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1. Kooli üldiseloomustus  
Haapsalu Kutsehariduskeskus on riiklik kutseõppeasutus, mis Uuemõisa Ehituskooli (1987) ja Taebla 
Kutsekeskkooli (1990) järjekandjana tegutseb 2005. aastast Läänemaal Ridala vallas Uuemõisas. Kutsekool on 
tegutsenud regioonis 28 aastat. Kooli põhiprotsessiks on kutsealase tasemeõppe ja täienduskoolituse 
korraldamine, kooli võtmeklientideks on õppijad ja tööandjad. Kooli tegutsemise aluseks on põhimäärus ja 
arengukava. 
 
Kooli areng viimase 10 aasta jooksul on olnud stabiilne. Õppekompleks on laienenud ja õppijate arv 2005. 
aastaga võrreldes suurenenud ligikaudu 40% (joonis 1) jäädes viimasel kaheksal aastal 750 - 800 õppija 
piirimaile. Täiskasvanute täiendkoolituses on õppijate arv kasvanud 650 inimeseni aastas. Läänemaa spetsiifikast 
tulenevalt ning orienteeritusest erivajadustega inimeste rehabilitatsioonile, on kool kohandatud ligipääsetavaks 
liikumispuudega inimestele - liftid, kaldteed, tugiseadmed. 

 

Joonis 1. Õppijate arvu dünaamika 2005 - 2015 (Kooli sisehindamise aruanne 2015) 

HKHK õpilaskonnast ca 40% moodustavad Läänemaa, 37% Harjumaa ja Tallinna ning 8% Hiiumaalt pärit 
õppijad. Õpilaskonna põhiosa 66% moodustavad kutsekeskhariduse õppekavadel õppivad õpilased, 34% on 
kutseõppe õppekavadel õppivad täiskasvanud õppijaid.  
                             

 
Joonis 2. Õpilaste arvud õppekavarühmade järgi 2015    (Kooli sisehindamise aruanne 2015) 

 

Kutseõpe toimub 7 õppekavarühmas, millest suurim on turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse õppekavarühm 
(31%), neile järgnevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (19%), puitmaterjalide töötluse (19%) ja ehituse 
(17%) õppekavarühm. Õppijate arvult väiksemad on äriteenuste (5%), tervishoiu ja sotsiaalteenuste (5%) ning 
disaini ja käsitöö (4%) õppekavarühmad.  

Õppetöö toetamiseks osutab kool õpilastele õppe-, psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise teenust, aga  kutse- ja 
karjäärinõustamise ning eksamikeskuse teenust. Lisaks kutseõppele pakub kool erialapõhiseid tasulisi teenuseid 
klientidele, milleks on: toitlustus- ja konverentsiteenus; majutusteenus kooli hostelis; puitesemete valmistamine ja 
mööbli restaureerimine; tekstiilitoodete valmistamine ning ehitusteenused.   
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Kooli töötajaskond  on 94-liikmeline. Kokku on üldharidusainete õpetajaid 17 ja kutseõpetajaid 40. Koolis töötab 1 
õpetaja-metoodik, 1 vanemõpetaja ja 5 vanemkutseõpetajat 

Kooli  hoonetekompleksi kuuluvad õppehoonetena kooli peahoone, ehitusmaja ja puidumaja, lisaks on kooli 

käsutuses 2 õpilaskodu ja täismõõtmetes spordisaal.  

2. Kooli struktuur 

Kooli struktuuri põhiselt on õppekavarühmad jagatud kolme osakonda, eraldi seisva üksusena  on struktuuris 

loodud üldõpingute osakond.  Täienduskoolituse läbiviimist koordineerib koolitusjuht õppekorralduse osakonna  

koosseisus. 

 
 

3. Tegutsemise alused ja arengukava alusdokumendid 
 
Haapsalu Kutsehariduskeskus tegevuse aluseks on järgmised dokumendid: 

1) Haapsalu Kutsehariduskeskuse põhimäärus 

2) Kutseõppeasutuse seadus 

3) Kutseharidusstandard 

4) Täiskasvanute koolituse seadus  

 

Lisaks juhindub kool oma arengu kavandamisel  järgmistest arengudokumentidest: 

 

1) Eesti elukestva õppe strateegia 2014 – 2020  

5 strateegilist eesmärki: 

1. Muutunud õpikäsitlus 

2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid 

3. Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus 

4. Digipööre elukestvas õppes 

5. Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv 
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2) Kutseharidusprogramm 2015 – 2018 

Olulised tegevused, milles kool juhindub arengu kavandamisel, on järgmised: 

1. Kutseõppe  kvaliteedi tagamine 

2. Kutseõppe katkestamise vähendamine 

3. Potentsiaalsete kutseõppurite (sh põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate) teadlikkuste tõstmine 
kutse- ja karjäärivalikutest ning valmisolekuks  kutseõppeks. 

4. Õppekavade valiku  ja õppetöö korralduse vastavusse viimine õppurite ja tööandjate 
vajadustele. 

5. Tööandjate osalemine kutseharidussüsteemi arendamises, sh õpilastele praktikakohtade ja 
töökohapõhise õppe võimaluste pakkumine ning oma töötajate elukestvas õppes osalemise 
soodustamine.. 

 

Kooli arengukava 2016 - 2020 koostamisel on aluseks võetud veel alljärgnevad arengudokumendid: 

 

3) Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2022, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2014. 

       

4) Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium, 2013  

 

5) Kutseharidus ja muutuv tööturg. Tööandjate uuringu lõpparuanne, Poliitikauuringute Keskus Praxis  2013  

 
6) Analüütiline kokkuvõtte kvalitatiivsest  tööjõuvajadusest tegevusalade kaupa . Rakendusuuringute Keskus 

Centar, 2014. 
 

7) Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute  tasemeharidusse tagasitoomise  toetamine  
 

8) Oskuste vajadus Euroopa tööturul aastani 2020, Kutsehariduse seirekeskus 2008 

 

9) Õpingute katkestamise põhjused kutseõppes, Tartu Ülikool 2012 

 

10) Lääne maakonna arengustrateegia 2020+  

 

11) Haapsalu linna arengukava aastateks 2015 – 2014  

 

12) Haridusvõimalused ja tööjõud Eesti ehitussektoris. Build Up Skills-Eesti, 2012 

 
13) Eesti tööturg täna ja homme. Riigikantselei 2014 

 
14) Struktuursed muutused ja nende mõju töökohtadele ja töösuhetele IKT sektoris. Praxis 2014 

 
15) Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduste uuring. Praxis 2012-2013 

 

4. Hetkeolukorra analüüs 

4.1. Sisekeskkond 

4.1.1.Kooli sisehindamine 

 
Alates aastast 2011 on kool osalenud 7  õppekavarühma  akrediteerimisel (majutamine ja toitlustamine;  ehitus ja 

tsiviilrajatised;  arvutiteadused;  reisimine, turism ja  vabaaja veetmine;  tervishoid ja sotsiaalteenused;  disain  ja  

käsitöö; puitmaterjalide  töötlus). Kuues  läbitud  õppekavarühmas  on  kool  saanud  täisakrediteeringu  6 

aastaks; tervis- ja sotsiaalteenuste ÕKR-s akrediteeringu 3 aastaks.  

 

2010. a. kandideeris  kool  kutseõppeasutuste  juhtimiskvaliteedi  auhinnale  ja  viis läbi  sisehindamise. Saavutati  

punktiskoor,  mis  vastab  hästi  juhitud  organisatsiooni  tasemele. 2015. aastal  korraldati  koolis  taas  ulatuslik  

sisehindamine, mille tulemusi ja parendusvaldkondi kasutati uue perioodi arengukava koostamisel.  

 

Arengukava 2010 – 2014 täitmise analüüs on kajastatud kooli sisehindamise aruandes. 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/toojouprognoos_2022_lyhikirjeldus.pdf
http://kasvustrateegia.mkm.ee/
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/Kutseharidus-ja-muutuv-tööturg.-Tööandjate-uuringu-lühiversioon.pdf
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2014/09/analuutiline_kokkuvotte_kvalitatiivsest_toojouvajadusest_2014.pdf
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2014/09/analuutiline_kokkuvotte_kvalitatiivsest_toojouvajadusest_2014.pdf
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2014/06/Uuringu-raport-P%C3%B5hi-ja-keskhariduseta-t%C3%A4iskasvanute-tasemeharidusse-tagasitoomine-final.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Trükised/oskuste+vajadus+euroopas2008.pdf
http://www.ec.ut.ee/sites/default/files/ec/opingute_katkestamine_kutseoppes_loppraport.pdf
http://laane.maavalitsus.ee/documents/182526/925007/L%C3%A4%C3%A4ne+maakonna+arengustrateegia+2020%2B.pdf/a5e16064-dae9-44f1-8bfe-ca851c81ac79
http://www.haapsalu.ee/documents/377453/530978/Haapsalu_linna_arengukava_aastateks_2012-2020.pdf/76fd6e0b-2ae7-4dc8-a1da-f85b89c3088b?version=1.0
http://www.buildupskills.eu/sites/default/files/Haridusv%C3%B5imalused%20ja%20t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5ud%20Eesti%20ehitussektoris_0.pdf
https://www.google.ee/?gws_rd=cr&ei=R2dKUpaNI-qI4ATE_oH4AQ#q=Eesti+tööturg+täna+ja+homme
http://www.praxis.ee/tood/struktuursed-muutused-ja-nende-moju-tookohtadele-ja-toosuhetele-ikt-sektoris/
http://www.praxis.ee/tood/eesti-ikt-toojou-uuring/
http://www.praxis.ee/tood/eesti-ikt-toojou-uuring/
http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/meie-kool/arengukava
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4.1.2.Haapsalu KHK arengukava 2010-2014 strateegilised eesmärgid ja olulised 

tegevused  

Haapsalu Kutsehariduskeskusel oli aastatel 2010-2014 kolm suurt sihti: 

- Tegus- ja uuendusmeelne kool 

- Parimat õpet ja praktikat võimaldav kool 

- Konkurentsivõimeline ja elukestvaks õppeks motiveeritud lõpetaja 

 

Prioriteetsed tegevused õppeaastate lõikes olid järgmised: 

2010/2011 õppeaasta: 

1) Praktikakorralduse kvaliteedi parandamine, vajalike meetmete rakendamine 

2) Nõustamissüsteemi väljaarendamine õpilastega tehtava individuaalse töö tõhustamiseks 

3) Mainekujunduse tõhustamine, uue visuaalse identiteedi loomine 

 

2011/2012 õppeaasta: 

1) Õppekorralduse ja -õppekvaliteedi parendamine, vajalike meetmete rakendamine 

2) Õpetajate kvalifikatsioonile vastavuse tagamine 

3) Uudsete koostöövormide algatamine ettevõtjate ja lastevanematega 

 

2012/2013 õppeaasta: 

1) Õppekorralduse ja –õppekvaliteedi parandamine, vajalike meetmete rakendamine 

2) Õppekeskkonna materiaalse baasi parendamine 

3) Õppeprotsessi läbi osutatavate teenuste mitmekesistamine, uute tootenäidiste väljatöötamine 

 

2013/2014 õppeaasta: 

1) Õppekavade uuendamine, lühikeste ja paindlike õppekavade loomine  

2) Praktilise õppe ja praktikakorralduse parendamine 

3) Õppetöö korralduse arendamine ja vastavusse viimine uuenenud õppekavadega 

4.1.3. Perioodi 2010 - 2014  võtmetulemuste saavutatavus 

Haapsalu KHK arengukava  2010-2014 eesmärkide saavutamiseks seati  alljärgnevad sihid: 

1) Koolis õpib  stabiilselt ca 800 õppurit 

Eesmärk on saavutatud, aastatel 2010-2014 on olnud õpilaste arv vahemikus 760-820.  

