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1.! SUURBRITANNIA HARIDUSSÜSTEEM JA TÖÖTURG 

Suurbritannia formaalharidussüsteemi saab vaadelda tasemete ja astmete kaupa. Tasemete 

järgi jaguneb haridus üld-, jätku- ning kõrg- ja kutsehariduseks. Astmete järgi jaguneb 

haridus alushariduseks (I ja II õppeaste) ja üldhariduseks (III ja IV õppeaste). Suurbritannia 

koolikohustuslik iga algab 5. elusaastast ja kestab 16. eluaastani. Õppijate koolikohustuslik 

iga jaguneb Suurbritannias õppeastmete vahel järgmisel: 

I.! aste: 5 kuni 7 aastased (koolieelne lasteasutus ja algkool) 

II.! aste: 7 kuni 11 aastased (algkool) 

III.! aste: 11 kuni 14 aastased (üldhariduskool) 

IV.! aste 15 kuni 16 aastased (üldhariduskool) 

Õppijaid hinnatakse iga õppeastme lõpus. Olulisim hindamine toimub 4. õppeastme lõpus, 

millest sõltub see, kas õppija saab üldhariduse tunnistuse (General Certificate of Secondary 

Education) või mitte. Neljanda õppeastme lõpus saavad õppijad valida, kas jätkata 

haridusteed esmalt jätkuharidusasutuses (kolled!is) või siseneda kohe tööturule  (vt joonis 

1). 

Jätkuharidust pakutakse hariduse kolmandal tasemel, kus haridusasutused jagunevad 

akadeemiliste kõrgkoolideks ja kutsehariduslikeks asutusteks. Viimase alla kuuluvad 

jätkuõppe kolled!id ja meie mõistes rakenduskõrgkoolid. Töökohapõhist õpet pakutakse 

kutsehariduse suunal, ehk siis jätkuõppe kolled!ites ja nn rakenduskõrgkoolides.  

Jätkuhariduses omandab õppija A-taseme kvalifikatsiooni, mis vastab EQF 3. tasemele ning 

võib pärast seda suunduda tööturule, jätkuõppe kolled!isse või kõrgharidusasutusse. 

Haridusstsenaariumite vahetamine akadeemilise ja kutsehariduse vahel on võimalik, kuid 

harva praktiseeritud. 

Haridussüsteemi haldab ja hariduspoliitikat viib ellu Suurbritannia Valitsuse 

haridusosakond, millele allub 18 agentuuri ja avaliku sektori üksust: 

Ministeeriumile mittealluvad üksused: 

¥! Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation) reguleerib 

kvalifikatsioone, riiklike eksamite ja hindamiste korraldamist Inglismaal. 
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¥! Ofsted (Ofsted is the Office for Standards in Education, ChildrenÕs Services and 

Skills) inspekteerib ja reguleerib lastele ja noortele pakutavaid teenuseid ning 

haridust ja õppimisvõimalust pakkuvaid teenuseid igas vanuses õppijatele. 

Rakendusüksused: 

¥! Hariduse Rahastamise Agentuur (Education Funding Agency) vastutab 

õppimisvõimaluste rahastamise eest 3 kuni 19 aastastele õppijatele, samuti 

hariduslike erivajadustega õppijatele vanuses 3.-25. eluaastani. Jälgib ja rahastab 

akadeemiate jätkuhariduse asutusi (ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, kolled!id)  

¥! Riiklik Õpetamise ja Juhtimise Kolled! ( National College for Teaching and 

Leadership) vastutab akadeemiliste standardite taseme eest, samuti haridussüsteemi 

tööjõu värbamise ja arendamise eest. 

¥! Pädevuste Agentuur (Skills Funding Agency) vastutab Inglismaa jätkuhariduse alase 

koolituse rahastamise eest. 

¥! Standardite ja Testimise Agentuur (Standards and Testing Agency) vastutab I ja II 

astme õppijate testide ja hindamise korraldamise eest. 

Avaliku sektori rakendusüksused 

¥! Ehitusvaldkonna Koolituse Nõukogu (Construction Industry Training Board) 

vastutab ehitusvaldkonna kvalifikatsiooni arendamise ja konkurentsivõime tõstmise 

eest, teeb koostööd ehitusvaldkonna ettevõtetega ning tegeleb valdkonna töötajate 

kvalifikatsiooni temaatikaga. 

¥! Inseneriehituse Koolituse Nõukogu (The Engineering Construction Industry 

Training Board) vastutab tööturul on piisava kvalifitseeritud tööjõu olemasolu eest 

ning tegeleb tööjõu kvalifikatsiooni ja tööturu nõudluse vastavuse küsimustega.  

¥! Võrdse Kohtlemise ja Inimõiguste Komitee (The Equality and Human Rights 

Commission) monitoorib inimõiguste järgimist ning tegeleb diskrimineerimise 

küsimustega  

¥! Inglismaa Kõrghariduse Rahastamise Komitee (The Higher Education Funding 

Council for England) vastutab ülikoolide ja kolled!ite riikliku rahast amise eest. 

