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LÜHIKOKKUVÕTE
Käesolevas aruandes võetakse kokku riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007"
hindamise tulemused. 2009. aasta jaanuarist maini toimunud hindamisega taheti välja selgitada, kui
edukas oli integratsiooniprogramm selles seatud eesmärkide saavutamisel.
Töö tulemusena leiti, et riiklik integratsiooniprogramm on olnud kõikide rakendusaastate jooksul väga
vajalik ja oluline ning aidanud Eesti ühiskonna lõimumisprobleeme leevendada. Programmi
edusammudeks võib muu hulgas pidada eesti keele õppe võimaluste märkimisväärset avardamist,
eesti keele õppemetoodika ja õppematerjalide kvaliteedi parandamist, toimiva keeleõppesüsteemi
ellurakendamist eelkooli ja põhikooli tasemel keelekümblusprogrammi abil ning rahvusvähemuste
kultuurielu jätkusuutlikkust toetava rahastamissüsteemi loomist.
Programmi edukust on kahandanud see, et sellega alustades ei keskendutud piisavalt sellistele
sihtrühmadele, kelle keeleõppe tulemuslikkus on tavaliselt kõige suurem (alus- ja põhiharidus), samuti
pöörati keeleõppe kõrval vähem tähelepanu ühiskonnapädevuse kasvatamisele. Lisaks leiti hindamise
käigus, et programmi oleks saanud paremini juhtida – selged korraldus- ja rakendusmehhanismid olid
välja töötamata, programmi sihtrühmade kohta ei kogutud küllaldaselt teavet, samuti jäid programmi
jooksul süsteemselt koondamata ja analüüsimata andmed tehtu tulemuslikkuse kohta.
Kuigi mitme programmi tegevuse mõju avaldub alles käesoleva hindamise järgsetel aastatel, viitavad
kogutud andmed sellele, et programmi algeesmärgid on saavutatud vaid osaliselt. Selle peamised
põhjused on eesmärkide liigne ambitsioonikus ja varasema kogemuse puudumine sedalaadi
programmi elluviimisel. Peale lõimumisprobleemide leevendamise ongi programm väärtuslik just selle
poolest, et selles defineeriti riikliku lõimumispoliitika alused ning selles saadud kogemused on loonud
aluse tõhusaks tööks järgmisel programmiperioodil.
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KOKKUVÕTE
Käesolevas aruandes võetakse kokku riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007"
(RP) hindamise tulemused. 2009. aasta jaanuarist maini toimunud hindamisega taheti välja selgitada,
kui edukas oli integratsiooniprogramm selles seatud eesmärkide saavutamisel.
Hindamisel tugineti nii sekundaarandmete analüüsile kui ka intervjuudes, fookusgruppides ja
küsitlustes saadud arvamustele. Andmeanalüüsiks kasutati RP-ga seotud dokumentatsiooni, avaliku
arvamuse uuringuid, monitooringuid jm asjakohaseid uuringuid. Töö käigus tehti 32 intervjuud
programmi rakendajatega, kasusaajatega ja arvamusliidritega. Samuti korraldati fookusgrupi arutelud
ja kasusaajate küsitlus, mille tulemusena saadi 316 vastust.
Töö tulemusena leiti, et RP on olnud kõikide rakendusaastate jooksul väga vajalik ja oluline
programm, mis on aidanud Eesti ühiskonna lõimumisprobleeme leevendada. Programmiga avardati
muu hulgas märkimisväärselt keeleõppevõimalusi, parandati eesti keele õppemetoodika ja