2) Õpilaste väljalangevus tasemeõppest  on mitte suurem kui 10% 

Eesmärk ei ole saavutatud, väljalangevus tasemeõppest  perioodil  2010-2014 keskmiselt ca 20%. 

3) Tööalases täiendkoolituses osalejate arvu kasv on vähemalt 10% aastas 

Eesmärk on  saavutatud, aga kasvu pole olnud igal aastal, sest õppijate arv sõltub põhiliselt kursuste 
tellijatest ja on aastati väga kõikuv. Õppijaid 2010.aastal 380, 2014. aastal 720. 

4) Kvalifikatsioonile vastab vähemalt 85% kutseõpetajatest ja 100 % üldainete õpetajatest  

Eesmärk on saavutatud osaliselt, kutseõpetajate vastavus kvalifikatsioonile on 100%, üldharidusainete 
õpetajate osas 80%. 

5) Kutseeksamit omavatel erialadel on kutsekvalifikatsioonieksamid  sooritanud  vähemalt 70% lõpetajatest 

Eesmärk on osaliselt  saavutatud,  osadel erialadel kutseeksami sooritanud õpilaste osakaal on 
madalam. 

6) Paindlik ja tööturu vajadustele vastav õppekavaarendus, igal aastal on avatud  vähemalt 2-3 uut 
õppekava  

Eesmärk on saavutatud, igal aastal on kutsutud ellu vähemalt 2 uut õppekava 

7) Vähemalt 80% kooli lõpetanutest on hõivatud 6 kuud peale kooli lõpetamist  
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Eesmärk on peaaegu saavutatud,  aastatel 2011-2014 on olnud hõivatud tööga peale lõpetamist 60-75% 
õpilastest ning õpinguid on jätkanud 15-20% õpilastest. Töötute osakaal on järjest vähenenud, aastal 
2014 on töötuid  6 kuud peale õpingute lõpetamist 4%.  

8) Tööandjate ja teiste sotsiaalsete partnerite rahulolu on vähemalt hinne 4 (5 pallilisel skaalal)  

Eesmärk on saavutatud, erinevates küsitlustes  on tööandjad  ja teised sotsiaalsed partnerid hinnanud 
kooli tegevust hindega „hea“. 

9) Kooli omatulu käibe kasv igal aastal vähemalt 5%  

Eesmärgi saavutamist pole võimalik hinnata, sest  HTM on mitmel korral muutnud omatulu arvestamise 
põhimõtteid.  

 

Kokkuvõte:  

1) Kooli tulemusi arengukava perioodil 2010-2014 võib kõikide strateegiliste valdkondade osas  pidada 
heaks.  

2) Edasine arendus- ja parendustegevuste vajadus on esitatud käesoleva arengukava lisas 1 Kooli 
tugevused ja kitsaskohad (SWOT analüüsi põhjal) 
 
 

4.2. Väliskeskkond 

4.2.1.Välised mõjutused, riskid 
Võimalikud välised mõjutused HKHK-s rakendatavad meetmed 

Elanikkonna vananemine,  laste arvu 
vähenemine  

Kutsuda ellu uusi täiskasvanud õppijatele suunatud ja regiooni 
tööjõuvajadusest lähtuvaid esma- ja jätkuõppe õppekavasid,  
mitmekesistada täienduskoolitust. Suurendada õpetajate 
valmisolekut ja pädevust täiskasvanute koolitamiseks ning 
vanemaealiste õpetamiseks.  

Haridusvaldkonnas pidevalt toimuvad 
reformid, mis tulemusteni ei vii, 
ootamatud suunamuutused, poliitiline 
ebastabiilsus 

Tegutseda paindlikult, reageerida kiirelt uuendustele, tugevdada 
kooli töötajaskonna meeskonnavaimu, parandada pidevalt 
töökorraldust. 

Koolituskohtade vähendamine keset 
õppeaastat, eelarve langus 

Mitmekesistada ja laiendada teavitustööd, ajakohastada 
kommunikatsioonistrateegiat, edastada sõnumeid ja toota rohkem 
uudiseid kooli saavutustest, koostada õppekavu ja avada uusi 
erialasid majanduskeskkonna vajadustest lähtuvalt, pakkuda enam 
lühemaajalist õpet. 

Põhikooli lõpetajate jätkuv tung 
gümnaasiumitesse, gümnaasiumite 
sisseastumiskriteeriumite nõrgenemine 
 

Teha rohkem koostööd kohalike omavalitsustega ja regiooni 
üldhariduskoolidega õppimisvõimaluste tutvustamiseks 
kutsehariduses, muuta sihipärasemaks karjääriõpe ja laiendada 
nõustamist, korraldada erinevaid töid tutvustavaid töötubasid. 

Sisseastujate taseme, võimete ja 
õpimotivatsiooni  järjest suurenev 
erisus 

Pakkuda üldhariduskoolides kutsealast eelkoolitust, võimaldada 
põhikoolide õpilastele huvitegevust, pakkuda efektiivsemaid ja 
mitmekesisemaid õpingute toetusmeetmeid, võimaldada õppimist 
individuaalse õppekava alusel, koolitada õpetajaid õppemeetodite 
rikastamiseks. 

Ettevõtete vajaduste kiire  muutus, uute 
ettevõtete tekkimine regiooni 

Arendada järjepidevalt nii taseme- kui täienduskoolituse õppekavu, 
parendada   õppe- ja töökeskkonda,  soetada kaasaegseid 
seadmeid, mitmekesistada õppevorme,  korraldada õpet ja 
arendada kooli töötajaskonda. 

Õpetajaamet pole populaarne, 
palgatase ei too kooli juurde noori 
õpetajaid 

Pakkuda stabiilset, positiivset ja personaalset arengut võimaldavat 
töökeskkonda, täiustada töötasustamise põhimõtteid, võimaldada 
mitmekesist täienduskoolitust ja stažeerimist nii kodu-kui 
välismaal, parendada keeleoskust, tunnustada ja igakülgselt 
toetada  

Tehnoloogia kiire areng, kooli 
seadmepargi  vananemine 

Muuta kuluefektiivsemaks ja paindlikumaks õppetöö korraldus ja 
kutsuda ellu lühemaid õppekavu, majandada säästlikult 
koolikinnistut  ja suurendada kõige eelneva läbi kooli 
investeerimisvõimekust. 

Kutsekoolide omavahelise konkuretsi 
tugevnemine 

Töötada välja uusi  õppekavasid ja avada õpe erialadel, milles 
konkurents on väike, aga oskustööjõu vajadus on olemas, 
panustada järjepidevalt  õppe kvaliteeti 
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4.2.2.Välised mõjutused, võimalused 

Välised võimalused HKHK rakendatavad meetmed 
Kutsehariduse programmid aastateks 
2015-2020 

Parandada praktikakorraldust, koolitada praktikajuhendajaid, 
rakendada töökohapõhist õpet, tõhustada kommunikatsiooni kooli 
ja kutsehariduse maine tõstmiseks, algatada huviringe põhikoolide 
õpilastele jms 

EL programmid  Kaardistada ideed ja vajadused erinevateks koostööprojektideks, 
otsida koostööpartnereid, olla avatud koostööpakkumistele, mis 
arendavad ja toetavad õpet jms 

Erasmus+ programmi rändeprojektid Taotleda kutsehariduse õpirände hartat, osaleda järjepidevalt 
rändeprojektide taotlusvoorudes ja taotleda EL toetust, otsida uusi 
partnereid jne 

Muutuv tööturg  Olla kursis regiooni ettevõtete töökohtade vajadusega, koostada ja 
rakendada uusi täiendus- ja tasemeõppe kavasid 
kutsestandarditest lähtuvalt, parendada pidevalt õppeprotsessi, 
koolitada ja värvata õpetajaid uute erialade õpetamiseks jne 

Ettevõtete võimalused kooli 
toetamiseks õppevahendite- ja 
õppematerjalidega 

Pidada läbirääkimisi ja sõlmida koostöölepinguid ettevõtetega  
ettevõtete poolse abi osutamiseks koolile õppevahenditega 
varustamisel  

Pädevad spetsialistid ettevõtetes Kutsuda kooli külalislektoriteks pädevaid spetsialiste  ettevõtetest 
Koostöö erinevate organisatsioonidega Otsida uusi koostööpartnereid ja tekitada uutes organisatsioonides 

huvi eesmärgipäraseks koostööks kooliga 
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4. Missioon, visioon ja põhiväärtused 
Haapsalu Kutsehariduskeskuse missiooniks on inimeste kutsealane koolitamine nende edukaks 

toimetulekuks tööelus ja elukestvas õppes 

 

Kooli tunnuslause: HKHK – Hea Kool, Hea Kutse! 

Visioon 2020: Haapsalu Kutsehariduskeskus on: 

 omanäoline, hea mainega ja parima kvaliteedi nimel edasipürgiv uuendusmeelne kutseõppeasutus, 
milles õpetatav erialade valik on kooskõlas tööturu vajadustega; 

 saavutanud tuntuse ja tunnustatuse Eesti ettevõtete seas kui kool, kelle lõpetajad on alati kindla 
kvaliteedimärgiga; 

 on rahvusvaheliselt tuntud kui kool, mille kogemusi levitatakse ka Euroopa teistes kutsekoolides. 