¥! Võrdse Ligipääsu Amet (The Office for Fair Access) vastutab haridusele võrdse 

ligipääsu tagamise eest mh tegeleb õppemaksude temaatikaga. 
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¥! Laste Voliniku Amet (The Office of the ChildrenÕs Commissioner) kaitseb laste 

õigusi poliitikas ja laste elu mõjutavate poliitiliste otsuste juures. Ameti fookuses on 

riskirühma kuuluvate laste õigused. 

¥! Õppelaenude Ühing (The Student Loans Company) on mittetulunduslik 

valitsusüksus mis vastutab õppelaenude andmise ja nende korraldamise eest. 

¥! Tööturu ja Kvalifikatsiooni Komitee (UK Commission for Employment and Skills) 

on tööstus-suunitlusega avalik üksus, mis pakub kvalifikatsioonide ja tööhõivealast 

nõustamisteenust Suurbritannias. 

Nõuandvad avaliku sektori üksused: 

¥! Õpetajate Hindamise Üksus (School Teachers' Review Body) vastutab Inglismaa ja 

Walesi õpetajate töötasu, ametikohustuste ja tööaja korraldamise eest. Üksus allub 

peaministri haridussekretärile 

¥! Sotsiaalse Mobiilsuse Komisjon (The Social Mobility Commission) vastutab 

Inglismaa sotsiaalse mobiilsusega seotud valdkonna eest ning edendab sotsiaalse 

mobiilsuse temaatikat. 

Muud üksused: 

¥! Valitsuse Võrdsuse Amet (The Government Equalities Office) vastutab valitsuse 

võrdsuse kohtlemise strateegia eest ning tagab seadusandluses võrdset kohtlemise. 

Tegutseb valitsuseüleselt. 

¥! Koolide Kohtuamet (The Office of the Schools Adjudicator) nõustab koole 

vastuvõtupoliitika õiguslikes küsimustes. 
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Joonis 1. Suurbritannia haridussüsteem 

Suurbritannias on vaba turumajandus, majanduse suurim sektor on rahvusvaheline 

kaubandus. Teisel kohal on teenindussektor, milles hõivab suure osa farmaatsia, 

naftatööstus, autotööstus, lennundus, telekommunikatsioon ja teised tehnilised 

tööstusharud. Suurbritannia töötuse määr oli 2016. aasta septembri seisuga 4,5%, sh töötuse 

määr 16 kuni 24-aastaste seas oli 13,1%. Hõivatud tööjõust moodustas 2016. aasta septembri 

seisuga 10,9 % võõrtööjõud. Suurima languse on läbi teinud tootmise ja kaevanduse 
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valdkond kukkudes 26,3%-lt 1978. aastal 8%-ni 2016. aastal, seevastu teenindussektori 

töökohtade arv on samal perioodil tõusnud 63,2% pealt 83,2%-ni. (Office for National 

Statistics 2016)  

Tööpuudus on suurem Põhja-Iirimaal, Edela-Inglismaal ja Walesis. Varasemast on levinum 

osakoormusega töötamine, ajutine töö ja vabakutseline töö (PD & Adecco Group 2016). 

Riikliku statistikaameti andmetel (Office ...) on 83,2% kõikidest töökohtadest erasektoris, 

tulevikus ennustatakse erasektori osakaalu kasvu tööjõuturul veelgi. Avaliku sektori tööturu 

osakaalu vähenemise all kannatab enam Põhja-Iirimaa, osa "otim aast ja Walesist ja Põhja-

Inglismaa, kuivõrd sealsel tööturul on seni suurimaks tööandja riik. Avaliku sektori 

töökohtade langus on suurim meditsiini ja terviseteenuste valdkonnas. Probleemsemateks 

vanusegruppideks tööturul on 16 kuni 24 aastased noored ja 50 kuni 64 aastased 

täiskasvanud, kelle töötus on tingitud vähestest või aegunud oskustest. (PD & Adecco Group 

2016) 

Suurem osa töökohti on ehituse valdkonnas, järgneb tehnika- ja teadusvaldkond, ning 

majutus, toitlustus jt valdkonnad. Tööjõupuudus esineb meditsiinis ja tervises, teaduses, 

üldhariduskooli õpetajates, IT/arvutiteadustes, inseneerias. 2016. aasta oktoobri seisuga 

otsiti tööjõudu 757 000 kohale, mis on võrreldes aasta varasemaga 18 000 kohta enam. Kuigi 

Suurbritannia valitus on otsustanud sisserännet vähendada, on sisseränne aidanud paljuski 

katta tööturu vajadust spetsialistide järele. Kiiremini tõuseb tööjõu vajadus juhtimise 

valdkonnas, samuti vajatakse professionaale ja osa-kvalifikatsiooniga tööjõu teistes 

äriteenuste valdkondades nt raamatupidamises, õigusabis ja nõustamises. (PD & Adecco 

Group 2016) 
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2.! TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE SUURBRITANNIA KÕRGHARIDUSES 

2.1! Õpipoisikoolitus Suurbritannia kõrghariduses 

Tööturu nõudlusele kiirema ja paindlikuma reageerimise jaoks on Suurbritannia 

haridussüsteemi juurutatud õpipoisikoolitus. Õpipoisikoolitust peetakse Suurbritannias 

tulemuslikuks ja kasulikuks, tööandjad peavad töökohapõhisest väljaõpet ja töö juues 