õppematerjalide kvaliteeti ning loodi toimiv rahastussüsteem rahvusvähemuste kultuuriseltsidele. Kuigi
mitme programmi tegevuse mõju avaldub alles käesoleva hindamise järgsetel aastatel (nt
keelekümblus lasteaedades ja põhikoolis), viitavad kogutud andmed sellele, et programm ei suutnud
täielikult oma eesmärke täita. Selle üheks põhjuseks võib pidada eesmärkide liigset ambitsioonikust
programmi sellise mahu juures. Integratsioon on siiski loomulik protsess, mida riiklik programm saab
ennekõike kiirendada, mitte täielikult lõpule viia, s.t riigi ülesanne on luua lõimumist soodustav
keskkond. Teine tagasihoidlike tulemuste põhjus võib olla varasema kogemuse puudumine sedalaadi
programmi ellurakendamisel. Kuna seetõttu prooviti ja katsetati programmis mitmeid tegevusi, millest
ainult osad olid edukad, vähenes kogu programmi süsteemsus ja järjepidevus.
Integratsiooniprogramm oli jagatud neljaks alamprogrammiks, millest igaühe kohta on toodud
kokkuvõttev hinnang.
Alamprogramm „Haridus”
Hariduse alamprogrammil oli kaks alameesmärki. Esiteks sooviti jõuda põhikooli lõpetanu
ühiskonnapädevuseni ja eesti keele valdamiseni kesktasemel. Teine eesmärk oli saavutada
keskhariduse omandanud noorte hulgas olme- ja töösuhtluseks vajalik keeleoskus ning suutlikkus
õppida eesti keeles. Alamprogrammi rahastamine moodustas umbes 52% kogu RP eelarvest.
Peamised tegevused olid keelekümblusprogrammi loomine, kooliväline keeleõpe, õpilasürituste ja
kodanikuhariduse toetamine, eesti keele õpetamine koolieelses vanuses lastele, eesti keele süvaõpe
kutse- ja kõrgkoolides ning õpetajate ja koolijuhtide koolitamine, õppemetoodika ja -materjalide
väljatöötamine ja erinevad valdkondlikud uuringud. Kokkuvõttes võib öelda, et alamprogrammi
eesmärke ei suudetud täiel määral täita, sest õpilaste keeleoskus jäi mõlemas haridusastmes alla
eesmärgiks seatud taseme. Vaatamata sellele olid mitu RP raames algatatud meedet
haridusvaldkonnas väga edukad ja need on saanud Eesti praeguse haridussüsteemi osaks. Näiteks
keelekümblusprogrammi on esile tõstetud nii lõimumisuuringutes1 kui ka käesoleva hindamise raames
tehtud intervjuudel ja küsitlusel. Edu põhjuseks peetakse programmi terviklikku juhtimist ja osapoolte
(ametnike, koolijuhtide, õpetajate, õpilaste, lastevanemate jt) pidevat kaasamist programmi. 2007.
aastaks oli keelekümblusprogrammides osalenud kokku 3983 last. Alates 2007. aastast on
keelekümblus lisatud hariduse rahastamise mudelisse eraldi õppeviisina, mis näitab selle kordaläinud
tegevuse jätkusuutlikku toetamist ka pikemas plaanis.
Oluline alamprogrammi saavutus oli ka eesti keele õpetamise metoodika ja materjalide väljatöötamine.
Paljud loodud metoodilised materjalid on endiselt kasutusel ja osa neist on võetud ülikoolide
ettevalmistusprogrammidesse. Õpetajate materjale ja õppevara on järjepidevalt täiendatud.
Lisaks võib hariduse alaprogrammi kasuteguriks pidada eesti keele kui teise keele õpetajate ning
koolitajate organiseerumist. Nimelt asutati Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, kes hakkas
korraldama õpetajatele piirkondlikke koolitusi.
1

