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Kes me oleme?

● Kodanikualgatus alates aastast 2016
● Mõttekoda ja rakkerühm
● Võrgustik, milles osaleb tänaseks 99 üldhariduskooli

Mida me teeme?

● Toetame alustavate õpetajate sisseelamist õpetajatöösse ja õpetajate 
järelkasvu tugevnemist

● Tegutseme koostöö ja sünergia suurendamise nimel alustavate õpetajate 
ökosüsteemis

● Piloteerime-katsetame lahendusideid, mis võiksid kasvada süsteemi 
osaks

NB Meie fookus on olnud üldharidusel. Eraldi on vaja tuua tähelepanu alushariduse ja kutsehariduse vaatele.
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Õpetajate järelkasvu väljakutse
kitsaskohti
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Alustavate õpetajate arv 
ja osakaal kasvab. 
Võrreldes kümne aasta 
taguse ajaga on täna ca 1.7 
korda rohkem alustavaid 
õpetajaid.

Kvalifikatsioonita 
alustavate õpetajate arv 
kasvab. Ca iga teine 
alustav õpetaja on 
kvalifikatsioonita.

10 aastaga on 60+ 
õpetajate arv kasvanud 
14%lt 21%le (2019/20 
õppeaastal 3 356 õpetajat). 
Kasvab vanusest tingitud 
asendusvajadus.
Allikas: HTM, EHISe andmed 
2010-2019 üldhariduskoolide kohta 5



2010-19 
keskmine 
alustavate 

õpetajate arv 
aastas on 866, 

sh 2019. 
aastal 1 089*

Teist 
õppeaastat 

alustab neist 
keskmiselt

74%

Kolmandat 
õppeaastat

63% Neljandat
56%

Viiendat
51%

Allikas: HTM, EHISe andmed 2010-2019 üldhariduskoolide kohta

*Andmepäringus kasutatud määratlus: alustav õpetaja on õpetaja, kelle kohta ei ole EHISes 
andmeid õpetajana töötamise kohta alates 2005. aastast (see on aasta, kui EHIS alustas tööd)

Alustavate õpetajate kohta teame, et nende väljalangevus on kiire ja suur. Iga neljas 
alustav õpetaja teisele õppeaastale ei lähe. Viienda aasta alguseks on alles ca pooled.

Neist andmetest on saanud alguse meie organisatsiooni esmane fookus 
alustavatele õpetajatele ja koolijuhtidele:

meil ei ole tõhus ja vastutustundlik kutsuda inimesi 
õpetajaametisse juurde, kui nii 

paljud katkestavad nii kiiresti ja 
saavad negatiivseid kogemusi. Täiendavalt tuleb vaadata 

kogenud õpetajate hoidmise küsimusi.



Eelneva põhjal
● Alustavate õpetajate arvu kasv esitab väljakutse koolide ja süsteemi 

võimekusele. 
Kuidas tagada alustajatele sobilik sisseelamine ja õpetajatee alguse 
toetamine?

● Kvalifikatsioonita alustavate õpetajate arvu kasv esitab küsimuse 
õpetajaskonna jätkuva professionaalsuse kindlustamise võimekusele. 
Kuidas lahendada õpetajate koolituse ja arenduse küsimus?

● Vajame teemaga tõsist tegelemist. 60+ õpetajate kasvav osakaal 
suurendab lahenduste leidmise vajaduse pakilisust. Selle vanusegrupi 
õpetajate lahkumist võib oluliselt kiirendada koroona-aeg.
Milliste nutikate lahendustega saame luua arenguhüppe ja tagada Eesti 
hariduse jätkusuutlikkuse?
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Lisaks
Peame väga oluliseks teadvustada, et meil on tegemist kompleksse probleemiga, kus on 
tarvis erinevate osapoolte panust.

Hetkel on vastutus hajus, välja ei ole kujunenud koostööprotsesse ja -struktuure ning 
koordineeritud tegutsemist. Vajadus on ühismõju ja koosloome järele.

Kolmanda sektori organisatsioonidel on olnud keerukas mõista, mil viisil olla riigile 
partneriks.

Eraldi vajab käsitlemist õpetajate palgateema ja töökoormuse teema. 

1. Külmutamise sõnum ei kasvata positiivset väljavaadet. Samuti oleks abiks selge riiklik 
visioon (1,2-kordne keskmine palk?).