õppimist kõige efektiivsemaks tööjõu koolitamise võimaluseks ning hindavad seda 

tihtipeale kõrgemalt kui formaalhariduses saadud kvalifikatsiooni. (CIPD 2013) 

Õpipoisikoolituses nähakse tööturu vajadustele vastava koolituse paindlikumat ja 

individualiseeritumat haridusstsenaariumi ning seda peetakse võrreldes formaalharidusega 

kuluefektiivsemaks. Suurbritannia õpipoisikoolituses kasutatakse ohtralt ka e-õppe 

võimalusi kuid tööandjad ei pea seda kõikides valdkondades sobilikuks võimaluseks ning 

eelistavad tihtipeale traditsioonilist kontaktõpet. (Abusland 2013) Sektoritevaheline 

jagunemine õpipoisikoolituses on Suurbritannias üsnagi lai. Viimastel aastatel on 

õpipoisikoolitust ülikooliõpingutele alternatiivse stsenaariumina rakendatud seni elitaarselt 

akadeemilise hariduse pärusmaale kuulunud õigussektoris, raamatupidamises ja kõrgemas 

inseneerias, samuti meditsiini valdkonnas ja tervishoiu sektoris, sotsiaalhoolekandes, 

ärijuhtimises ja üldises juhtimises, teeninduses ning heaolu ja toitlustuse sektorites. 

Traditsiooniliselt on õpipoisikoolitus Suurbritannias enam levinud tehnilistel erialadel ning 

ehitus- ja tootmissektoris, viimase aja arengute valguses domineerib õpipoisikoolitus 

teenindussektoris. (Abusland 2014) 

Õpipoisikoolitust pakutakse Suurbritannias neljal tasemel (vt joonis 1): 

¥! kesktaseme õpipoisikoolitus (intemediate apprenticeships) – toimub jätkuõppes 

üldhariduse tasemel, 

¥! edasijõudnud taseme õpipoisikoolitus (advanced apprenticeships) – toimub 

jätkuõppes hariduse kolmandal tasemel, 

¥! kõrgem õpipoisikoolitus (higher apprenticeships) – toimub jätkuõppe kutsehariduse 

suunal, 

¥! kraadiõppe õpipoisikoolitus (degree apprenticeships) – toimub bakalaureuse- ja 

magistritasemel. (Graduade Prosepcts Ltd.) 
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Kõrgemat õpipoisikoolitust pakutakse Suurbritannias aastast 1989, kraadiõppe 

õpipoisikoolitust hakati pakkuma 2015/16 õppeaastast. Nii kõrgem kui kraadiõppe 

õpipoisikoolitus toimuvad kõrghariduses, erinevus seisneb selles, kas õpipoisikoolitus 

pakub nn akadeemiline ülikool (kraadiõppe õpipoisikoolitus) või rakenduskõrgkool 

(kõrgem õpipoisikoolitus). Mõlemad võivad toimuda bakalaureuse- ja magistritasemel (vt 

joonis 2). Käesoleva kokkuvõtte kontekstis käsitletakse kõrghariduses toimuva 

õpipoisikoolitusena kõrgemat ja kraadiõppe õpipoisikoolitust. (Skills Funding Agency 

2015) 

 

Joonis 2. Kõrgem ja kraadiõppe õpipoisikoolitus Suurbritannias 

Nii kõrgemas kui kraadiõppe õpipoisikoolituses on kombineeritud kutsekvalifikatsioon ja 

akadeemiline pädevus, seda pakutakse kõrgema õpipoisikoolitse puhul alates 4. 

haridsastmest (ISCED’i järgi) 7. astmeni. Kõrgema ja kraadiõppe õpipoisikoolituse erinevus 

seisneb sellest, et viimases toimub akadeemilise pädevuse ja kutsepädevuse hindamine 

eraldi, kõrgema õpipoisikoolituse puhul toimub õpiväljundite saavutatuse hindamine 

kombineerituna. (Skills ... 2015) Erinevus seisneb ka valdkondades, kus kõrgemat ja 

kraadiõppe õpipoisikoolitust pakutakse (vt tabel 1). 

Tabel 1. Kõrgema ja kraadiõppe õpipoisikoolituse valdkonnad Suurbritannias 

Kõrgem õpipoisikoolitus Kraadiõppe õpipoisikoolitus 
¥! Ärindus ja IT 
¥! Ehitus 
¥! Loovalad, meedia ja kunstid 
¥! Klienditeenindus ja jaemüük 
¥! Energeetika 
¥! Inseneeria ja elektritehnika 
¥! Tervishoid ja hoolekanne 
¥! Majutus ja turism 

¥! Lennundusvaldkonna inseneeria 
¥! Lennundusvaldkonna tarkvaarendus 
¥! Autotööstuse inseneeria 
¥! Ehitus 
¥! Kaitsejõud 
¥! IT sektor 
¥! Elektrooniks 
¥! Majandus 
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¥! Tööstus, tootmine ja logistika 
¥! Avalik teenistus 
¥! Transport ja autondus 

¥! Põllumajandus 
¥! Tuumafüüsika 
¥! Elektriinseneeria 
¥! Avalikud suhted 
¥! Statistika 

Allikad: Graduade Prosepcts Ltd; The Apprenticeship Guide 

Õpipoisikoolituse õppekavasid arendatakse mõlemal puhul koostöös tööandjate ja 

kõrgharidusasutustega (The Apprenticeship Guide) ning need on suunatud peamiselt 18-19 

aastastele koolist lahkujatele alternatiivse haridusstsenaariumina, eriti neile, kes loobuksid 

haridustee jätkamisest kõrgete õppemaksude tõttu või võimetuse tõttu ühendada töö ja 

õpingud. Samas julgustatakse kraadiõppe õpipoisikoolitusest osa võtma ka täiskasvanuid ja 

õppijaid alates 16 eluaastast. (Graduate ...)  