Nt Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine;
Vare, S. (koost) (1999). Keelekümblus kui integratsiooni võti: materjalide kogumik, Tallinn.
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Alamprogrammi edukust on kahandanud see, et selle algusperioodil ei keskendutud piisavalt sellistele
sihtrühmadele, kelle keeleõppe tulemuslikkus on tavaliselt kõige suurem. Poliitilise otsuse tõttu plaaniti
eestikeelsele aineõppele üleminekut alustada gümnaasiumiastmest, mistõttu pöörati RP algusaastatel
põhitähelepanu just põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumiosale. Samas on keeleõpe tulemuslikum
nooremates vanuserühmades, mistõttu oleks tõenäoliselt saavutatud paremaid tulemusi, kui
keeleõppe fookus oleks asetatud kohe selgelt alus- ja põhiharidusele, sest siis oleks ka üleminek
eestikeelsele gümnaasiumiõppele olnud lihtsam. Programmi lõpupoole keskenduti rohkem alus- ja
põhiharidusele. Seda näitab asjaolu, et umbes 70% koolieelsetele lasteasutustele mõeldud summast
kulutati pärast 2004. aastat.
Keel on tähtis lõimumisvahend, kuid keelepoliitiliste väärtuste kõrval jäid tähelepanuta teised ühiskonda
integreerimist toetavad meetmed. Lõimumise edu ei sõltu ainult siin elavate inimeste eesti keele
oskusest, vaid ka demograafilistest, sotsiaalsetest ja majandus-poliitilistest teguritest. Hariduse
alamprogrammi raames ei piirdutud ainult keelõppega – korraldati näiteks pereõpet ja
keeleõppelaagreid, mis lisaks keeleõppele soodustasid ka suhtlemist, kujundasid hoiakuid ja sallivust
ning panid mõistma erisusi. Paraku viidi sedalaadi tegevusi hindajate arvates ellu liiga väikeses mahus.
Nii oli ligikaudu 65% alamprogrammi eelarvest mõeldud keeleõppele ja 35% tegevustele, mis toetasid
lõimumist peale keeleõppe ka muul viisil, peamiselt eelnimetatud pereõppe ja keelelaagrite kaudu.
Kui võtta arvesse, et järjest rohkem vene emakeelega õpilasi asub õppima eesti õppekeelega koolidesse,
oleks RP raames võinud rohkem tähelepanu pöörata lõimumisprobleemide lahendamisele eestikeelsetes
koolides. Vene keeles õppijate osakaal Eesti üldhariduskoolide õpilaste koguarvust vähenes RP ajal 28%-lt
20%-le ehk enam kui neljandiku võrra. Samal ajal on kasvanud eesti õppekeeles õppijate osakaal. Vene
emakeelega õpilaste suundumine eesti õppekeelega koolidesse on loonud vajaduse valmistada eesti
õppekeelega koolid ette mitmekultuurilise keskkonna tekkeks. Eestikeelsete koolidega tegeleti küll mõnel
määral, kuid kokku moodustasid selliseid koole kaasavad tegevused alamprogrammi eelarvest vaid umbes
10%. Sellisteks tegevusteks olid ühised ainevõistlused ja õpilasüritused, õpetajakoolitus, vahetusprojektid
ja õppekava arendus, kuid üldjoontes jäi eestikeelsete koolide kaasatus väikeseks. Kui teisel
rakendusperioodil lisandus programmi uusimmigrantide meede, hakati eesti õppekeelega koolidele
pöörama siiski rohkem tähelepanu.
Edaspidi tuleks keskenduda rohkem alus- ja põhiharidusele. Riiklikku õppekavasse ja
õpetajakoolitusse tuleks lisada mitmekultuurilisuse tahk. Samuti peaks otsima võimalusi, kuidas tuua
vene õppekeelega kooli rohkem uue põlvkonna õpetajaid. Kaalumist vääriks ka õpetajate riikliku
täiendusõppesüsteemi taastamine. Pikas plaanis võiks seada eesmärgiks vene ja eesti õppekeelega
koolide õpetajate koolitamise ühendamise, mis soodustaks eri keeles õpetavate pedagoogide
tihedamat läbikäimist.
Alamprogramm „Etniliste vähemuste haridus ja kultuur”
Alamprogrammi eesmärk oli tagada etnilistele vähemustele võimalused hariduse saamiseks
emakeeles ja oma kultuuri säilitamiseks. Alamprogrammi rahastati umbes 8% ulatuses kogu RP
eelarvest ning selle raha eest viidi ellu mitmeid tegevusi. Näiteks toetati rahvuskultuuriseltside,
kunstikollektiivide ja pühapäevakoolide projekte, koolitati pühapäevakoolide õpetajaid, baasrahastati
rahvuskultuuriseltse ja kunstikollektiive, koostati Eesti mitmekultuurilisust tutvustavaid materjale ja
toetati presidendi ümarlauda.