Haapsalu Kutsehariduskeskust iseloomustab: 

 Kohanemisvõime ajas ja ruumis, paindlikkus ja avatus uutele ideedele ning tööturu muutustele; 

 Uuendusmeelsus õppeprotsessi ning koolikorralduse kavandamisel ja riskijulgus neid lahendusi 
katsetada; 

 Professionaalsus õppekvaliteedi saavutamisel ning osalemine erialases arendustegevuses; 

 Huvipoolte ootusi arvestav ning sotsiaalsete partnerite, teiste haridusasutuste ja kohaliku kogukonnaga 
koostööd tegev; 

 Tuntus läbi tegude ja saavutuste ning usaldusväärsus 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõpetaja on:  

 omandanud õpitud erialal ettevõtjate ootustele vastavad teadmised ja oskused 

 läbinud õppepraktika oma valdkonna edukates ettevõtetes meistrite käe all 

 lihvinud oskusi kutsevõistlustel ja välispraktikatel 

 osalenud mitmekülgses õppetöövälises tegevuses 

 viisakas, avatud ja hea suhtleja, iseseisva ja loova mõtlemisega, meeskonnatööoskustega ning 
valmis rahvusvaheliseks suhtluseks 

 usub endasse, väärtustab oma tööd ja vastutab oma tegude eest. 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetaja: 

 on oma tööle pühendunud ja professionaalne ning tahab töötada õpetajana 

 tegutseb eesmärgipäraselt ja läbimõeldult, analüüsib oma tööd ja arendab ennast pidevalt 

 on sõbralik, positiivse ellusuhtumisega ja eelarvamustevaba 

 loob sundimatu õhkkonna ja suhtleb õpilasega kui võrdväärse partneriga 

 kaasab õpilased aktiivselt õppetöösse, rohkem juhendab kui õpetab 

 teeb koostööd kolleegidega, osaleb aktiivselt ühistegevuses 

 on isiksusena ja oma väärtushinnangutelt  õpilastele eeskujuks 

 

HKHK põhiväärtused on tõekspidamised, millest koolipere oma tegevuses lähtub: 

 Hoolivus – me hoolime oma õpilastest ja me hoolime üksteisest. Märkamine, toetamine, julgustamine ja 

tunnustamine on meile omane. 

 Koostöö – koos tegutsemine toob meile edu ja loob ühiselt tegutsemise rõõmu, koostöö läbi  võidame 

me kõik. 

 Professionaalsus  – kõik, mida me teeme, teeme me hästi. Me pakume parimat õpet, sest õpetaja teab, 

oskab ja tahab teadmisi edasi anda. Meile on tähtis oma kooli käekäik. 

 Õppijakesksus – meie tähelepanu keskmes on õpilane oma teadmiste, võimete ja muredega. Lähtume 

tõekspidamisest, et kool on õpilase jaoks. 
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 Areng – tulevikku vaatamine ja tuleviku kavandamine hoiab meid erksana, püüdlus paremaks saada on 

meie tegutsemise moto. 

 Avatus – jagame oma ideid,  räägime meie plaanidest ja tulemustest, oleme vastuvõtlikud uutele 

mõtetele ja erinevatele arvamustele. 

 Rõõm – me tunneme rõõmu õppimisest, me tunneme rõõmu õpetamisest, me tunneme rõõmu 

üksteisest ja igast koolis veedetud päevast. 

 

5. Arengustrateegia aastateks  2016-2020 
 

Kooli üldeesmärk:  

Haapsalu Kutsehariduskeskus on omanäoline, parima kvaliteedi nimel edasipürgiv regionaalne  elukestva 
õppe ideed kandev kutseõppeasutus 

 

5.1. Valdkondade strateegilised  eesmärgid ja meetmed, kavandatavad tegevused 

5.1.1. Juhtimine ja eestvedamine 

Strateegiline eesmärk:   Uuendusmeelne  ja väärtustel põhinev  juhtimine 

 

Olulised meetmed: 

1) Väärtustel põhineva ja huvigruppe  kaasava juhtimispraktika ning tulemusjuhtimise põhimõtete  

juurutamine kooli kõikidel juhtimistasanditel. 

2) Uut õpikäsitlust toetava koolikultuuri arendamine 

3) Liikumine paberivaba kooli poole 

Elluviidavad tegevused: 

 Huvigruppide kaasamine kooli juhtimisse läbi sisehindamise 

 Tulemusmõõdikute rakendamine valdkonniti ja õppekavarühmiti, mõõdikute seireks ja 

tulemuste hindamiseks süsteemi loomine 

 Juhtimisstruktuuri uuendamine, tööjaotuse läbivaatamine 

 Struktuuriüksuste juhtide juhtimis- ja digipädevuse suurendamine strateegilise ja kaasava 

juhtimise kinnistamiseks ning paberivabamaks asjaajamiseks. 

 Koolikultuuri arendamine erinevate meeskonnakoolituste ja ühistegevuste kaudu, töötajate 

hoiakute mõjutamine 

 Sisekommunikatsioonisüsteemi arendamiseks veebikeskkondade kasutuselevõtmine, 

digipöörde toetamine kogu kooli asjaajamises 

 Kooli dokumendihalduse ja infosüsteemi edasiarendamine liikumiseks paberivabama kooli 

poole 

 Strateegilise planeerimise protsessi viimine elektroonsesse keskkonda, rakendamine ja 

tagasisidestamine 

 

5.1.2. Õppe- ja kasvatustegevus 

Strateegiline eesmärk:   Muutunud ja uuenenud  õpikäsitlusest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus 

Olulised meetmed: 

1) Tööturu vajadusele vastavate võimaluste loomine elukestvaks taseme- ja täiendusõppeks 

2) Õppijakeskse  õppe- ja kasvatusprotsessi rakendamine õppija arengu tagamiseks ja õpiväljundite 

saavutamiseks 

3)  Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi kõikides õppekavarühmades 

4) Praktikakorralduse arendamine õppijate erialaste kompetentside saavutamiseks tööturu vajadustele 

vastavalt. 

5) Õppekeskkonna ajakohastamine 
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Elluviidavad tegevused: 

 Uute taseme- ja täienduskoolituste õppekavade koostamine, uutele sihtrühmadele 

koolitusvõimaluste loomine (vt lisa 3 Erialade arendamine 2016-2020) 

 Moodulite rakenduskavade parendamine õpetajate koostöös, ühiste hindamisülesannete 

väljatöötamine ning muudatuste ja täienduste sisseviimine õppekvaliteedi tagamiseks 

 Õppekavaüleste õppemoodulite väljatöötamine ja rakendamine 

 Ettevõtlusõppe arendamine, õppemeetodite mitmekesistamine, sh õpilasfirma loomine 

 Aktiivõppemeetodite rakendamine tervikõppe läbiviimiseks ja võtmepädevuste arendamiseks 

 Uute õppevormide, sh töökohapõhise õppe rakendamine (puidupingioperaatori, pehme mööbli 

valmistaja, hooldustöötaja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja, puhastusteenindaja ja 

hotelliteenindaja erialadel) 

 Digikeskkondade ja digitaalse õppevara kasutusele võtmine õppetöös, e-õppe arendamine 

 Koolipoolse praktikakorralduse parendamine, uute põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine, 

nõuete täitmise ühtlustamine üle kogu kooli 

 Praktikaettevõtetega koostöö tõhustamine, ettevõtete tunnustamissüsteemi loomine 

 Ettevõtetepoolsete praktikajuhendajate koolitamine praktika ja töökohapõhise õppe 

läbiviimiseks 

 Praktikaandmebaasi arendamine elektroonses keskkonnas 

 Digitaristu ja digitaalse õppevara soetamine ja arendamine 

 Kiire Interneti tagamine ja WiFi levikuala laiendamine 

 Õppebaaside ajakohastamine ja edasiarendamine, seadmete soetamine  (vt lisa 2  

Kutsealavaldkondade arengusuunad ja võtmetegevused) 

 

5.1.3. Õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused 
 

Strateegiline eesmärk:   Õppijakesksed  õppetööd  toetavad õpiabi- ja tugiteenused õpiväljundite 

saavutamiseks ja õppes osalemise kasvuks 

Olulised meetmed: 

1) Õpiabi- ja nõustamisteenuste mitmekesistamine ja õppijate vajadusest lähtuv  osutamine  õppetöö 

katkestamise vähendamiseks 

2) Majutus- ja toitlustusteenuste kvaliteedi edasine parandamine  

3) Praktilise õppetöö põhiselt erinevate toodete valmistamine ja teenuste osutamine klientidele uutel   

erialadel 

4) Koolilinnaku ja õppekeskkonna turvalisuse  ja heakorrastatuse suurendamine, keskkonnasäästliku 

mõtteviisi omaksvõtmine  

Elluviidavad tegevused: 

 Uute hindamisinstrumentide kasutusele võtmine õpilaste võimete hindamiseks ja nende 

tulemuslikumaks toetamiseks  

 Täiendavate meetmete ellukutsumine ja juurutamine täiskasvanud õppijate õpingute 

katkestamise ennetamiseks 

 Karjäärinõustamise ulatuslikum ja läbimõeldum pakkumine koostöös Rajaleidja  ja 

Töötukassaga, uudsete metoodikate  rakendamine, karjääripäevade ja töömesside 

korraldamine 

 Muukeelsete õpilaste keeleõpingute tulemuslikum toetamine, õppevormide mitmekesistamine, 

tugiõpilaste rakendamine 

 Toidujagamise logistika parandamine järjekordade lühendamiseks koolisööklas, elektroonsel 

teel toidu tellimise sisseseadmine 

 Puhketubade ja puhkenurkade väljaarendamine õpilaskodudes, olmetingimuste parandamine 

 Ehitus- ja puidutöötlemise valdkonnas teenuste pakkumise suurendamine, uute toodete 

väljatöötamine ja õppetöö raames töösse võtmine 

 Ettevõtetele ja üksikisikutele  tasuliste koolituste pakkumise suurendamine  

 Hädaolukorras tegutsemise plaani edasiarendamine (turvalisus õppekäikudel) 

 Kooli kinnistule kergrajatiste rajamine õueõppe võimaluste loomiseks 

 Välise spordiväljaku renoveerimine õuealade sportimisvõimaluste parandamiseks 

 Koolikinnistule piirdeaia rajamine 

 Koolihoonete vahele andmeside valguskaabli paigaldamine 
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5.1.4. Õppetööväline huvitegevus, õpilasomavalitsuse tegevus 

Strateegiline eesmärk:   Mitmekesine huvitegevus ja teotahteline õpilasomavalitsus 

Olulised meetmed: 

1) Õpilaste huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine 

2) Õpilasomavalitsuse sihipärane kaasamine koolielu küsimuste üle otsustamiseks 

Elluviidavad tegevused: 

 Muusika- ja tantsu- ning loometegevuse ringide ellukutsumine 

 Vaba-ajategevuste võimaldamine organiseeritult õpilastele õpilaskodudes, ringitundide 

sisseviimine 

 Jõusaali renoveerimine ja seadmete uuendamine 

 Koolinõukogu  ja õpilasomavalitsuse liikmete vaheliste arutelude regulaarne korraldamine 

õpilasomavalitsuse  kaasamiseks kooli juhtimisse 

 Õpilasomavalitsuse poolt algatatud projektide elluviimise toetamine 

 Õpilasomavalitsuse liikmetele koolituste võimaldamine põhikirjaliste ülesannete edukamaks 

täitmiseks 

 Õpilaste tunnustamise süsteemi ajakohastamine koostöös õpilasomavalitsusega 

 

5.1.5. Personali arendamine 

Strateegiline eesmärk: Professionaalne, väärtusi hindav ja motiveeritud töötajaskond 

Olulised meetmed:  

1) Kooli personalipoliitika uuendamine tuleviku kooli suunas liikumiseks 

2) Töötajate teadmiste ja oskuste järjepidev ning süsteemne arendamine nende professionaalsuse 

kasvuks ja motivatsiooni suurendamiseks 

Elluviidavad tegevused: 