Kõrgemas õpipoisikoolituses osales 2015. aastal enam kui 9000 õpipoissi, kraadiõppe 

õpipoisikoolitusse ennustati 1500 kuni 2000 õpipoissi 2016. aastal. Kõrghariduses pakub 

õpipoisikoolitus 40 ülikooli, tuntumatest ülikoolidest Lancasteri Ülikool, Bristoli Ülikool, 

Greenwichi Ülikool ja Londoni Kolled!i Ülikool. Kõrgemat õpipoisikoolitust pakutakse 

arvukalt jätkuhariduse kõrgharidusasutuste poolt. Kõrghariduse õpipoisikoolituse 

õppekavad on ülikooliti erinevad, kuid kõik õppekavad hõlmavad endas praktilisi töökohal 

õppimise mooduleid ja akadeemilist õpet ülikoolis. Iga õppekava koostatakse vastavalt 

tööandja vajadusele ning see viiakse ellu vastavalt ülikoolipoolsele nõuetele (Graduate ...). 

 

2.2! Õpipoisikoolitust reguleerivad õigusaktid 

Kõrgemat ja kraadiõppe õpipoisikoolitust reguleeritakse Inglismaal, Walesis ja Põhja-

Iirimaal Õpipoisikoolituse raamnõuetega, mis sätestab nõuded töölepingule, 

kutsekvalifikatsioonile riikliku kvalifikatsiooniraamistiku järgi ja võtmepädevustele. 

Nõuded õpipoisikoolituse sisule ja saavutatavatele pädevustele on reguleeritud kõrgema 

õpipoisikoolituse ja kraadiõppe õpipoisikoolituse raamistikega.  

Inglismaal ja Põhja-Iirimaal pakutava õpipoisikoolituse raamistikud peavad vastama 

Inglismaa õpipoisikoolituse standardile (Department for Business, Innovation & Skills 
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2015), Walesis kasutatavad õpipoisikoolituse raamistikud Walesi standardile (Welsh 

Government 2013). "otimaal k asutatavad õpipoisikoolituse raamitikud kinnitab Uue 

Õpipoisikoolituse Grupp (Skills Development Scotland). Õpipoisikoolituse raamistikud 

töötatakse välja iga õppekava kohta eraldi vastavalt ettevõtte vajadusele. Õpipoisikoolituse 

raamistiku väljatöötamine toimub ettevõtjate, valdkonnapädevuste komisjonide, 

standardikomisjonide ja kõrgkoolide koostöös, need kinnitatakse Pädevuste Ameti poolt ja 

avalikustatakse ameti kodulehel https://www.gov.uk/government/organisations/skills-

funding-agency. Pädevuste Ametil ja komisjonidel on raamistike väljatöötamisel nõustav ja 

toetav funktsioon. 

Edukalt õpipoisikoolituse lõpetanutele omistatakse kõrgema õpipoisikoolituse puhul 

Inglismaa õpipoisikoolituse sertifikaat (Apprenticeship Certificates England), Walesi 

õpipoisikoolituse sertifikaat (Apprenticeship Certification Wales), Uue õpipoisikoolituse 

sertifikaat "otimaal ( Modern Apprenticeships Certification) ja Põhja-Iirimaal 

õpipoisikoolituse sertifikaat (Apprenticeships certificates). "otimaal annab sertifikaate välja 

Tööhõive ja õppimise amet (The Department for Employment and Learning), Inglismaal, 

Põhja-Iirimaal ja Walesis Tööstusvaldkonna pädevuste ja standardite liit (Federation for 

Industry Sector Skills and Standards). Kõik õpipoisikoolituse sertifikaadid ei pea tingimata 

sisaldama infot selle kohta, et õpipoisikoolitus läbiti koostöös õppeasutusega, kuivõrd 

mitmed ametid on omandatavad ka ainult töökohapõhise õppe kaudu. Kõrgharidusasutusega 

koostöös läbi viidud sertifikaadid peavad sisaldama infot omandatud kvalifikatsiooni ja 

läbitud ainepunktide kohta. Õpipoisikoolituse standardite ja sertifikaatide nõuded on 

sätestatud Õpipoisikoolituse, pädevuste, laste ja õppimise määruses (Apprenticeships Skills, 

Children and Learnin Act). Kraadiõppe õpipoisikoolituse lõpetanutele omistatakse vastav 

kõrghariduse kraad (Skills Funding ... 2015), õpipoisikoolituse rahastamist reguleeritakse 

õpipoisikoolituse rahastamise määrusega (Skills Funding Agency 2014) 

 