Kogu alamprogrammi suurimaks saavutuseks võib pidada kultuuriühenduste ja pühapäevakoolide
toetamist ja toimiva baasrahastussüsteemi edukat loomist. 2007. aastaks olid RPst saanud toetust
kokku 155 seltsi või muud kollektiivi (osaliselt 18 katusorganisatsiooni kaudu) ja 12 pühapäevakooli,
kus õppis kokku 178 õpilast. Seega said toetust ¾ veidi üle 200 tegutsevast seltsist või muust
ühendusest ja kõik kehtiva koolitusloaga pühapäevakoolid.
Meetmete mõju vähendas rahvusvähemuste suhteliselt tagasihoidlik osalemine seltside ja
pühapäevakoolide töös. Seetõttu jõuti nende toetuste abil väikse osani vähemustest.
Kokkuvõtteks võib öelda, et alamprogrammi eesmärk täideti ja etniliste vähemuste rahvuskultuuri ja
keele õpetamiseks lõid riik ja RP üsna hästi toimivad lahendused, mida tuleb hoida ja teatud määral
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edasi arendada (nt suurendada kultuuriseltside kindlustunnet). Samas tuleb tõdeda, et riigi pakutud
lahenduste kasutamine sõltub ennekõike etniliste vähemuste endi huvist.
Alamprogramm „Täiskasvanute eesti keele õpe”
Alamprogrammi eesmärk oli luua täiskasvanud mitte-eestlastele võimalused parandada eesti keele
oskust ja suurendada sotsiokultuurilist pädevust. Alamprogrammile eraldati umbes 13% kogu RP
eelarvest ning selle raames püüti parandada eesti keele õppe kvaliteeti ja kättesaadavust.
Alamprogrammi tegevuste hulka kuulusid tasuta eesti keele koolitused töötutele, avaliku sektori
töötajatele, keeleõppekursuse tasu hüvitamine eesti keele tasemeeksami sooritanud isikutele,
tööjõulähetused keeleõppe eesmärgil jms.
Alamprogrammi tugevaimaks küljeks on täiskasvanute eesti keele õppe võimaluste avardumine ja
mitmekesistumine. Täiskasvanute eesti keele oskus on mõnevõrra paranenud. RP raames tehti
keeleeksami sooritanud inimestele 11 723 tagasimakset (Interesti projekt), õpetati eesti keelt mõnele
tuhandele avaliku sektori töötajale ja töötule, sajad inimesed said osaleda tööjõulähetuses. Oluliseks
tuleb pidada ka tasemeeksami arendamist, keeleõppe kvaliteedi parandamist ja teavitustööd.
Alamprogrammi puudus oli see, et RP raames loodud keeleõppevõimalused ei taganud mitteeestlaste püsivat eesti keele oskust. Osade intervjueeritavate hinnangul oli keeleõppe siht mõnel juhul
selgelt keeleeksami sooritamine ning igapäevaeluks või tööks vajalikku keeleoskust ei omandatud.
Teiseks puudub paljudel keeleõppijatel võimalus oma keeleoskust säilitada, sest tema elu- ja
töökeskkonnas ei kasutata eesti keelt.
Kokkuvõttes täideti alamprogrammi eesmärgid osaliselt. RP programmiga on suurendatud
täiskasvanute eesti keele õppe võimalusi, seega see essmärk saavutati. Siiski ei oska venekeelsest
rahvastikust suur osa (eelkõige vanemaealised elanikud) endiselt eesti keelt. Kuigi sageli seisneb
probleem nende soovimatuses eesti keelt õppida ja muukeelse keelekeskkonna tõttu ka keeleoskuse
reaalse vajaduse puudumises, võib kohati pidada põhjuseks ka sobivate keeleõppevõimaluste
vähesust või teadmatust. Alamprogrammi teiseks eesmärgiks olnud sotsiokultuurilise pädevuse
suurendamist ei õnnestunud programmi käigus saavutada.
Eelneva taustal tuleks ühiskonna keelelis-kommunikatiivse lõimumise saavutamiseks võtta meetmed,
mis süvendavad täiskasvanud mitte-eestlaste sotsiokultuurilist pädevust ja säilitavad keeleoskuse
(näiteks kümbluselaadne tegevus – tööjõulähetused, tugiisikute rakendamine keeleõppes vms).
Meeles tuleb pidada, et keelelist lõimumist ei saavutata ainult keeleõppega, vaid see on seotud nii
hoiakute, huvi kui ka keelekeskkonnaga. Seega peaks keeleõpet toetama keelekeskkonda ümber
kujundavate tegevustega, sh looma venekeelsetesse piirkondadesse eestikeelset suhtlust
soodustavaid keskusi ning pöörama suuremat tähelepanu ka lõimumise sotsiaal-majanduslikele
aspektidele ja infovälja küsimustele.
Alamprogramm „Ühiskonnapädevus”
Selle alamprogrammi eesmärk oli saavutada Eesti elanikkonna ühiskonnapädevus. Alamprogramm
võttis enda alla umbes 12% kogu RP eelarvest ja selle raames toetati MTÜ-sid, noorteühinguid,