 Personalipoliitika uuendamine, personaliga seotud dokumentide ajakohastamine 

 Tööülesannete edasine selgendamine, õpetaja ametikoha edasiarendamine 

 Töötajatega regulaarsete koostöövestluste sisseseadmine enesehindamise järgselt 

 Õpetajate tunnikoormuse diferentseerimine tulenevalt õpetaja pädevusest ja ülesannetest 

 Õpetaja töösoorituse hindamiseks koolisiseste kriteeriumites kokkuleppimine õpetajatega 

koostöös  ja kasutusele võtmine 

 Tõhusa töötasustamise süsteemi loomine, tulemustasustamise rakendamine,  motivatsiooni-

süsteemi uuendamine 

 Töötajate IKT alaste teadmiste suurendamine 

 Õpetajate elektroonsete arengumappide sisseseadmine 

 Aine tagasisideküsitluste ajakohastamine muutunud õpikäsitlusest ja õpetaja rollist lähtuvalt 

 5. kutsetasemel olevate kutseõpetajate koolitus- ja arenguvõimaluste kavandamine koostöös 

õpetajatega 6. kutsetaseme saavutamiseks 

 Kutseõpetajate ettevõtetes stažeerimise korra juurutamine,  kutseõpetajate stažeerimine ja 

selle võimaldamine õppeaasta planeeringus 

 Kutseõpetajate kutseeksami sooritamine erialaste teadmiste kinnistamiseks 

 Õpetajate tugisüsteemi meetmete väljaarendamine ja juurutamine, haridustehnoloogilise ja 

metoodilise toe tagamine 

 

5.1.6. Suhted avalikkusega ja koostööpartneritega 

Strateegiline eesmärk: Kool on hinnatud koostööpartner regiooni ja kutsehariduse arendamisel 

Olulised meetmed: 

1) Eesmärgipärase ja vastastikku kasutoova koostöö arendamine ettevõtetega ja teiste sotsiaalsete 

partneritega 

2) Teavitustegevuse ja kommunikatsioonisõnumite arendamine, kooli maine parendamine 

3) Rahvusvahelise koostöö edendamine õppetöö rikastamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja kooli 

tuntuse suurendamiseks 
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Tegevused: 

 Koostöö parandamiseks koostöövormide mitmekesistamine, iga-aastaselt koostöötegevuste 

tagasisidestamine ja tulemuste  analüüsimine 

 Koostööpartnerite laialdasem teavitamine ja koolitamine, ühisürituste korraldamine 

 Ettevõtetega koostöö tõhustamiseks erialanõukogude taasloomine õppekavarühmade juurde 

 Koostöö arendamine riigigümnaasiumitega õpilaste kutsevalikute soodustamiseks 

 Koostööpartneritega ühiste koostööprojektide ellukutsumine ja läbiviimine (Astangu KRK, TLÜ 

Haapsalu kolledž, Eesti kutsekoolid) 

 Koolile uue  kommunikatsioonistrateegia koostamine, uudsete teavitusvormide ellukutsumine, 

teavitustöö sõnumite regulaarne edastamine 

 Veebilehe uuendamine 

 Õppetöö mitmekesistamiseks rahvusvahelistes koostööprojektides  osalemine, projektide 

algatamine (Nord Plus, Interreg), uute koostööpartnerite otsimine 

 Erasmus+ programmi õpirände taotlemine  

 Kutsehariduse õpirände harta taotlemine 

 

5.2. Kriitilised edutegurid eesmärkide saavutamisel 
 Stabiilne õpilaste arv, riiklike koolituskohtade optimaalne vahemik 670-700 

 Põhikoolijärgses õppes õppijate osakaal vähemalt 50% kogu õpilaskonnast 

 HEV õpilaste osakaal kuni 15% õpilaskonnast 

 Pädevad ja pidevale arengule motiveeritud õpetajad ning töötajad 

 Väärtustel põhinev juhtimis- ja koolikultuur 

 Mitmekesine ja tööturu vajadusest lähtuv õpetatavate erialade valik 

 Kvaliteetne väljundipõhine õpe 

 Õppijakeskne õppeprotsess 

 Uued õppevormid (õhtune õpe, õpipoisiõpe jm) 

 Selgelt eesmärgistatud praktikaprotsess 

 Õppijate ettevõtlikkuse arendamine 

 Kaasaegne ja kvaliteetset õpet võimaldav õppebaas 

 Tihe koostöö ettevõtete ja teiste sotsiaalsete partneritega 

 Läbimõeldud mainekujundus,  eristumine teistest kutsekoolidest 

 Piisav rahaline ressurss 

5.3. Mõõdikud ja sihttasemed, kool tervikuna 
Mõõdikud Algtase Sihttase  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2019 2020 

Kutsekeskhariduse 
nominaalajaga 
lõpetajate % 
alustajatest 

42,6 34,4   49,0 57,0 60,0 62,5 63,5 64,0 65,0   

Õppetöö katkes-
tajate määr % 
(kutsekeskhariduse 
tasemel esimesel 
aastal) 

21,9 31,1 21,2 20,1 23,1 <23,0 <23,0 <22,0 <21,0 <19,5 <18,0   

Kutseeksami 
edukalt sooritanute 
osakaal 
lõpetajatest, % 

34,3 44,4 51,9 52,6 60,5 >65 >70,0 >75,0 >80,0 >82,0 >85,0   

Õpilaste ja 
õpetajate 
ametikohtade 
suhtarv 

16,6 15,5 14,2 17,0 15,1 15,5 16.5 16,5 17,0 17,0 17,0   
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Pinnakasutuse 
indeks  (m2 õpilase 
kohta) 

10,1* 10,0* 11,0* 11,0* 11,5* 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0   

Jooksevkulu 
õpilase kohta 1630 1789 1840 1931 2249 1950 2000 2050 2100 2150 2200 

  

 

*Indeks on toodud välja ilma õpilaskodu ja spordisaalita 
 

6. Arengukavas püstitatud eesmärkide seire, arengukava 

muutmine ja täiendamine 
 
Arengukava on strateegiline dokument, mille kinnitab kooli pidaja ja mis on juhiseks Haapsalu 
Kutsehariduskeskuse  kõigile töötajatele. Kooli arengukava elluviimine toimub iga-aastaste tegevuskavade  
alusel, mis reeglina tulenevad arengukava tegevuskavas konkreetsetel aastatel  ettenähtud tegevustest. Kooli 
iga-aastasest  tegevuskavast kasvavad omakorda välja õppekavarühmade tegevuskavad.  
 
Iga-aastase tegevuskava koostamisel kavandatakse tegevuste elluviimiseks ka vajalik rahaline ressurss ning 
tegevuskava tervikuna on aluseks kooli  konkreetse aasta eelarve koostamisele. 
 
Arengukava täitmise seire ja aruandlus toimub iga-aastaselt kõikides tegevusvaldkondades ja 
õppekavarühmades. Korralduslikult analüüsitakse arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist ja tulemuste 
saavutamist  üks kord igal õppeaastal (reeglina kevadel) – kõigepealt osakondades, õpilasesinduses ning 
seejärel kooli nõukogus. Kooli nõukogus toimub arengukavas  püstitatud õppeaasta eesmärkide täitmise 
vahehindamine ka iga aasta jaanuaris. 
 
Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist hinnatakse järgmistest põhimõtetest lähtuvalt: 

1) eesmärkide täitmise saavutamine; 
2) eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste teostatavus, asjakohasus ja kulukus; 
3) tähtaegadest kinnipidamine; 
4) jätkusuutlikkus. 

 
Hinnangud eesmärkide täitmisele ning ettepanekud arengukava muutmiseks arutatakse läbi osakondade 
koosolekutel l ning kinnitatakse koolinõukogus. Saavutatud tulemuste analüüsi põhjal võetakse vastu otsused 
arengukava ja tegevuskava täiendamiseks või muutmiseks – parendustegevuste planeerimiseks. 
 
Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: 

1) haridusalase seadusandluse muudatustega; 
2) muudatustega haridusnõudluses; 
3) muudatustega kooli investeeringutes; 
4) koolinõukogu või kooli nõunike kogu  ettepanekutega; 
5) kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

 
Seire ja aruandluse põhiliseks instrumendiks on iga-aastane tegevuskava täitmise tulemusaruanne, mis on 
tegevuste ja tulemuste süstemaatiline analüüs, mille alusel fikseeritakse saavutatu või võetakse vastu uued 
otsused (nt arengukava ja tegevuskava uuendamine ja täiendamine). Õppetöö tulemuste analüüsis kajastatakse 
ka kooli lõpetajate rakendatus (hõive).  
 

 

  



HKHK arengukava aastateks 2016 – 2020 

 

15 
 

7.  Arengukava koostamises osalejad 
 

Aare Mehiste  Aili Tervonen  Epp Klimenko      
Aigi Pardel  Eneli Uibo  Heli Nõupuu 
Aile Nõupuu  Enna Kallasvee  Igor Šikirjavõi 
Inge Gagarina  Ivika Raudsepp  Kaire Kaljura  
Ingrid Danilov  Kadi Jalgma  Kaja Kaus 
Ingrit Kera  Kaia Kullamaa  Kati Hannele Leutonen 
Krista Põllula  Ljudmila Aljošina  Marelle Möll 
Leelo Alasi  Mall Vainola  Margus Krips 
Liia Oruste  Marek Seil  Marika Jõgi 
Mario Metshein  Mati Kisant  Merle Zibo 
Marit Sillat  Mia Rakaselg  Natalia Antikainen 
Marju Heldema  Reet Saareväli  Rene Reinola 
Pille Alekand  Tiina Sootalu  Toomas Kivisalu   
Päivi Kaljula  Valdo Nõlvak  Viive Padama 
Uve Uustalu  Villu Vapper  Ülle Kübarsepp   
Ülle Ojamäe  Ingrid Danilov  Ülle Tuur 
Kaido Kivioja  Oliver Karjane   Karlo Hälvin   
 

8.   Arengukavas kasutatavad lühendid 
  
EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem  
EL – Euroopa Liit  
ESF – Euroopa Sotsiaalfond  
HEV – Hariduslike erivajadustega  
HKHK – Haapsalu Kutsehariduskeskus 
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium  
IKT – Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  
IT - Infotehnoloogia  
IÕK - Individuaalne õppekava  
KOV – Kohalik omavalitsus  
KÕS – Kutseõppeasutuse seadus  
PK – puit- ja käsitöö 
PKO – puidu- ja käsitöö osakond 
REKK – Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus  
RKT – Riiklik koolitustellimus 
TÄKS – Täiskasvanute Koolituse Seadus 
ÄT - äriteenindus 
ÕK - Õppekava 
ÕKR - Õppekavarühm 
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Lisa 1. Kooli tugevused ja kitsaskohad (SWOT analüüsi põhjal) 
 

Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine 

Olulisemad tugevused 

1) Korrastatud juhtimisstruktuur ja struktuuriüksuste juhtide ajakohastatud ametiülesanded 

2) Kogenud struktuuriüksuste juhid 

3) Süsteemne ja sihipärane arendustegevus 

4) Tulemuslik õppekavarühmade akrediteerimisprotsess 

Olulised kitsaskohad 

1) Sisekontrolli ebajärjekindlus, süsteemi puudumine 

2) Töötajate ja õpilaste vähene kaasamine juhtimisotsuste kujundamisse 

3) Õppeosakondade juhtide tööga koormatus 

4) Juhtkonnaliikmete meeskonnavaimu väsimine 

 

Valdkond: Personalijuhtimine.  