2.3! Õpipoisikoolituse protsess ja õpipoisikoolituse rahastamine 

Suurbritannia õpipoisikoolituse õppekavad peavad sisaldama nii kõrgkoolis õppimist kui 

tööandja juures praktilist töökohal õppimist. Õppetegevus algab kõrgkoolis, kus 

omandatakse läbivad pädevused nagu näiteks matemaatika, kirjaoskus ja IKT. Erialaseid 

pädevusi omandatakse tööandja juures. Kõrgkooliõpingud läbitakse osakoormusega, 
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õpipoisikoolituse läbija ei maksa õppemaksu ning talle makstakse täiskoha töötasu õpingute 

jooksul, õppijal on töötaja staatus. Õpipoisikoolituse õppekavad on nominaalajaga ühest viie 

aastani, kõrgema õpipoisikoolituse õppekavas on ülekaalus töökohal õppimine, kraadiõppe 

õpipoisikoolituse õppekavad õpingud ülikooli juures. Kõrgharidusasutus hindab 

õppeasutuses läbitud aineid ning tööandja vastutusel on töökohal õpitu hindamine. Kõrgema 

õpipoisikoolituse puhul võib õpipoisikoolitus sisaldada alapädevuste hindamist, kraadiõppe 

õpipoisikoolitus sisaldab akadeemiliste teadmiste vahehindamisi. 

Kõrgkooli tegevused õpipoisikoolituse õppekava koostamiseks algavad otsusest 

õpipoisikoolitust pakkuda, õpipoisikoolituse pakkumise algatajana nähaksegi 

Suurbritannias õppeasutust. Kõrgharidusasutuse tegevused õpipoisikoolituse läbiviimise eel 

on toodud tabelis 2. 

Tabel 2. Kõrgharidusasutuse tegevuse enne õpipoisikoolituse läbiviimist 

Allikas: Skills Funding Agency 2015, a 

Etapp Õppeasutus 

Õpipoisikoolitusena 
pakutava 
kvalifikatsiooni/ 
eriala valimine 

... valib olemasolevate õpipoisikoolituse standardite seast enda 
profiilile sobiva või; 

... korraldab sobiva standardi puudumisel pakutava 
kvalifikatsiooni lisamise arendatavate õpipoisikoolituse 
standardite nimekirja 

Koolitusmudeli 
valimine 

... otsustab, kas soovib õpipoisikoolitust pakkuda üksi või 
koostöös mõne teise õppeasutusega 

... koostöös pakutava õpipoisikoolituse puhul kontakteerub 
võimalike partneritega 

.... arvutab õpipoisikoolituse hinna ettevõtjale 
Koolituspakkujana 
registreerumine 

... kannab enda andmed Pädevuste Ameti registrisse juhul, kui 
otsustab õpipoisikoolitust juhtpartnerina läbi viia 

Rahastusmudeli 
kinnitamine 

... kontrollib, kas pakutava õpipoisikoolituse jaoks on olemas 
kehtiv standard 

... registreerib rahastuse saamiseks õpipoisikoolituse Pädevuste 
Ameti registris 

Koolituse läbiviimise 
ettevalmistamine 

... tutvub õpipoisikoolituse rahastamise tingimustega 

... osaleb õpipoisikoolituse pakkujatele suunatud seminaril 
(kohustuslik) 

... kinnitab õppekava ja selle läbimise plaani Pädevuste Ametis 
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Ettevõte valib olemasolevate õpipoisikoolituse õppekavade seast talle sobiva, õppekava sisu 

ja õppetegevuse läbiviimine täpsustatakse ettevõtte ja kõrgharidusasutuse koostöös iga 

õpipoisikoolituse juhtumi puhul. Ettevõtte ja kõrgharidusasutuse tegevused 

õpipoisikoolituse korraldamisel on toodud tabelis 3. 

Tabel 3. Tööandja ja õppeasutuse tegevused õpipoisikoolituse pakkumisel 

Etapp Ettevõte Õppeasutus 

Õpipoisikoolituse 
valimine 

... valib õpipoisikoolituse 
standardi, mida soovib kasutada 
koolituse pakkumiseks 

...avalikustab 
õpipoisikoolituse pakkumise 
võimalused 

Õpipoisikoolituse 
ettevalmistamine 

... valib koolituspakkuja(d), kes 
õpipoisikoolitust pakuvad ja 
õppekava koordineerivad. 
Samas etapid toimub 
õpipoisikoolituse maksumuse 
kokkuleppimine. 

...räägib ettevõtjaga läbi 
õpipoisikoolituse 
koordineerimise ja hindamise 
tasu 

Abikõlblikkuse 
kontrollimine 

... defineerib õpipoisikoolituse 
sihtrühma 

... kontrollib, kas ettevõtte 
poolt valitud sihtrühm vastab 
rahastamise tingimustele 

Kokkuleppe 
sõlmimine 

...värbab õpipoisi ja kinnitab 
õpipoisikoolituse hinna 
koolituse pakkujaga 

... kinnitab lõpliku hinna ja 
koolitusprogrammi 
muudatused vastavalt tööandja 
vajadusele kirjalikus 
kokkuleppes 

... võtab õpipoisi tööle ja 
sõlmib temaga 
õpipoisikoolituse lepingu 

... koostab iga õpipoisiga 
individuaalse õppekava 
(Individualised Learner 
Record) ning registreerib need 
Pädevuste Ametis 