2. Kuidas jõuda selleni, et saaksime rakendada “õpetajatöö kui terviku” käsitlust ning et 
täiskoormusel õpetajatöö mahuks 35 tunni sisse nädalas, võimaldades hõlmata sellesse ka 
klassijuhatajatööd, arendustegevust, uute töötajate toetamist jt ülesandeid?

Markeerime, et riiklik õpetajate palkade arvestus põhineb 21 kontakttunnil, mis ei loo 
koolijuhtidele piisavat paindlikkust.
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Mida võiksime veel silma ees hoida
● Alustav õpetaja ≠ noor õpetaja. 2019/20 õppeaastal oli keskmine alustav 

õpetaja on 36-aastane.

● Paljud õpetajakoolituse üliõpilased töötavad koolis õpetajatena ehk 
õpetajakoolitusest ei tule kuigi palju uusi tulijaid. 2018/19 õppeaastal 
lõpetanud aineõpetajatest töötas juba kaks aastat varem koolis 39%, aasta 
enne lõpetamist - 53%. Klassiõpetajatest vastavalt 46% ja 70%. 

● Õpetajakoolituse lõpetajad moodustavad alustavatest õpetajatest 
vähemuse. Viimasel kolmel aastal on olnud keskmiselt 268 
õpetajakoolituse lõpetajat, kellest juba enam kui pooled koolis töötasid. 
Samal perioodil oli keskmine alustavate õpetajate arv aastas 1 047.
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Häid praktikaid
Näiteid
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Ühiskonnas on õpetajaameti vastu huvi, seejuures 
sobivad erinevatele huvilistele erinevad lahendused. 
Eelkõige on suutnud seda realiseerida kolmanda sektori 
algatused. Neid saaksime lähemalt uurida ja laiendada. 
Hetkel väljakutse: süsteemsus ja mõjuulatus.

● SA Noored Kooli: 2020. aastal oli programmi kõigi aegade suurim arv 
kandidaate, kokku 344. Programmi pakkumise sai iga kuues. 

● MTÜ Tagasi Kooli: 10+ aasta jooksul 3 000+ külalisõpetajat

● MTÜ Asendusõpetajad: 2018-2020 on värvatud 1 230 asendusõpetajat

● MTÜ Edumus: 2020/21 õppeaastal 270 huvilist-õpetajat
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Õpetajatee alguse toetamise puhul on meil olemas tugev 
teadmine ja mõningane praktika, et seda toetavad 
mentorlus ja tähenduslikud kohtumised 
kaasteelistega. Neid saaksime edasi arendada ja 
laiendada. Hetkel väljakutse: süsteemsus ja mõjuulatus.
● Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool: kutseaasta programm, mentorite koolitus

● MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool: alustavate õpetajate piirkondlikud 
supervisioonikohtumised, juhendamine koolivälise juhendaja poolt, 
alustavate õpetajate professionaalsete juhendajate väljaõppe ja kogukonna 
käivitamine

● SA Noored Kooli: mentorid, tuutorid, alustavate õpetajate supervisioonid

● MTÜ Edumus: osalejate regulaarsed koolitussupervisioonid 12



Alustavate õpetajate arengut toetavad avatud 
sündmused-õpivõimalused, mida läbi mõelda ja edasi 
arendada. Hetkel väljakutse: süsteemsus ja mõjuulatus.
● Tallinna Ülikool: alustavate õpetajate suvekool, alustavate õpetajate 

mõttetalgud (ei ole toimunud viimastel aastatel)

● Eesti Haridustöötajate Liit: värske õpetaja vaimulaager (ei toimunud 
viimasel aastal)

● MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool: Facebooki grupid alustavatele 
õpetajatele õppeaasta järgi, 100 esimese õpetajapäeva tähistamine 9. 
Detsembril, alustavate õpetajate stardifoorum (2020), alustavate õpetajate 
nõustamistelefon (2019), alustavate õpetajate foorum (2017)
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Algatused ja programmid koolijuhtidele, mis aitavad 
tugevdada inimeste juhtimise kompetentse. Hetkel 
väljakutse: süsteemsus ja mõjuulatus.
● Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli koolitused, arendusprogrammid ja  