Olulised tugevused 

1) Õpetajate kvalifikatsioonile vastavus 

2) Hulgaliselt tööle pühendunud ja õpilaste poolt hinnatud õpetajaid 

3) Stabiilne töötajaskond, töötajate liikuvus on väike 

4) Uuendatud  töötajate tunnustamise kord ja mitmekesiste võimalustega motivatsioonisüsteemi olemasolu 

5) Täiendkoolituse piisavus töötajate hinnangul. 

Olulised kitsaskohad 

1) Kooli personalipoliitika on ajale jalgu jäänud 

2) Õpetajate enesehindamise süsteem pole soovikohaselt käivitunud  

3) Aine tagasiside küsimustikud ei toeta õpetaja professionaalset arengut  piisavalt 

4) Õpetajakoolituse mõju õpilase arengule pole analüüsitud 

5) Kutseõpetajate suur tunnikoormus  ei võimalda pikemaajalist ettevõtetes stažeerimist 

6) 5. kutsetasemele vastavaid kutseõpetajaid on koolis rohkem kui seadus ette näeb  

7) Koostöövestluste läbiviimine toimub ebaregulaarselt 

8) Töötasustamise põhimõtted vajavad ajakohastamist 

 

Valdkond: Koostöö huvigruppidega.  

Olulisemad tugevused 

1) Õppijate arv on olnud stabiilne, vahemikus 760-800 õpilast. 

2) Kooli aastatega suurenenud tuntus on toonud kooli järjest enam õppijaid Harjumaalt. 

3) Kool on avatud erinevatele ja uuenduslikele koostöötegevustele. 

4) Uudsete koostöövormide kasutuselevõtu tulemusena on tihenenud kontaktid ja paranenud koostöö 

ettevõtetega. 

5) Kooli maine on järk-järgult paranenud  nii õpilaste, töötajate kui koostööpartnerite hinnangul. 

6) Kool on aktiivne ja tõhus rahvusvahelises koostöös ja projektitöös 

7) Teavitustöö toimub süsteemselt ja läbimõeldult. 

Olulised kitsaskohad 

1) Kool peab ise palju panustama koostöösse ettevõtjatega, osade ettevõtete huvi kooli suhtes 

tagasihoidlik 

2) Koostöö teiste kutsekoolidega on vähene. 

3) Koostöölepingud on sõlmitud, koostegevused kokku lepitud, aga lepingute täitmine tihtipeale unaruses. 

4) Õpilaste vanemate vähene kaasatus kooliellu, koostöö toimub enamasti õpilaste probleemide ilmnedes. 

5) Õpilaste, sh ka täiskasvanud õpilaste vähene kaasatus kooli igapäevaelu korraldamisse, koostöö 

õpilastega toimub põhiliselt õpilasesinduse kaudu. 

6) Koostöö üldhariduskoolidega regioonis on paranenud, kuid siiski mitte piisav, on koole, kes pole 

huvitatud õpilastele kutsehariduse võimalustest infot jagama. 

7) Kooli selgeks eristumiseks teiste koolide seas on senised sõnumid aegumas. 

  

Valdkond: Ressursside juhtimine 

Olulised tugevused 

1) Koolihoonete remondikohustus on Riigi Kinnisvara AS-l kui hoonete omanikul. 

2) Kõik ruumid on õppetööga ja  õppetööd toetavate tegevustega koormatud, hoonete majandamine on 

efektiivne. 
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3) Õppetöö läbi teenitakse omatulu pakkudes erinevaid teenuseid klientidele (suvine majutusteenus, 

toitlustamine, konverentside korraldamine, spordihoones treeningute võimaldamine jms). 

4) Kool on aktiivne taotlema täiendavaid rahalisi vahendeid läbi projektitöö. 

5) Kasutusel on erinevaid infokanaleid õpilaste ja töötajate informeerimiseks. 

6) Töökohad on vajalikul määral varustatud arvutitega ja tööks vajalike muude tehniliste vahenditega. 

7) Õppehooned, õpilaskodud  ja territoorium on heakorrastatud. 

Olulised kitsaskohad 

1) Koolitustellimuse langus keset õppeaastat vähendab õppeaasta keskel kooli eelarvet. 

2) Koolil on  väga väikene investeerimisvõimekus, tulemuseks seadmete amortiseerumine. 

3) Kõikidel koolis õpetatavatel praktilistel erialadel pole  praktilise õppe läbi loodud  väljundit tootmisena või 

teenusena, mis aitaks kaasa tervikõppele ja samaaegselt ka kooli majandamisele. 

4) Koolihoonete tehnosüsteemid on amortiseerunud, elektrivõimsus ei vasta tegelikule vajadusele, 

ventilatsioonisüsteem on tihti rivist väljas. 

5) Klassiruumid kajavad, senised koolipoolsed meetmed  - tekstiilist ja penoplastist pannood pole andnud 

rahuldavat tulemust. 

6) Klasside valgustus on  amortiseerunud,  sisselülitamisel vilgub laevalgustus häirivalt kuni 10 minutit. 

7) Õpilaskodu sisseseade (inventar) on kulunud, vajab pidevalt remonti. 

8) Õppehoone ruumide lukustussüsteem ei võimalda ohu korral klassiruumidesse varjumist. 

 

Valdkond: Õppe- ja kasvatusprotsess 

Olulised tugevused 

1) Igal õppeaastal on rakendatud uusi õppekavasid  

2) Kool pakub täiendkoolitust erinevatele sihtrühmadele järjest enam mitmekesisemalt, kasvanud on 

täiendkoolituse tähtsus kooli õppetegevuses. 

3) Õppeprotsessi korraldus on muutunud paindlikumaks ja õppijate vajadusi enam arvestavaks. 

4) Õppetöö kvaliteet on võimaldanud õpilastel jõuda auhinnalistele kohtadele nii Euroopas kui Eestis 

korraldatud noorte kutsevõistlustel. 

5) Koolil on toimiv õppeinfosüsteem ÕIS õppetöö planeerimiseks, läbiviimiseks ja tulemuste jälgimiseks 

vajalike funktsioonidega. 

6) Erialaste oskuste omandamiseks  ja õpilaste arendamiseks on rakendatud igal aastal erinevaid tegevusi 

ja töövorme, korraldatud huvitavaid üritusi. 

7) Kooli praktikakorraldus on läbimõeldum, dokumentatsioon on uuendatud ja asjakohane. 

8) Kool on mehitatud õppetööd toetavate tugispetsialistidega, õppenõustamiskomisjonides toimub 

regulaarne õppetulemuste jälgimine ja meetmete kavandamine. 

9) Koolikeskkond on kohandatud puudega noortele. 

10) Kooli õppekeskkond on võimalustekohaselt ajakohastatud ning võimaldab viia erialaõpet läbi nõutaval 

tasemel. 

Olulised kitsaskohad 

1) Lühikesi osaoskusi andvaid õppekavasid pole piisavalt. 

2) Õpilased pole rahul tunniplaani hilise valmimisega ja liialt vähese etteteatamisajaga tunniplaani 

muutmisel. 

3) Õpilase vaade ÕISis pole kasutajale piisavalt informatiivne ja mugav. 

4) E-õppe võimaluste kasutamine õppetöö paindlikumaks muutmisel on tagasihoidlik. 

5) Praktikakorraldus  on  ülekooliliselt ebaühtlane, mille tulemuseks on  praktikaprotsessi  erinev  kvaliteet.  

6) Õpilased on vaimsete võimete, õpiharjumuse haridustasemete suhtes järjest rohkem erinevad, vajavad 

enam individuaalset lähenemist ning õppe sidustamist praktilise eluga. 

7) Moodulõppe rakendamine on keeruline, õpetajate koostöö ainete lõimimiseks õppemoodulites pole piisav.  

8) Aktiivõppe meetodeid ja digitaalseid õppevahendeid kasutavad ainetundides vähesed õpetajad. 

9) Individuaalseid õppekavasid rakendatakse koolis vähe. 

10) Elukestva õppe võtmepädevuste, eriti sotsiaalsete pädevuste õpetamisel puudub  järjekindlus. 

11) Õpilaste õppetöö katkestamine pole viimastel aastatel vähenenud, pigem kasvanud. 

12) Täiskasvanud õpilaste ja õppimisega seotud probleemide teadvustamine pole piisav. 

13) Õpilaste õppetöölt puudumine muutub järjest suuremaks probleemiks. 

14) Lõputööde kaitsmisele pole kehtestatud ülekooliliselt ühtseid nõudeid. 

15) Puidumaja tolmuärastussüsteem ei vasta tööohutuse ja –tervishoiu alastele nõudmistele, puitmaterjalide 

ohutuks ladustamiseks  pole tingimusi. 

16) Ehitusmajas olevad tingimused  puussepatööde praktiliseks õppeks pole piisavad. 
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Lisa 2. Kutseala valdkondade arengusuunad  ja võtmetegevused 
1.1. Disain ja käsitöö 

Õppekavarühma arengut tagavad tugevused 

 Kolmel viimasel aastal järjest on tekstiilitöö eriala lõpetajad sooritanud kas esmase või kõrgema taseme 

kutsekvalifikatsiooni eksami 100%-lt, mis annab tunnistust õpetamise heast  tasemest ja loob kindlust  

erialaõppe jätkamiseks.  

 Koolil on olemas eriala õpetamiseks vajalik õppebaas (teooria- ja praktilise õppe klassid) ning piisavalt 

õppevahendeid. 

 Õpetajatena töötavad enamasti oma valdkonda väga hästi tundvad professionaalid – pühendunud 

kutseõpetajad ja tuntud ning tunnustatud praktikud. ÕKR kutseõpetajana töötab ka populaarsete 

käsitööraamatute „Haapsalu sall“ ja „Haapsalu rätik“, „Eesti silmuskudumine“ autor Siiri Reimann. 

 Tekkinud on ÕKR omad traditsioonid (savi maapõletus, muuseumite õppekäigud, jõulude tähistamine), mis 

süvendavad õpilaste ja õpetajate ühtekuuluvustunnet.  

 

Õppekavarühma arengut mõjutav  majanduskeskkond: 

 Läänemaa loomemajandusele on iseloomulik ettevõtete väiksus ja turu killustatus. Turul on väga erinevate 

omandivormidega tegutsejaid, kellel napib teadmisi. Samas on käsitöönduslik tegevus hajaasustusega 

maakonnale võimalus tööhõivet tõsta. Haapsalu Linnavalitsus, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž ja 

Haapsalu Kutsehariduskeskus  on algatanud koostööprojekti loomeinkubaatori loomiseks linna, mis aitaks 

kaasa käsitöö erialade lõpetajatel alustada väikeettevõtlusega. 