hooajalisi tele- ja raadiosaateid, koostati meediahariduse alaseid õppematerjale, korraldati
meediakoolitust õpetajatele ja koolilehtede tegijatele, telliti sotsiaalreklaamikampaaniaid, anti välja
kodakondsuse omandamisega seotud infomaterjale, korraldati töötute ümberõpet ja keeleõpet, viidi
ellu tööjõuvahetusprogrammi jms.
Ühiskonnapädevuse alamprogrammi kasutegur seisneb nii venelaste kui ka eestlaste mõnevõrra
suuremas avatuses suhtluses teiste rahvustega. Paraku ei saavutatud aga programmi põhieesmärki –
Eesti elanike ühiskonnapädevust – ega selle alameesmärke – aktiivset osalust kodanikuühiskonnas,
lõimumist pooldavat hoiakut ühiskonnas ja sotsiaalsete erivajadustega elanike olukorra parandamist.
Ühiskonnapädevust arendavad tegevused jäid RP programmis tagaplaanile ja keelelise lõimumise
kõrval ei viidud muid rahvastiku ühiskonnapädevust suurendavaid tegevusi ellu piisaval hulgal.
Alamprogrammi tegevustega ei suudetud üldjuhul hõlmata eriti suurt osa sihtrühmast. Näiteks jäid
peaaegu täielikult kõrvale tõsiste sotsiaalsete erivajadustega inimesed (pimedad, kurdid muulased
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jne) ning sotsiaalsed riskirühmad (HIV-i/AIDS-i haigestunud, narkomaanid, kurjategijad). Olgugi et
mitte-eestlaste toimetulek Eesti ühiskonnas on mõnevõrra paranenud ja nad on rohkem valmis teiste
rahvustega suhtlema, elab eesti- ja venekeelne elanikkond ikka veel üksteisest lahus. Elanike
kaasalöömine kodanikuühiskonna arendamisel on väike ning eestlaste ja mitte-eestlaste meediaväljad
on erinevad.
Kokkuvõttes ei saavutatud alamprogrammi üld- ega alameesmärke.
Edaspidi tuleks eraldada rohkem vahendeid elanike sotsiaal-majanduslikuks lõimumiseks ning Eesti
riigi suhtes positiivse hoiaku kujundamiseks, näiteks panustada rohkem meediavaldkonda. Lisaks
oleks selles valdkonnas vaja seada realistlikud ja mõõdetavad eesmärgid.
Riikliku integratsiooniprogrammi juhtimine
Riikliku integratsiooniprogrammi juhtimisele, hindamisele ja RP-ga seotud asutuste tegevusvõime
suurendamisele kulus RP eelarvest umbes 15%. Programmi juhtimise positiivse külje pealt võib öelda,
et kokkuvõttes suudeti programmi tegevused enamasti edukalt ellu viia ning saadud kogemusi ja
õppetunde märkimisväärses ulatuses arvesse võtta. Seni tehtud auditite käigus ei ole avastatud
rikkumisi raha ega dokumentidega seotud menetlusnõuete täitmisel. Programmi juhtimine tervikuna
oleks võinud aga olla mitmes aspektis siiski parem.
Esiteks oli RP planeerimisdokumentide kvaliteet halb: eesmärgid olid lõviosas ebatäpselt ja
laialivalguvalt sõnastatud ning mittemõõdetavad, puudusid selged näitajad koos lähte- ja
sihttasemetega, meetmed ja tegevused olid sageli erinevate alamprogrammide all dubleeritud ning
juhtimis- ja rakendusmehhanismid olid lõpuni välja töötamata. Samas tuleb öelda, et RP oli üks
esimesi sellise ulatusega avaliku sektori strateegilisi programme, mistõttu ei olnud praeguseks
iseenesestmõistetavaks kujunenud kvaliteedinõuded veel avalikus halduses väga juurdunud. RP
juhtimine tervikuna ei toiminud nii, nagu programmi koostamisel planeeriti. Näiteks programmi
juhtkomitee osutus pigem mõtetevahetuse kohaks ja kattuvates valdkondades ei sõlmitud asutuste
vahel vastutuse jagamise lepinguid. Lisaks halvendas programmi järjepidevust rahvastikuministrite
vahetumisest tingitud töötajate voolavus.
Programmi tõhusust mõjutas palju ka see, et kogumata jäi piisav teave programmi sihtrühmade kohta,
sh nende suurust, asukohta ja eriprobleeme puudutavad andmed. Seepärast puudub siiani piisavalt
hea ja täpne ülevaade, kui suure osani sihtrühmadest RP-ga jõuti ja milliseid tulemusi saavutati.
Samuti ei kogutud ega analüüsitud programmi jooksul süsteemselt infot elluviidud tegevuste ja nende
tulemuste kohta. Enamik nendest andmetest on paberkandjal ja paikneb laiali programmi tegevuste
eest vastutanud asutustes.
Hindamisel tekkis alamprogrammide üleseid tähelepanekuid, millest olulisemad on allpool
loetletud.
►