-projektid

● HTM: alustavate koolijuhtide programm, koolijuhtide järelkasvuprogramm

● Harno: koolijuhtide mentorlus, coaching, personalijuhtimise jm koolitused

● MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool: alustavat õpetajat toetava kooli 10 
põhimõtet, alustavaid õpetajaid toetavate koolide võrgustikukohtumised ja 
seminarid, alustavaid õpetajaid toetavate koolide tunnustamine, koolijuhtide 
coachinguprogramm, arenguprogramm “Teekond alustavat õpetajat toetavaks 
koolijuhiks ja õpetajate järelkasvu väärtustava koolikultuuri kujundajaks”
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Ettepanekuid
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Lähteküsimused

1. Kuidas toetada liikumist huvist õpetajaameti vastu suurema vastutuse 
võtmise suunas õpetajatöös? Õpetamishuvi teadlik juhtimine.

2. Millist õpetajakoolitust vajame meie eriilmelistele ja erinevate vajadustega 
õpetajaameti huvilistele ja alustavatele õpetajatele? Õpetajakoolitus.
Näeme seda väga kriitilise ja pakilise lahendamist vajava ülesandena

3. Kuidas toetada alustavate õpetajate püsimist koolis? Alguse toetamine.
Sh kuidas tagame kvaliteetse mentorluse?
Sh milline peaks olema ligipääs supervisioonile koos teiste alustavate õpetajatega?
Sh kuidas toetada alustavatele õpetajatele sobilike töökohtade kujundamist?

4. Kuidas korraldada järelkasvu-väljakutsega tegelemist, vajalikku seiret jmt. 
Korraldus.
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1. Õpetamishuvi teadlik juhtimine

● Talendipank - salv
Erinevate organisatsioonide panus huviliste ja õpetajate suunamisel sinna

● Talendijuhtimine - teadlik tegevus salve jõudnud inimeste inspireerimisel ja 
järgmiste sammude poole suunamisel kõigi erinevate võimaluste üleselt; 
tekkivate takistuste kaardistamine ja nende põhjal sisendi andmine 
osapooltele

● Õpetajate töökohtade andmebaas-rakendus, sh võimalus sisestada 
vajadusi 2-3 aasta perspektiivis ja huvilistel võimalus luua kooliga selle 
põhjal kontakt
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2. Õpetajakoolitus
● Paindlike koolituslahenduste loomine

Alustavate õpetajate levinud profiilide ja vajaduste kaardistamine ning selle põhjal 
erinevate sobivate terviklike koolituslahenduste loomine ja pakkumine, sh sh 
kooli(piirkonna)põhised programmid.

Seejuures võiks esmalt olla piloteerimise aastad ja erinevad osapooled saaksid 
pakkuda välja erinevaid programme, mille ettevalmistamist ja katsetamist riik 
rahastab.

● Õpetamisoskuste avatud e-kool (töönimi :)
Pidades silmas, et koolidesse jõuavad inimesed otsustega ka mõnepäevase 
eelteadmisega ning paljud alustavatestest õpetajatest on kvalifikatsioonita, ja lisaks 
arvestades olukorda, kus ühiskonnas on õpetamisoskuste järgi kõrgendatud huvi ja 
vajadus ka distantsõppe valguses, soovitame luua paindlikest 
teema-/probleemipõhistest e-õpiampsudest koosnevad võimalused õpetamisega 
seotud teadmiste ja oskuste omandamiseks.
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3. Alguse toetamine
● Alustavate õpetajate mentorlus / juhendamine

Professionaalsete mentorite / juhendajate süsteemi loomine. Väljumine olukorrast, kus 
mentori / juhendaja olemasolu ja suhte kvaliteet on väikese võiduvõimalusega 
loteriipilet. Eriti kriitiline on see esimesel aastal, vähema intensiivsusega peaks see 
jätkuma ka teisel aastal.

● Alustavate õpetajate piirkondlike supervisioonikohtumiste süsteem
2

Kõigil alustavatel õpetajatel on võimalus osaleda regulaarsetel supervisioonikohtumistel 
oma piirkonnas. Kohtumised võiksid kesta augustist maini, 7 x aastas.