 Lääne maakonna arengustrateegias kuni aastani 2020 ja Haapsalu linna arengukavas 2015-2020 pannakse 

suurt rõhku loomemajandussektori arengule, milles nähakse võimalusi nii tööhõive suurendamiseks kui ka 

turismipiirkonna kuvandi tugevdamiseks. Loomemajanduse arendusprojekte koordineerib Läänemaa 

Arenduskeskus, kes on kutsunud alati partneriks ka Haapsalu Kutsehariduskeskuse asjatundjaid ning ka 

õpilasi. 

 Läänemaal ja naabermaakondades tegutsevad väikeettevõtted, MTÜ-d ja seltsid vajavad oma töötajate 

pidevaks arendamiseks  täiendkoolitusi, et olla kursis trendidega käsitöö valdkonnas, saada innovaatilisi ideid 

uute toodete väljatöötamiseks, tihendada koostööd  teiste ettevõtjatega jne. Täienduskoolitusi vajavad ka 

maakonna koolide käsitööõpetajad. 

 

 

Disaini ja käsitöö  õppekavarühma arengusuunad  2016 - 2020 

 

 

1. Õppekavade arendamine (vt lisa 3 Erialade arendamine 2016 - 2020) 

1) Osaoskuste omandamiseks uute õppekavade (käsitööõmblemine, silmuskudumine) koostamine 

huvigruppide vajadusest lähtuvat 

2) 5. taseme kutseõppe (käsitöömeister) pakkumine jätkuõppena 

3) Õppekavade koostamine täiendusõppeks 

2. Koostöös TLÜ Haapsalu kolledžiga loomeinkubaatori ellukutsumine Haapsalus pakkumaks 2 kooli 

õpilastele ja lõpetajatele võimalusi tootearenduseks, teenuseid tootmise ettevalmistamiseks  ja 

turundustuge (taotlus on esitatud Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi) 

3. Ettevõtlusalaste projektide algatamine ja läbiviimine õpilaste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusoskuste 

suurendamiseks. 

4. Õppebaasi sisseseadmine masinkudumise õppe läbiviimiseks käsitöönduslike ettevõtete vajadusest 

lähtuvalt, kudumismasinate soetamine. 

5. Märgtööklassi õppetöötingimuste parandamine 

6. Õppetöö kvaliteedi  ja lõpetajate töölerakendumise parendamiseks koostööprojektide algatamine ja 

elluviimine koostöös TLÜ Haapsalu Kolledžiga, Läänemaa Käsitööliiduga ja Haapsalu Käsitööseltsiga. 
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1.2. Ehitus 

Õppekavarühma arengut tagavad tugevused 

 Õppekavarühm on mehitatud kvalifikatsioonile vastavate kutseõpetajatega, töötajate liikuvus on väga väike.  

 Õppetöö rikastamiseks ning õppijatele uudsete tänapäevaste ning lisateadmiste andmiseks tehakse 

koostööd erinevate ehitusmaterjale tarnivate ning ehitusvaldkonnas tegutsevate firmadega ja Säästva 

Renoveerimise keskusega. 

 Õppekavarühma kasutuses on avar ja vajalike seadmetega varustatud ehituse erialade õppebaas 

(ehitusmaja  koos teooria- ja praktilise õppe  klassidega ning piisavalt õppevahendeid) 

Õppekavarühma arengut mõjutav majanduskeskkond: 

 Ehitussektoris läbiviidud uuringute andmetel on ehitusettevõtetes vajalik hõivatute arv aastaks 2020 48-50 

tuhat ehitustöölist või isegi üle selle. Seetõttu vajatakse igal aastal ehitussektorisse juurde tuhatkond uut 

töötajat. Konjunktuuriinstituudi uuringu kohaselt on vajalik ehitustööliste täielikuks taastootmiseks vajalik 

koolitada kutsekoolides 1300-1400 ehitustöölist aastas. Tööjõu-uuringu andmetel on ehitusettevõtetes 

praegu kutsekoolituseta ehitustöölisi ligi 50%.  

 Lääne maakonna majandustegevuses on ehitussektor oma tööhõivega 5. positsioonil. Regiooni  

ehitusettevõtete ootuste kohaselt vajatakse jätkuvalt müürseppi, viimistlejaid, plaatijaid, ehituspuusseppi, 

kanalisatsiooni- ja elektritööde oskustöötajaid, plekkseppi. 

 Puit ja kiviehitiste restaureerimise praktilise õppe  läbiviimiseks on kool alustanud koostööd SA-ga Haapsalu 

ja Läänemaa Muuseumid. Õppijad saavad omandada restaureerimiseks vajalikke kompetentse ajalooliste 

hoonete – Haapsalu Piiskopilinnus, Haapsalu vana apteek, Haapsalu puidust unikaalne jaamahoone -  

renoveerimistööde teostamise käigus. Sihtasutusega kokkuleppel restaureeritakse algusest lõpuni ajaloolise 

jaamahoone kompleksi kuuluv pagasiait. 

 

 

Ehituse õppekavarühma arengusuunad aastateks 2016 - 2020 

 

 

1. Uute õppekavade  koostamine, erialade arendamine (vt lisa 3 Erialade arendamine 2016-2020) 

1) Osaoskuste omandamiseks ja erialaste teadmiste ning oskuste täiendamiseks uute taseme- ja 

täiendusõppe õppekavade koostamine huvigruppide vajadusest lähtuvalt 

2) Uute, 4. taseme kutseõppeavade koostamine  ja erialade avamine (pottsepp, plaatija, viilkatuse 

ehitaja) 

3) 5. taseme kutseõppe (puitehitiste restauraator; kiviehitiste restauraator, restauraator-viimistleja) 

pakkumine jätkuõppena 

2. Praktilise  õppe tervikpäevade sisseseadmine, õppe läbiviimine integreeritult võimalikult palju reaalsetel 

ehitusobjektidel 

3. Õppemeetodite mitmekesistamine, sh projektõppe läbiviimine, veebipõhise ja interaktiivse õppevara 

kasutamine, e-kursuste koostamine jms 

4. Ehitusalaste terviklike teenuste ja toodete väljatöötamine ja  klientidele pakkumine õppeprotsessi  

reaalse tööga  ühildamiseks  ja õppijate võtmepädevuste omandamiseks 

5. Õppetöö  kvaliteedi parandamiseks ja õpiväljundite saavutamiseks  restaureerimisalaste 

koostööprojektide algatamine ja läbiviimine SA-ga  Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid ja Kanuti Gildiga 
(mitmeaastane koostööprojekt - Haapsalu ajaloolise raudteejaama hoonetekompleksi kuuluva pagasiaida 

restaureerimine praktilise õppetöö käigus). 

6. Puussepatöödeks eraldi õppeklassi sisseseadmine 

7. Viimistluse praktilise õppe baasi laiendamine uute õppekavade rakendamiseks (plaatimine, krohvimistööd  

jne),  lisaplatvormi ehitamine ehituslabori 2. korrusena ehituse eriala õpilaste kaasabil. 

8. Ehitusõppeks vajalike seadmete soetamine (kokkupandavad tellingud, telfer,  puurpink)  vastavalt kooli 

investeeringute kavale. 

9. Digitaalse õppevara soetamine (ehitusprojekti lugemise tarkvara ) 
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1.3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

Õppekavarühma arengut tagavad tugevused 

  Õppekavarühma õpetajad on IT ettevõtte taustaga oma eriala hästi tundvad professionaalid, pühendunud 

õpetajad ja tunnustatud praktikud. Õpetaja Mario Metsheina e-õppematerjalid on tuntud ja laialt kasutusel ka 

teistes Eesti kutse- ja kõrgkoolides. 

 Õppijate kasutuses on 5 arvutiklassi, võrgulabor ja elektroonika ja elektrotehnika õppeklass.  Õppeprotsessis 

kasutatakse kaasaegseid seadmeid ja vahendeid (tarkvara paketid, mis on nii kasutusse antud kui ka alles 

testimisel) ning käsitletakse tänapäevaseid probleeme ja töövõtteid. 

 Kool teeb koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega erivajadusega inimestele kutsekeskhariduse 

tasemeõppe võimaldamiseks info -  ja telekommunikatsiooni õppekavarühmas.  IT erialad on tööks sobivad 

liikumispuudega või teiste krooniliste terviseprobleemidega inimestele, puudega noortel üle Eesti on võimalik 

õppida Astangul tarkvara arenduse õppekaval.  

Õppekavarühma arengut mõjutav majanduskeskkond: 

 IKT teenuste sektoris IT spetsialisti ametikohal töötavatel inimestel puudub ühel osal  erialane ettevalmistus. 

2013. aastal Praxise ja Eesti Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni Liidu poolt läbiviidud IKT sektori 

tööjõuvajaduse uuringu alusel on 26% töötavatel IT spetsialistidel kesk- või madalam haridus. 

 Eriala atraktiivsus  kasvab, sest üha rohkem hakkavad kõik eluvaldkonnad sõltuma  infotehnoloogiast, mis 

tingib õppekavarühma  erialade spetsialistide kasvava vajaduse pea kõikides asutustes ja ettevõtetes. 

Vastavalt kutseharidusstandardile on infotehnoloogia kasutamise oskus üks võtmeoskustest, mis peab olema 

igal kutseõppeasutuse lõpetanul ja tööturule sisenejal. 

 Muutuva majanduse ja IKT kiire arenguga maailmas vajavad ka teiste eluvaldkondade esindajad 

infotehnoloogia alaseid täiendkoolitusi. Infotehnoloogia alased oskused on tööturul eduka konkureerimise 

üheks eelduseks peaaegu kõigil ametialadel. Lisaks vajavad ka pidevat täiendkoolitust infotehnoloogia 

spetsialistid ise. Nii on kool läbi viinud täiendkoolitusi kohalike ettevõtjate vajadustest lähtuvalt andmeturbe, 

3D modelleerimine ja visualiseerimine, firma sümboolika kujundamise koolitused. Samuti on ka läbi viidud 

töötute täiendkoolitusi arvutiõppe baastasemele. 

 

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavarühma arengusuunad aastateks 2016 - 2020 

 

 

1. Uute väljundipõhiste õppekavade koostamine ja erialaõppe võimaldamine (vt lisa 3 Erialade arendamine 

2016-2020) 

1) 3. taseme IT-spetsialisti õppekava koostamine ja õppe avamine 

2) Tarkvaraarendaja, 4. taseme õppekava koostamine ja erialaõppe avamine Haapsalus 

2. Õppekavade koostamine täiendusõppeks huvigruppide vajadustest lähtuvalt 

3. Õppekavade ülese IKT-oskuste mooduli väljatöötamine ja rakendamine teistes õppekavades 

4.  IT-spetsialisti õppekava kõikides õppemoodulites õppetöö viimine elektroonsesse õpikeskkonda 

suurenevas mahus ja enamate õpetajate poolt. 