RP ei saavutanud ühiskonnas piisavalt suurt kõlapinda ja poliitiline arutelu sel teemal
jäi tagasihoidlikuks. Rahvastikuministrist ja alamprogrammide eest vastutavate
institutsioonide esindajatest moodustati programmi elluviimist juhtiv komitee, kuid selle osa ei
olnud kuigi kaalukas. Alamprogrammide tegevuste koordineerimine jäi peamiselt
Integratsiooni Sihtasutuse hooleks. Seetõttu ei olnud Riigikogul lõimimise juhtijana erilist rolli
ning poliitiline huvi ja algatusvõime oli väike. Ühiskonnas ei toimunud piisavat avalikku arutelu
integratsiooniprogrammi ja selle tegevuskavade üle ning õigusaktide muutmine ja nendega
hilinemine muutis programmi vähemsüsteemseks. Kõik see vähendas RP tulemuslikkust ja
mõjusust ühiskonnas.

►

Programmis jäeti keelelise integratsiooni kõrval tagaplaanile teised lõimumist toetavad
aspektid. Fookuses oli ennekõike eesti keele omandamine, kuid keeleoskus ei taga
automaatselt veel väärtushinnangute ühtlustumist. Keeleõppe tegevusi ei toestatud
keelekeskkonna kujundamise tegevustega ning liiga vähe keskenduti sotsiaal-majandusliku
integratsiooni teemadele. Lisaks oli liiga vähe ühiskonna positiivsete hoiakute kujundamisele
suunatud tegevusi, mille tagajärjel on jätkunud olukord, kus eesti- ja venekeelne kogukond
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elavad sisuliselt lahus. Üksnes keelekeskne lähenemine takistas seega RP põhieesmärkide
saavutamist.
►

RP-s ei arvestatud küllaldaselt Ida-Virumaa erisustega. Ida-Virumaal on märkimisväärne
demograafiline ja sotsiaal-majanduslik eripära võrreldes ülejäänud Eestiga. RP-s ei arvestatud
seda piisavalt ja sellekohaseid meetmeid ei kavandatud. Selle tulemusel jätkub ja mõneti isegi
süveneb Ida-Virumaal vastassuunas liikumine võrreldes ülejäänud Eesti lõimimise arenguga.
Märgata on sealse rahvusvähemuste assimileerumist venekeelsesse kogukonda. See
omakorda põhjustab piirkonna marginaliseerumise ja segregatsiooni.