Õpipoisikoolituse 
alustamine 

... kannab õpipoisikoolituse 
kestel koolituse tasu koolituse 
pakkujale 

… õpipoisikoolituse 
läbiviimine kooskõlas 
õpipoisikoolituse standardile 

… haldab õpipoisikoolituse 
tasude kogumist ettevõtjalt ja 
vahendab Pädevuste 
Agentuuri rahastust ettevõtjale 

… koostab ja uuendab 
õppelepingu õpipoisiga 

Õpipoisi hindamine 
… kinnitab, et õpipoiss läbis 
koolituse ja saavutas 
standardile vastavad pädevused 

… korraldab 
hindamisagentuur poolse 
lõpuhindamise 

… teeb koostööd 
hindamisagentuuri ja 
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ettevõtjaga õpipoisikoolituse 
hindamisel 

Õpipoisikoolituse 
lõpetamine - 

… edastab õpipoisikoolituse 
lõpetamise alase info 
Pädevuste Agentuurile ning 
kinnitab koolituse lõppemise. 

… kannab õpipoisikoolituse 
toetuse ettevõtjatele.  

Allikas: Skills Funding Agency 2015, b 

Mitteformaalse õppe raames läbiviidud õpipoisikoolitust nähakse tööjõu koolitusena ning 

seda rahastab tööandja, formaalse hariduse raames läbiviidav õpipoisikoolitus saab 

rahastuse riiklikest programmidest. Rahastusmudel näeb ette ettevõttepoolse 

õpipoisikoolituse tasu kõrgkoolile, mis õpipoisikoolituse edukal lõpule viimisel ettevõttele 

toetusena tagasi makstakse. Valitsus pakub ettevõtjatele kahesugust toetust: 

-! Õpipoisikoolituse grant vähema kui 50 töötajaga ettevõttele 16-24 aastaste 

õpipoisside puhul. 

-! Õpipoisikoolituse koolituskulude toetus juhul kui õpipoisikoolitus sisaldab õppimist 

kõrgharidusasutuses, toetuse suurus sõltub õpipoisi vanusest. (National 

Apprenticeship Service) 

Inglismaal, Põhja-Iirimaal, Walesis ja "otimaal katab valitsus kõik või osalised 

õpipoisikoolitusega seotud kulud ettevõtjale, sõltuvalt õpipoisikoolituse vormist ja vanusest. 

Tabelis 4 on toodud Suurbritannia piirkondades kehtivad õpipoisikoolituse rahastamise 

võimalused. 

Tabel 4. Õpipoisikoolituse rahastamise mudelid Inglismaal, Põhja-Iirimaal, Walesis ja 
"otimaal  

Õpipoisi 
vanus Inglismaa Wales Põhja-Iirimaa !otimaa  

16-18 100% riik 100% riik 
(prioriteetne 
vanuserühm) 

100% riik 100% riik 19-24 
50% riik, 50% 
ettevõte 25< 100% riik 50% riik, 50% 

ettevõte 

100% riik 
valitud 
sektorites 

Allikas: Skills Funding Agency 2015, b 
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2.4! Õpipoisikoolituse tugimaterjalid 

Õpipoisikoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks on ohtralt tugimaterjale, mitmeid portaale 

ja nõustamisteenust pakkuvaid organisatsioone, eraettevõtteid ja mittetulundusühinguid. 

Riiklikul tasandil pakub õpipoisikoolituse osapooltele tuge ja nõustamist Riiklik Karjääri 

Teenistus (National Careers Service). Nõustamist ja tuge pakutakse nii veebipõhiselt kui ka 

kohapeal ja telefoni teel, teenistuse hallata on õpipoisikoolituse pakkumiste andmebaas, 

millel on samuti veebipõhine ja mobiilne tugi. Põhja-Iirimaal pakub õpipoisikoolitusega 

seotud küsimustes tuge ja nõustamise Kutse, Hariduse, Informatsiooni, Nõustamise ja 

Juhendamise Teenistus (Department for Education 2015). Põhja-Iirimaa koolides ja 

karjäärikeskustes tegutsevad karjäärinõustajad. "otimaal täidab õpipoisikoolituse alase 

nõustamise ja toe rolli Karjääri, Nõustamise ja Juhendamise Teenistus koostöös 

õppeasutuste ja karjäärikeskustega (Scottish Government) 

Õpipoisikoolitusest huvitatud tööandjatele on koostatud tugimaterjal Employer Guide to 

Higher Apprenticeship, õpipoisikoolituse õppejõududele on koostatud õpetaja käsiraamat 

(Teachers Handbook), õpipoisikoolitusest huvitatud noortele metoodiliste materjalide 

komplekt Apprenticeship Pack. Lisaks valitusse poolt avaldatud materjalidele on 

õpipoisikoolitusega seotud materjalid koondatud mitmetesse portaalidesse, nt Amazing 

Apprenticeship koondab infot õpipoisikoolituse vabade kohtade, õpipoisikoolituse parimate 

praktikate, abimaterjalide jm kohta. Kõrgema ja kraadiõppe õpipoisikoolituse vabade kohta 

infot vahendab Pädevuste Agentuuri koduleht ja mitmed portaalid, nt notgoingtouni, indeed, 

apprenticeshipcareers, independent, GetMyFirstJob jpt. 