5. IT-alaste teenuste väljatöötamine ja õppetöö läbi osutamine klientidele 

6. IT õppe arvutipargi uuendamine (võrgulabor ja arvutiklassid),  elektroonikalabori seadmete täiendamine 

ning robootikaseadmete soetamine  

7. TLÜ Haapsalu kolledžiga ühiste projektide algatamine ja elluviimine õppeprotsessi rikastamiseks ja 

kvaliteedi parendamiseks. 
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1.4. Puitmaterjalide töötlus 
Õppekavarühma arengut tagavad tugevused 

 Mitu viimast aastat järjest on puitmaterjalide töötluse ÕKR riiklikud koolituskohad õppijate poolt täidetud ja 

ületatud. 

 Koolil on olemas puitmaterjalide töötluse ÕKR erialade õpetamiseks vajalik õppebaas (teooria- ja praktilise 

õppe klassid) ning piisavalt seadmeid ja õppevahendeid.  

 Õpetajatena töötavad enamasti oma valdkonda hästi tundvad professionaalid – ettevõtluse taustaga ja 

pühendunud kutseõpetajad ning tugevad praktikud, õpetajate meeskonnatöö on toimiv. 

 Õppetööd rikastab ja muudab terviklikumaks ning reaalsele tööelule vastavamaks puitmaterjalide töötluse 

õppekavarühmas praktilise õppetöö läbi toimuv tootmistegevus. Nii valmistatakse kui restaureeritakse puit- ja 

pehmet mööblit klientide ja kooli vajadusest lähtuvalt ning meisterdatakse erinevaid puidust tooteid. 

Õppekavarühma arengut mõjutav majanduskeskkond: 

 MKM poolt koostatud Eesti Tööjõuvajaduse prognoosi aastani 2020 kohaselt  nähakse ette vajaduse kasvu 

seoses tootmisettevõtete järjest ulatuslikuma  automatiseerimisega kutseoskustega puidutöötlemispinkide  

operaatorite järele, kellest ligi pooled on täna ilma erialase hariduseta. Lisaks vajatakse prognoosi kohaselt 

juurde pehme mööbli valmistajaid (sh polsterdajaid, masinõmblejaid). 

 Puitmaterjalide töötluse ÕKR jätkusuutlik areng regioonis on seotud eeskätt piirkonnas tegutsevate 

puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtetega.  Suurimaks tööandjateks on Haapsalu külje all asuv 

Haapsalu Uksetehase AS ning Haapsalus asuv Tene Kaubandus OÜ   (kokku on valdkonnas 20 ettevõtet)  

ning mööblitööstus on suurimad tööandjad Ridala vallas tegutsev AS Hapval  ja OÜ Dinoxo Lääne-Nigula 

vallas ja Haapsalu linnas (kokku on valdkonnas 11 ettevõtet).  

 Haapsalu ja Läänemaa on tuntud oma rikkaliku ajaloo ja pärandkultuuri poolest, mis soodustab 

väikeettevõtlusega tegelemist igat liiki restaureerimise valdkonnas. 

 

 

Puitmaterjalide töötlemise õppekavarühma arengusuunad aastateks 2016 - 2020 

 

 

1. Uute õppekavade  koostamine, erialade arendamine (vt lisa 3 Erialade arendamine 2016-2020) 

1) Osaoskuste omandamiseks ja erialaste teadmiste ning oskuste täiendamiseks uute taseme- ja 

täiendusõppe õppekavade koostamine huvigruppide vajadusest lähtuvalt 

2) Uute, 4. taseme kutseõppe erialade avamine (CNC töötlemiskeskuse operaator, pehme mööbli 

valmistaja, mööblirestauraator) 

3) 5. taseme kutseõppe erialade (tisler, pehme mööbli valmistaja) pakkumine  jätkuõppena 

2. Töökohapõhise õppe läbiviimine koostöös ettevõtetega (3. taseme õpe – puidupingioperaator ja pehme 

mööbli valmistaja) 

3. Õppeprotsessi läbi uute toodete kavandamine ja töösse juurutamine, pakkumine klientidele 

4. Õppemeetodite mitmekesistamine, sh projektõppe läbiviimine, veebipõhise ja interaktiivse õppevara 

kasutamine, e-kursuste koostamine jms 

5. Sadulsepa õppebaasi seadmete täiendamine pehme mööbli valmistaja eriala õppeks, õppe- ja 

töötingimuste parendamine õppeklassides 

6. Puidumajas lakiruumi renoveerimine, tsentraalse tolmuärastussüsteemi rajamine, ventilatsiooni 

renoveerimine 

7. Puitmaterjalide ladustamiseks ruumi väljaehitamine töökeskkonna ohutusnõuete täitmiseks ja õppebaasi 

ruumikitsikuse lahendamiseks 

8. Puidutööks vajalike uute seadmete ja tarkvaraprogrammide soetamine (tisleritööpingid, tapifrees, 

puurpeitelduspink, trepitarkvara Staircon) 

9. Kooli lõpetamisel õppekavarühma erialade osas kutseandja staatuse taotlemine koolile. 
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1.5. Tervishoid ja sotsiaalteenused 

Õppekavarühma arengut tagavad  tugevused: 

 Koolil on olemas eriala õpetamiseks vajalik õppebaas (teooria- ja praktilise õppe klass) ning piisavalt 

õppevahendeid. Tulenevalt HNRK-ga sõlmitud koostöölepingust on võimalus viia läbi praktilist õpet ka 

reaalses töökeskkonnas. 

 Õpetajatena töötavad enamasti oma valdkonda väga hästi tundvad professionaalid – praktikud, kellel on 

erialane kõrgharidus ning pikk ja pidev töökogemus tuntud ja tunnustatud tervishoiu- ja hoolekandeasutustes, 

aga ka hoolekande korraldajatena kohalikes omavalitsustes. 

 Koolil on hooldustöötaja õppe läbiviimisel, eriala arendamisel ja uute õppekavade väljatöötamisel aktiivseks 

ja usaldusväärseks koostööpartneriks  Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni keskus, kellega on sõlmitud 

ka pikaajaline koostööleping.  

 Kuna ümbruskonnas on palju erinevaid tervishoiu- ja hoolekandeasutusi, saavad õpilased  praktikakoha 

valikul ja praktikaeesmärgi püstitamisel lähtuda oma huvist töötada tulevikus kas lastega, eakatega või 

puuetega inimestega või  hoopiski haiglas hooldust vajavate patsientidega. Õpilane saab soovi korral läbida 

praktikat ka erinevates kohtades ühe praktika aja jooksul. 

Õppekavarühma arengut mõjutav keskkond: 

 Kooli toimepiirkonnas (Läänemaa, Hiiumaa, osa Harjumaast  ja Raplamaa) on palju erinevaid tervishoiu- ja 

hoolekandeasutusi, milles töötab suur hulk ilma erialase hariduseta hooldustöötajaid. Samuti on kool 

maakonnas ja ka eelnevalt nimetatud piirkondades (v.a. Tallinn) ainuke, kes pakub hooldustöötaja 

tasemeõpet. 

 Kooli toimepiirkonnas on mitmekesine ja arvukas valik praktikakohti, kus on võimalik sooritada praktikat 

erinevate kliendigruppide hooldusvajadust arvesse võttes ning erinevaid hooldusvõtteid omandades. 

 Hooldustöötaja eriala saab omandada ka madalama haridustasemega inimene, kellel on eelnevalt jäänud 

erinevatel põhjustel kesk- ja/või eriharidus omandamata. 

 Õppekavarühma erialasid on võimalik väga hästi õpetada töökohapõhise õppena, milles koolil on olemas ka 

esmane kogemus. 

 Eriala võimaldab kooli lõppedes olla iseendale tööandjaks luues väikeettevõtte ja kasutada koolis õpitud 

erialaseid teadmisi oma hooldusteenuste kujundamisel erinevate sihtgruppide vajadusi arvestades. 

 

 

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste õppekavarühma arengusuunad aastateks 2016 - 2020 

 

 

1. Õppekavade arendamine (vt lisa 3 Erialade arendamine 2016-2020) 

1) Hooldustöö eriala oskuste omandamiseks uute osaoskuste õppekavade (koduhooldaja) ja 

täienduskoolituste õppekavade koostamine huvigruppide vajadusest lähtuvat 

2) Uue, 4. taseme tegevusjuhendaja õppekava koostamine ja rakendamine 

2. 3. taseme hooldustöötaja ja 4. taseme tegevusjuhendaja õppe läbiviimine õpipoisiõppena 

3. Eakamatele õppijatele täiendava arvutikasutamise alase toe võimaldamine IT-õpilaste abiga 

4. Aktiivõppe meetodite enamal määral  kasutamine õppetöös, väljapoolt tulevate õpetajate metoodiline ja 

haridustehnoloogiline toetamine tundide ettevalmistamisel ja õppematerjalide koostamisel. 

5. Õppeklassi edasiarendamine, hooldustöö praktiliseks õppeks vajalike kaasaegsete vahendite soetamine 

6. Sihipärase koostöö algatamine ja koostöötegevuste kokkuleppimine AS Hoolekandeteenused Uuemõisa 

koduga  ja SA-ga Läänemaa haigla. 
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1.6. Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus 

Õppekavarühma arengut tagavad tugevused: 

 Õppetöö kvaliteedi tagavad mitmekesised õppemeetodid (õpperetked, õppekäigud ettevõtetesse, messide 
külastamine, õueõpe, e-õpe, looduslaager, oma ala asjatundjate kutsumine külalisõpetajaks, koolisisesed 
kutsevõistlused, projektõpe jne), mis arvestavad nii noorte kui  täiskasvanud õppijate eripäraga ja 
vajadustega. 

 Õppekavarühmas on pikaajaline kogemus kutsealase tasemehariduse pakkumiseks erivajadusega 
noortele. Õpilastele on loodud tingimused õppetöös osalemiseks, õppebaas arvestab erivajadusega 
õppijate eripäraga.   

 Õppekavarühma õpetajad on entusiastlikud, pühendunud ja  pädevad oma eriala tundvad professionaalid, 
mille tunnistuseks on õppekavarühma õpilaste väga edukad esinemised nii vabariiklikel kui ka euroopa ja 
maailma noorte kutsemeistrivõistlustel.   

 Õppekavarühma tugevuseks on õpetajate ja õpilaste aktiivne osalemine rahvusvahelistes koolitus- ja 
õpirände projektides ning koostööprojektide. Iga-aastaselt on lisandunud kaardile uusi Euroopa riike, kus 
õppekavarühma õpilased on sooritanud oma ettevõttepraktikat ja  õpetajad on käinud tutvumas ja saamas 
uut teadmist ja kogemust. 

Õppekavarühma arengut mõjutav majanduskeskkond: 

 Õppekavarühma potentsiaal regioonis on seotud puhke- ja turismimajanduse arenguga, mis on kasvav 
trend nii Haapsalus, maakonnas kui Eestis tervikuna. Lääne maakond ja  Haapsalu linn on tuntud ja 
tunnustatud turismipiirkonnad, kus külastajate arv on igal aastal suurenenud ning pidevalt on kasvanud ka 
toitlustuse- ja majutuseasutuste arv.  