Hindamise tulemusena võib anda alljärgnevaid soovitusi.
►

Senisest enam võiks kaaluda tegevuspõhise lähenemise asemel sihtrühmapõhist
lähenemist. RP ajal ei tekkinud terviklikku ülevaadet, milliseid tegevusi on samadele
sihtrühmadele pakutud ja kuidas need üksteist toetavad. Lõimumisega seotud tegevuste
planeerimisel soovitame võtta eeskuju juhtumipõhistest tööturumeetmetest, s.t ehitada
tegevuskava üles sihtrühma keskselt, planeerides ühe rühma jaoks vajadust mööda nii
koolitusi, keeleõpet kui ka teavitustööd. Lisaks tuleks enne tegevuste rakendamist selgitada
eelnevalt täpselt välja sihtrühmade olukord ja vajadused. Näiteks peaks tegevuse
rakendamise eel olema selge, kui suur on sihtrühm, kui paljusid sellest soovitakse tegevusega
hõlmata, millist tulemust oodatakse jne.

►

Programmi rakendamisel tuleks tugineda rohkem mitte-eestlaste enda initsiatiivile. Iga
piirkonna probleeme ja vajadusi saaks tõenäoliselt paremini lahendada, kui tugineda kohalike
elanike initsiatiivile. Ilmselt oleks kasu sellest, kui riiklikul tasandil ei kirjutataks nii palju ette,
mida ja kuidas teha, vaid inimestele antaks võimalus ise mõelda, kuidas kõige paremini oma
lõimumisprobleemidega toime tulla. Kohalik algatusvõime ei peaks aga piirduma vaid mõne
projektitaotluse kirjutamisega, vaid lähtuma pikemast plaanist. Eeskujuks võiks võtta LEADERi
programmi2, kus kohalikud initsiatiivrühmad koostavad keskpika arengukava piirkonna
probleemide lahendamiseks. Heakskiidetud arengukava rahastavad ja kontrollivad
rakendusasutused, kuid selle viib ellu konkreetse piirkonna initsiatiivrühm. Niisuguseks
rühmaks võib olla mõni kodanikuühendus või kasvõi kohaliku omavalitsuse üksus. Lisaks
tegevuste rakendamisele vastutaksid initsiatiivrühmad ka tulemuste eest, millest võiks
motivatsiooni huvides sõltuda näiteks rahastamise maht.

►

Keelekeskkonna ümberkujundamiseks võiks võtta lisameetmeid. Ida-Virumaa valdavalt
muukeelse keelekeskkonna tõttu on lõimumine piiratud, sest seal ei ole võimalik saavutada
head riigikeele oskajate taset ning Eestile lojaalse rahvastikuosa loomiseks puudub tõukejõud.
Muukeelses keskkonnas on kokkupuude eesti keelega väike, mistõttu keeleoskust ei
omandata ega säilitata. Vähene kokkupuude eestlaste ja riigikeelega ei soodusta ka Eesti riigi
suhtes positiivse hoiaku kujundamist, vaid hoopis muukeelse elanikkonna võõrandumist riigist
– see on lõimumiseesmärkidele vastanduv ilming. Seetõttu tuleb keeleõpet ja muid
lõimumismeetmeid toetada tegevustega, mis võimaldavad keelekeskkonda ümber kujundada.
Riik võiks kaaluda eestikeelsete keskuste moodustamist venekeelsetesse piirkondadesse,
sest see loob kohalikule kogukonnale rohkem riigikeele kasutamise võimalusi. Sellisteks
keskusteks võivad olla ametiasutused, haridusasutused või ka näiteks kodanikualgatusel
põhinevad organisatsioonid. Samuti võiks eelnimetatud eesmärgi saavutamist kiirendada
riiklike ürituste (kaitsejõudude paraad, presidendi vastuvõtt jms) korraldamine venekeelsetes
piirkondades.