● Kooli(juhti)de arengusse ja võimalustesse panustamine 
(personali)juhtimise valdkonnas ja töökoha disaini valdkonnas
Koolidesse personalijuhtimise ekspertiisi loomine (sh ka kaaluda personalijuhi 
ametikoha loomist kooli / KOVi / piirkonna põhiselt). Lähemat läbikaalumist vajav mõte: 
alustava õpetaja tööaja sees 20% aega enesearenguks koos vajaliku lisarahastusega 
(“inkubatsiooniaasta”). Õpetajate palkade arvestuse ja poliitika ülevaatamine. Heade 
praktikate kaardistamine ja levitamine. Lisaks: koolijuhtide endi palkade ülevaatamine.
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4. Korraldus

● Väljakutsega tegelemise juhtimis- ja koordineerimismudeli ja struktuuri 
loomine (ühismõju / koosloome projekt - Riigikantselei juures?)

● Osapoolte osalemist ja panustamist võimaldavate (eel)tingimuste loomine, 
sh rahastusmudeli loomine ja rahastuse tagamine

● Andmete kogumise ja uuringute vajaduse kaardistamine ja nende 
elluviimine

● Osapoolte teadlik ja järjepidev, juhitud ja koordineeritud tegevus

Jätkates samamoodi kui seni, ei ole meil põhjust oodata erinevaid tulemusi.
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Alustav õpetaja on nagu piloot, kes püüab samal ajal 
lennukit juhtida ja seda ehitada. 

Rick Smith

Kontaktisik: Triin Noorkõiv / 520 6603
kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee 

www.alustavatõpetajattoetavkool.ee
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Lisad
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Miks oleme pidanud oluliseks keskenduda alustavatele 
õpetajatele
● Nad ongi juba koolis. Ei vaja lisakulutusi värbamiseks jmt.

● Esimene õpetaja-aasta on väga väljakutsuv. Mõju õpetajale endale - suur 
risk läbipõlemiseks, meie niigi napi inimvara kahjustumiseks. Mõju õpilastele - 
õppimises kaotatud aeg, ebatõhusa õpetaja negatiivne mõju õpilastele kestab 
aastaid.

● Esimene õpetaja-aasta on formatiivne - see loob aluse õpetaja 
identiteedile, hoiakutele, harjumustele. Nende edaspidine muutmine on väga 
kulukas ja aeganõudev - tugevasse algusesse tasub investeerida.

● Alustavate õpetajate kogemus mõjutab otseselt õpetajaameti 
atraktiivsust - iga uue õpetaja käekäiku näevad lähedalt ta pere ja sõbrad, 
õpilastest rääkimata. Kas tekib tunne, et tahetakse kogeda sama?
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● 26% alustavatest õpetajatest tuli õpetajatööga alustades üllatuslikke 
ülesandeid, millest nendega polnud läbi räägitud*.
Korrapidamised, ürituste korraldamised, uurimistööde juhendamised / retsenseerimised, 
eksamitööde / tasemetööde ettevalmistamised ja hindamised, tasustamata lisatundide andmised 
järeleaitamisteks / konsultatsioonideks, teiste õpetajate asendamised, klasside saatmised 
võistlustele jm üritustele väljaspool tööaega. Isegi klassijuhatajaks olemise ülesanne on tulnud 
mõnele õpetajale üllatusena.

● 36% alustavatest õpetajatest ütles, et direktoriga ei arutanud nad läbi 
erinevatele tööülesannetele kuluvat orienteeruvat aega.

● 66% alustavatest õpetajatest ütles, et nende professionaalseks arenguks 
(refleksiooniks, mentoriga kohtumiseks, koolitustel osalemiseks jmt) ei olnud 
neile ette nähtud eraldi aega tööaja sees.

* Kõigi siin lehel kasutatud andmete allikas on 2017/18 alustavate õpetajate uuring

Mida teame alustavate õpetajate käekäigust (1)
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● 30% alustavate õpetajate tunde ei külastanud õppeaasta jooksul kordagi 
direktor ega mõni teine juhtkonna liige*.

● 30% alustavatest õpetajatest ei saanud õppeaasta jooksul juhtkonnalt ühtegi 
koolitussoovitust; 23% alustavatest õpetajatest ei saanud ka ühtegi muud 
soovitust enese arendamiseks.

● Vaid 54% alustavatel õpetajatel oli kooli poolt kokku lepitud mentor**. Neist 
omakorda 36%-l ei külastanud mentor õppeaasta jooksul ühtegi tundi. 3/4 
alustajatel oli mentoriga käsitletud teemade ring väga kitsas.

● Esimest õppeaastat kokkuvõttev (arengu)vestlus oli juhiga vaid 47% 
alustavatest õpetajatest.