 Puhkaeestis.ee andmebaasi põhjal on ainuüksi Haapsalus 46 erinevat turismiobjekti, 8 seminarikohta, 42 
toitlustusettevõtet, 2 spaad. Erineva kategooria majutuskohti on 34, neist 5 hotelli, 2 külalistemaja, 5 
hostelit, 7 puhkemaja, 6 kodumajutust, 8 külaliskorterit ja 1 puhkeküla. Lisaks on eraettevõttel Solid Union 
OÜ plaan rajada aastal 2016 Haapsalu linna Tagalahe äärde veel ka kolmas - Eesti suurim spaa-kompleks, 
mille ettevalmistustööd praegu juba käivad.  

 Läänemaa üheks olulisemaks turismiressursiks on eripärane ja rikkalik loodus, kaitstavate alade rohkus ja 
looduslike vaatamisväärsuste suur arv. Iga aastaga kasvab turistide arv, sh ka loodusturistide arv  nii välis- 
kui siseturismi sektoris. Järjest enam vajatakse kvalifitseeritud tööjõudu turistide teenindamiseks,  
loodusturismi arendamiseks. Uute looduskeskuste väljaehitamisega (Noarootsis, Penijõel) suureneb 
vajadus turismitöötajate järele veelgi. 

 Juba tegutsevad turismiettevõtted vajavad oma töötajate pidevaks arendamiseks  täiendkoolitusi, et olla 
kursis trendidega turismis, saada innovaatilisi ideid  uute turismitoodete väljatöötamiseks, tihendada 
koostööd  teiste ettevõtjatega jne. 
 

 

Turismi, - toitlustuse ja majutusteeninduse õppekavarühma arengusuunad aastateks 2016 - 2020 

 

1. Uute õppekavade arendamine (vt Lisa 3 Erialade arendamine 2016-2020) 
o 4. taseme kutsekeskhariduse õppekavade – Puhastus ja kodumajandus, Turismiteenindaja -  

koostamine ja rakendamine; 
o 4. taseme kutseõppekava  - Aktiivtegevuste instruktor - koostamine ja rakendamine 
o 5. taseme õppekavade – Loodusgiid, Turismikorraldaja ja Puhastusteenindaja – juhendaja 

koostamine ja rakendamine 
o 2. taseme kutseõppekava – Puhastusteenindaja koostamine ja rakendamine HEV õppijatele  

2. Õppekavade koostamine täienduskoolitusteks sihtrühmade vajadustest lähtuvalt. 
3. Õppevormide mitmekesistamine, 3. taseme puhastusteenindaja ja hotelliteenindaja õppe läbiviimine 

õpipoisiõppena. 
4. Uute mittestatsionaarsete 5. taseme õppekavade – Majutusettevõtte juhtimine, Vastuvõtu ja 

majapidamistööd, Toitlustuskorraldus -  õppe üleviimine  võimalikult palju elektroonsesse keskkonda. 
5. Õppemeetodite mitmekesistamine, sh projektõppe läbiviimine, elektroonsete keskkondade kasutamine, 

e- kursuste loomine. 
6. Õppetöö käigus teenuste osutamise mitmekesistamine, konverentsiteenuse  pakkumine võimaluse 

korral tervikpaketina (koos majutuse,  toitlustuse ja huvitegevusega – töötoad ja ekskursioonid). 
7. Koostöös Läänemaa Ühisgümnaasiumiga õpilastele teeninduskursuste korraldamine suvise 

töövõimaluse pakkumiseks Haapsalu ja Läänemaa majutus- ja toitlustusasutustes. 
8. Õppetöö rikastamiseks ja erialade arendamiseks projektide elluviimine koostöös Eesti ja Euroopa 

kutsekoolidega, õpirände sihtkohtade laiendamine. 
9. Toitlustuse õppebaasi ajakohastamine, õppe- ja suurköögi renoveerimine ja seadmetega varustamine. 
10. Teeninduse õppebaasi ajakohastamine, õppeklassi baariseadmete ja söögisaali väljastuslettide 

paigaldamine (järjekordade vähendamiseks), kohviku töö ümberkorraldamine. 
11. Eraldi teooriaklasside (ainekabineti) sisseseadmine koka ja majutusteenindaja õppeks, klasside 

varustamine vajalike õppevahenditega.  
12. Kooli lõpetamisel õppekavarühma erialade osas kutseandja staatuse taotlemine koolile. 
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1.7. Äriteenused 

Õppekavarühma arengut tagavad tugevused: 

 Vestlused õppekavarühma õpilastega ja  rahuoluküsitlused  näitavad läbi aastate väga positiivset tagasisidet 

õpingute kohta koolis. Eriala maine tõstmisel on olnud suur osa rahulolevatel lõpetajatel, kes on julgustanud 

uusi õpilasi õppima tulema. Paljud lõpetajad on jätkanud õpinguid kõrgkoolis ja saanud seal ka edukalt 

hakkama. .  

 Õppetöö kvaliteedi tagavad oma valdkonda väga hästi tundvad professionaalid – pühendunud kutseõpetajad 

ja tuntud ning tunnustatud praktikud. Õpetajad kasutavad erinevaid õppemeetodeid ja lõimivad 

võtmepädevusi erialaste kompetentsidega. Läbi praktiliste näidete luuakse seosed koolis õpetatava 

teooriaga. 

 Majandusarvestuse eriala lõpetajad suunatakse kutsekvalifikatsiooni eksamile 100%-lt. Eksami soorituse % 

on olnud 2015. aastani kõrge, mis annab tunnistust õpetamise heast  tasemest ja loob kindlust  erialaõppe 

jätkamiseks.  

Õppekavarühma arengut mõjutav majanduskeskkond: 

 Väikeettevõtluse areng vabariigis on jätkuvalt prioriteetne, mistõttu  vajadus  raamatupidamise oskuste 

omandamiseks ja täiendamiseks on üle-eestiliselt kasvav. 

 Regiooni majanduskeskkond koosneb põhiliselt väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, kuid väga 

levinud ettevõtluse vormiks maakonnas on FIE, kellel napib finantsilisi teadmisi.  Nende jätkusuutlik tegevus 

ja FIE-na hakkamasaamine sõltub suuresti  majandusarvestuse oskusest.  

 Läänemaal ja naabermaakondades tegutsevad või alustavad väikeettevõtted, MTÜ-d ja seltsid vajavad oma 

töötajate pidevaks arendamiseks  täiendkoolitusi, millest annab tunnistust ÄT ÕKR täiendkoolituste 

populaarsus.  

 

 

Äriteenuste õppekavarühma arengusuunad aastateks 2016 - 2020 

 

 

1. Uute õppekavade arendamine (vt Lisa 3 Erialade arendamine 2016-2020): 5. taseme õppekavade – 

Personalispetsialist, Väikeettevõtja – koostamine ja pakkumine jätkuõppena  

2. Õppekavade koostamine täiendusuõppeks sihtrühmade vajadusest lähtuvalt 

3. Bürootöö õppekava sissetöötamine, uute õpetajate täiendkoolitamine eriala õpetamiseks ja õpiväljundite 

saavutamiseks 

4. Bürootöö õppeklassi sisseseadmine, vajaliku inventari ja õppematerjaliga varustamine 

5. Digitaalse õppevara kasutamine, raamatupidamise ja bürootöö tarkvaraprogrammide soetamine 
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Lisa 3. Erialade arendamise suunad  2016-2020           

   

 Õppekavarühm Õppekava nimetus 
Elluviimine 

Märkused 
2016 2017 2018 2019 2020 

 

Disain ja käsitöö 

Silmuskudumine, tase 3      Osaoskuse õppekava 

Tekstiilitöö, tase 5      Jätkuõpe periooditi 

Puukäsitööline, tase 4      

Tisleri, mööblirestaureerimise ja puitehituste 

restaureerimise erialade  jätkuõppena või 

esmaõppena 

 

Ehitus 

Pottsepp, tase 4      Vajaduse selginedes 

Plaatija, tase 4      Õppekava koostati õppekavareformi käigus 

Viilkatuse ehitaja, tase 4      
Eesti Katuse-  ja Fassaadimeistrite Liidu 

tellimus 

Kiviehitiste restaureerija, tase 5      
Puit- ja kiviehituste restaureerimise 

õppekava asemel 

Restauraator-viimistleja, tase 5      
Puit- ja kiviehituste restaureerimise 

õppekava asemel 

Puitehitiste restaureerija, tase 5      
Puit- ja kiviehituste restaureerimise 

õppekava asemel 

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

IT-spetsialist, tase 3      
Oskustöötajate koolitamine erinevate 

asutuste vajadusest lähtuvalt 

Tarkvaraarendaja, tase 4 

 

     Vajaduse selginedes 
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Puitmaterjalide töötlus 

Tisler, tase 5      Jätkuõpe periooditi 

 
Mööblirestauraator, tase 4      

Uus õppekava olemasoleva õppekava 

asemele 

Pehme mööbli valmistaja, tase 4      
Õppekava koostati õppekavareformi käigus,   

töökohapõhine õpe 

CNC töötlemiskeskuse operaator, 

tase 4 
     

Õppekava koostati õppekavade reformi 

käigus 

Puidupingioperaator, tase 3      
Õppekava koostati õppekavade reformi 

käigus, töökohapõhine õpe 

 

Tervishoid ja sotsiaalteenused 

Hooldustöötaja, tase 3      Töökohapõhine õpe 

Tegevusjuhendaja, tase 4      

Õppekava on koostamisel, vajadus olemas 

erihoolekande asutustes, võimalusel 

töökohapõhiselt 

 

Turismi-, toitlustus-  ja 

majutusteenindus 

Turismikorraldaja, tase 5      Maaturismi ettevõtluse õppekava asemel 

Loodusgiid, tase 5      Loodusturismi korralduse õppekava asemel 

Aktiivtegevuste instruktor, 

matkajuht, tase 4 
     Võimaluse korral töökohapõhine õpe 

Turismiteenindaja, KKH, tase 4       Majutusteeninduse erialaga vaheldumisi 

Puhastusteenindaja abiline,          

tase 2   
     HEV õpilastele 

 
Puhastusteenindaja, tase 3      

Õppekava koostati õppekavareformi käigus, 

töökohapõhine õpe 
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Hotelliteenindaja, tase 3      
Õppekava koostati õppekavareformi käigus, 

töökohapõhine õpe 

Kokk, tase 4, kutseõpe       

Õppekava koostati õppekavareformi käigus, 

kavandatud sihtrühmaks on ilma 

kvalifikatsioonita tegevkokad 

Vastuvõtu- ja majapidamistööd, 

tase 5 
     Õppekava koostati  õppekavareformi käigus 

Puhastusteenindaja-juhendaja,    

tase 4 
     

Juhendajate koolitamine ettevõtetesse 

töökohapõhiselt õppe läbiviimiseks 

Puhastustööde juht, tase 5      Jätkuõpe periooditi 

 

Äriteenused 

Väikeettevõtja, tase 5      
Jätkuõppekava praktiliste erialade 

lõpetajatele 

Personalispetsialist, tase 5      
Jätkuõppe võimalus bürootöö eriala 

lõpetajatele 

 

 