Ettevõttekeskseid tugimaterjale pakuvad enamus suuremaid õpipoisikoolitust pakkuvatest 

ettevõtetest. Olulisemaks metoodiliseks materjaliks või juhiseks tuleb aga lugeda 

õpipoisikoolituse standardit, kus on ära kirjeldatud valkdonna tööturu olukord, tööandjate 

ootused eriala esindajale, raamistiku eesmärk ja õpiväljundid, õppe alustamise tingimused, 

spetsialiseerumisvõimalused, õpingute maht ainepunktides ning õppetöö korraldus, aga ka 

ettevõtjapoolsed lisatingimused. Standardid on valdkonniti ja erialati erineva 

detailsusastmega, kuid minimaalsed nõuded peavad kõikides standardites olema kirjeldatud. 

Õpipoisikoolituse standardi koostamise juhendmaterjalid asuvad valituse kodulehel: 

https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-standards-in-development. 
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3.! SUURBRITANNIA TÖÖKOHAPÕHISEÕPPE SÜSTEEMI 

PLUSSID JA MIINUSED 

Suurbritannia õpipoisikoolituse süsteemil on mitmeid plusse ja miinuseid. Suurim pluss on 

selle positiivne mõju majandusele ja tööturu arengule (Abusland 2014, CIPD & Adecco 

Group 2016, CIPD 2016). Õpipoisikoolituse programmid on saanud kiiresti populaarseks 

tööandjate ja õppijate seas, populaarsuse kasvu toetab veelgi valitsuse suunatud 

rahastusmudel. Suurbritannia õpipoisikoolituse tasuvuse analüüsis tuuakse välja, et see on 

kuluefektiivseim meetod tööealise grupi hõivamises ühiskonnas, samuti tööjõu 

kvalifikatsiooni ja pädevuse toetamise ja ümberkujundamiseks. Uurimustes ja analüüsides 

(Abusland 2014, CIPD & Adecco Group 2016, CIPD 2016) tuuakse välja, et 

õpipoisikoolitus on ettevõtja jaoks tasuv juhul, kui õpipoiss naaseb pärast koolituse lõppu 

sama tööandja juurde või samasse sektorisse. 

Kuigi üldine õpipoisikoolituse “aura” Suurbritannias on positiivne, leidub ka mõningaid 

kriitikanoote. Probleeme on olnud õpipoisikoolituse hindamise ebaühtlusega. Hindamist 

viiakse läbi erinevate komisjonide ja organisatsioonide poolt, mistõttu ei ole tagatud ühtlane 

kvaliteet valdkondadesiseselt ega valdkondade üleselt. Selle muutmiseks soovitatakse välja 

töötada veelgi karmimad hindamiskriteeriumid ning õpipoisikoolituse pakkujatele. (CIPS 

2016) Probleemiks on ka haridusstsenaariumite vähene paindlikkus – kui õppija alustab 

õpinguid õpipoisikoolutuses, on tal edasiste õpingute jätkamine ainult akadeemilises suunas 

keeruline sõltumata sellest, kas õpipoisikoolitust pakud kutsehariduse suuna kõrgkool või 

akadeemiline ülikool. Kriitikakohaks on saanud ka varasemate õpingute ja töökogemuse 

arvestamine, kuivõrd Inglismaal, Walesis ja "otimaal kehtivad kvalifikatsioonile omad 

kohalikud standardid, on varasemate õpingute ja töökogemuse ülekandmine piirkondade 

vahel mõnel puhul keeruline ja raskendatud. (Abusland 2014) Kritiseeritud on ka 

õpipoisikoolituse programmide vähest kestvust, kuivõrd alla aastased programmid ei 

võimalda vajalike pädevuste omandamist nõutud tasemel (CIPD & Adecco Group 2016). 

Suurbritannia õpipoisikoolituse kriitikanooli ja parimaid praktikaid kokku võttes saab 

eelkõige Eesti kontekstist lähtudes välja tuua järgmised positiivsed ja negatiivsed küljed: 

Plussid Miinused 
SŸsteemi tasand SŸsteemi tasand 
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¥! Tööturu seisukohalt paindlik süsteem, 
arvestab tööturu nõudlusega ja 
võimaldab kiiret reageerimist tööturu 
muudatustele 

¥! Suurendab tööturu iseregulatsiooni ja 
võimaldab nõnda vähendada 
tööjõupuuduse, tööpuuduse ning 
pädevuste ja tööturu nõudluste 
mittevastamisega seotud probleeme 

K›rgkooli tasand 

¥! Vähem bürokraatiat kui uue 
kõrghariduse õppekava 
väljaarendamisel 

¥! Õppekava sisu on kooskõlas tööturu 
nõudlusega, õpipoisikoolutuse 
läbiviimine on tasustatud 

¥! Õppijate värbamise eest hoolitseb 
ettevõte 

Ettev›tte tasand 

¥! Koolitus vastab tööturu nõuetele ja on 
ettevõttele kohandatud 

¥! Riigi toetus õpipoisikoolitusele on suur 
ja olulise tähtsusega 

¥! Tööandjad on piisavalt motiveeritud ja 
huvitatud õpipoisikoolitusest võimaliku 
pädeva töötaja leidmiseks 