* Kõigi siin lehel kasutatud andmete allikas on 2017/18 alustavate õpetajate uuring
** TALIS2018 tulemuste järgi oli kuni 5-aastase staažiga õpetajate seast mentor vaid 17%-l.

Mida teame alustavate õpetajate käekäigust (2)
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Taustaks veel: mentorluse sisust

73%-ga alustavatest õpetajatest 
käsitleti loetelust toodud 

teemadest kuni kaheksat.

* Kõigi siin lehel kasutatud andmete allikas on 2017/18 alustavate õpetajate uuring 26
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Allikas: 2017/18 alustavate õpetajate uuring

Õpetajaametis jätkamise põhjused
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Alustavat õpetajat toetava kooli juhtkond

1. selgitab alustavale õpetajale tööülesannete ja nende mahu kokkuleppimisel, millised on ootused tundide 
ettevalmistamiseks ja teisteks ülesanneteks kuluva aja kohta (vt abivahend tööülesannetele kuluva aja 
arvestamiseks);

2. korraldab koos alustava õpetajaga tööülesanded nii, et alustav õpetaja saaks keskenduda tundide 
ettevalmistamisele ja läbiviimisele ning jääks aega ka oma töö analüüsiks ja mentoriga kohtumiseks: 
oskuste kasvades saab ülesannete arv kasvada (korrapidamised, kooli ürituste korraldamine, teiste 
õpetajate asendamine, töörühmade eestvedamine jms);

3. tutvustab alustavale õpetajale kooliperet, kooli ja selle tavasid ning edastab info, kelle poole pöörduda 
erinevate küsimustega (vt abivahend info koondamiseks);

4. viib alustava õpetaja kokku mentori / juhendajaga, kes on motiveeritud, oma ülesannetest teadlik ja 
kompetente neid ellu viima;

5. toetab alustava õpetaja osalemist kokkusaamistel teiste alustavate õpetajate ja kogenud kolleegidega;

6. viib alustava õpetajaga esimesel aastal läbi vähemalt kaks vestlust, eesmärgiga tema arengut toetada.

Alustavaid õpetajaid toetavate koolide 10 põhimõtet (1)
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HSsB00YDymIAjBckRs8QebLqv5mN70VNoYbPgzPSLto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HSsB00YDymIAjBckRs8QebLqv5mN70VNoYbPgzPSLto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aKxDUFT1M8SAkkc8rV9LGS0H0ZxMMLIcVjWaj6QIrIo/edit?usp=sharing


Alustavate aineõpetajate puhul peab kooli juhtkond oluliseks järgida ka seda, et

7. jaotab paralleelklasside olemasolul alustavale õpetajale paralleelklasside tunde nii palju, kui see on 
võimalik; 

8. riigieksamiainete puhul võimaldab üldreeglina alustaval õpetajal õpetada klassides, mis ei ole lõpuklassid, 
st 

9. ega 12. klass*;

9. võimaldab alustaval õpetajal anda vähemalt esimese poolaasta jooksul tunde nii palju kui võimalik samas 
või 

üksteise lähedal asuvates klassiruumides, et vältida liikumise korraldusega kaasnevat lisapinget;

10. üldjuhul ei anna alustavale õpetajale klassijuhataja rolli, aga poolte nõusolekul lepitakse kokku sellega 
kaasnevates tööülesannetes ja nende ajalises mahus ning vähendatakse sellele vastavalt teiste 
tööülesannete mahtu*.

* Seejuures on kasulik planeerida, et alustav õpetaja saaks olla kaasatud ja panustada neisse tegevustesse 
kogenud kolleegide kõrval, neilt õppides.

Need põhimõtted on tänaseks allkirjastatud 99 üldhariduskooli juhi poolt.
Allikas: MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool

Alustavaid õpetajaid toetavate koolide 10 põhimõtet (2)
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http://alustavatopetajattoetavkool.blogspot.com/p/pohimotted.html


Mida võiksime veel teada

● TNS EMOR (2016): “kindlasti” tahab töötada õpetajana ca 20 000 inimest 
vanuses 35-50 (7%) ja ca 1 300 üliõpilast 1.-2. kursuselt (13%)

● Meil on 1 784 õpetajakoolituse lõpetajat, kes ei ole õpetajana tööl 
(2006/07-2016/17 õpetajakoolituse andmed)
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