Íppija tasand 

¥! Võimaldab ligipääsu haridusele ka neil, 
kes sellest ressursside nappuse tõttu 
eemale jääksid 

¥! Väljaõpe toimub koha pea, õppija saab 
töötasu ja on juba tööhõives 

¥! Formaalhariduse seisukohal jäik 
süsteem, üleminek ühelt 
haridusstsenaariumilt teisele on 
keeruline 

¥! Kulukas 

K›r gkooli tasand 

¥! Puudub tegelik kontroll praktilise 
väljaõppe sisu üle 

¥! Akadeemilise teadmise 
lahustumine, hariduse muutumine 
praktiliseks 

Ettev›tte tasand 

¥! Puudub garantii, et õpipoiss jääb 
ettevõttesse tööle, osalise 
ettevõttepoolse rahastamise puhul 
on kulu suur 

¥! Õpipoisi väljaõpetamine töökohal 
on ressursikulukas 

Íppija tasand 

¥! Õpipoisiõppest akadeemilisse 
suunda ja vastupidi liikumine 
keeruline 

¥! Välisriigid ei pruugi 
kvalifikatsiooni ei pruugi 
arvestada. 
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4.! MIDA ON EESTIL ÕPPIDA SUURBRITANNIA KOGEMUSEST? 

Suurbritannia kogemusest pakub Eestile nii positiivseid näiteid, millest õppida, kui 

negatiivseid näiteid, millest hoiduda. Parimast praktikast õppimisel tuleb loomulikult 

tunnistada, et süsteemi omapära on seotud riigi ja majandussektori omapäradega ning Eestis 

oleks pea võimatu rakendada samu koordineerimise ja rahastusmudeleid, mis suurriigis. 

Seetõttu on käesolevas kokkuvõttes välja toodud need õpipoisikoolituse aspektid, mida 

koostaja arvates oleks võimalik rakendada Eesti kontekstis. 

Positiivsetest näidetest tasuks Eesti kõrghariduses õpipoisikoolituse arendamisel eeskuju 

võtta Suurbritannias kasutusel olevast koostöömudelist, kus õpipoisikoolituse õppekava 

koostamisse on kaasatud nii õppeasutused, ettevõtjad kui riiklik sektor. Praktika, kus iga 

õpipoisikoolituse juhtumi puhul koostatakse individuaalne õppekava ja õppeleping, tundub 

olevat end õigustanud, kuigi näib esialgu ressursimahukas. Selline lähenemine aitaks vältida 

olukorda, kus õpipoisikoolituse lõpetanu justkui vastab tööturu nõuetele, kuid samas ei vasta 

ühegi ettevõtte konkreetsele vajadusele. Ettevõtjale oleks tagatud tulevane tööjõud ja 

õpipoisikoolituses osalenule tulevane töökoht. 

Praktika, kus õpipoisikoolituses osaleja värbamine on ettevõtja ülesanne, tundub end samuti 

õigustanud olevat, kuid Eesti kontekstis oleks selle rakendamine keeruline. Siinne 

ettevõtlusturg moodustub peamiselt väikeettevõtetest mis tähendab, et reaalne õpipoisside 

vajadus ettevõtte kohta võib piirduda paari õpipoisiga aastas. Alternatiiv oleks 

õpipoisikoolituse kandidaatide vastuvõtmine õppeasutuste poolt, mis toob omakorda kaasa 

ohu, et õpipoisikoolituse kohtade pakkumine ei vasta tegelikule tööturu vajadusele ning 

vastuvõetavad kandidaadid ei pruugi olla sobilikud ettevõttele. Tööandja motiveerimine 

õpipoisikoolituse refinantseerimise näol on samuti praktika, millest tasuks õppida. 

Iseküsimus on, kui jätkusuutlik selline praktika on ning mis saab kogu süsteemist pärast 

riikliku rahastamise lõppemist. 

Positiivse näitena tooksin välja Suurbritannia õpipoisikoolituse portaalid ja nendes esitatud 

info konkreetsuse. Õpipoisikoolitusest huvitatule, olgu selleks siis ettevõte, õppeasutus või 

tulevane õpipoiss, on kogu info tehtud meeldivalt kättesaadavaks, piisavalt on selgeid 

juhendmaterjale nii taotluste kui standardite koostamiseks. Info esitlemisel on kasutatud 

selgeid ja lihtsaid meetodeid. Eeskuju tasuks võtta ka õpipoisikoolituse standardite 

andmebaasist, kuhu on koondatud kõik olemasolevad standardid (mida võib võtta 
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õpipoisiõppe õppekava alternatiivina), koostamisel olevad standardid ja standardi loomise 

etapiviisiline juhend kõrgkoolile ja tööandjale. 

Väga hea näitena mõjub õpipoisikoolituse sihtrühma konkreetsus, koolitus on avatud küll 

kõikidele, kuid infomaterjalidest hakkab silma väga hästi suunatud fookus just sellele 

sihtrühmale, kellel tööturul rakenduse leidmisega probleeme on. Kokkuvõtteks võib nentida, 

et õppida tasub nii õpipoisikoolituse süsteemi korralduse, sisu kui selle turundamise poolelt.  
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