►

Programmi rakendamisel oleks kasu läbimõeldud ja täpselt paika pandud juhtimis- ja
infosüsteemist. Programmi juhtimise osas tuleks täpsemalt kirjeldada erinevaid protseduure,
õiguseid ja kohustusi. Kirja tuleks panna mitmesuguste asutuste ja ametikohtadel olevate
inimeste õigused ja kohustused, kooskõlastus- ja aruandlusprotseduurid, aruannete vormid,
riskijuhtimise nüansid, programmi muudatuste algatamis- ja menetluskord jms. Samuti tuleks
mõõta programmi juhtimiseks mõeldud ametikohtade kasutegurit vastavalt programmi
tulemusnäitajatele. Juhtimisteabe töötlemise tõhususe mõttes tuleks lahendada ka praegune

2

LEADER on Euroopa Liidu Ühenduse algatusprogramm, mis edendab maapiirkondade elu kohaliku tasandi koostöö kaudu,
aidates luua kohalikul partnerlusel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.
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olukord, kus enamik andmeid RP rakendamise kohta on ikka veel paberkandjal erinevate
asutuste arhiivides või elektrooniliselt kümnetes MS Exceli tabelites. Seoses sellega
soovitame mõelda infosüsteemile, kuhu saaks kanda kogu programmi rakendamise
üksikasjad ning mille abil oleks võimalik teha analüüse ja koostada häid aruandeid.
Infosüsteemi loomisel tuleks arvesse võtta juba kasutusele võetud samalaadseid
infotehnoloogilisi lahendusi ja tagada võimalikult hea ühilduvus nendega.
Kokkuvõtteks võib öelda, et RP oli Eesti integratsioonipoliitika esimene süsteemne
strateegiadokument. Kui eelnevatel aastatel toimus poliitilise ideoloogia otsimine integratsiooni
valdkonnas, siis RP-ga pandi paika Eesti integratsioonipoliitika strateegilised suunad ja
eelisvaldkonnad. Seega oli RP suur samm edasi. Siiski ei tohi unustada, et see kujutas endast
teatavat katseprogrammi. Sedalaadi terviklike projektide elluviimise kogemus eelnevalt puudus,
seetõttu ei tohikski programmilt oodata liiga palju, mida sageli on kiputud tegema. Programm oli
mitmes valdkonnas uute tegevuste katselavaks ning kõik neist ei saanudki õnnestuda ega jätkuda.
Peale lõimumisprobleemide leevendamise ongi programm väärtuslik just selle poolest, et selles
saadud kogemused on loonud aluse süsteemseks ja tõhusaks tööks järgmisel programmiperioodil.
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SISSEJUHATUS
1.1. Ülevaade riiklikust integratsiooniprogrammist 2000–2007
Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ (RP) töötas aastatel 1999–2000
rahvastikuministri juhtimisel välja asjatundjate komisjon, kes tegeles etniliste vähemuste lõimimisega
Eesti ühiskonda. Programmile seati järgmised pikaajalised põhieesmärgid:
► keelelis-kommunikatiivne integratsioon, s.t ühise teabevälja ja eestikeelse keskkonna
taastootmine kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse sallivuse tingimustes;
► õiguslik-poliitiline integratsioon, s.t Eesti riigile lojaalse elanikkonna kujunemine ja Eesti
kodakondsuseta inimeste arvu vähenemine;
► sotsiaal-majanduslik integratsioon, s.t senisest suurema konkurentsivõime ja sotsiaalse
mobiilsuse saavutamine ühiskonnas sõltumata etnilisest või keelelisest tunnusest.
Riiklik programm koosnes neljast alamprogrammist, mis kätkesid haridust, etniliste vähemuste
haridust ja kultuuri, täiskasvanute eesti keele õpet, ühiskonnapädevust, ning viiendast osast, milles
käsitleti riikliku programmi juhtimist, hindamist ja asutuste tegevusvõime suurendamist. Igal
alamprogrammil ja viiendal osal oli eraldi tegevuskava.

1.2. Riikliku integratsiooniprogrammi lõpphindamine
Riikliku integratsiooniprogrammi lõpphindamise eesmärk on anda hinnang programmi „Integratsioon
Eesti ühiskonnas 2000–2007“ alamprogrammidele ning neis planeeritud meetmetele ja tegevustele.
Töö käigus kõrvutati tegelikult saavutatut kavandatuga ning lahknevuste ilmnemisel püüti leida nende
võimalikud põhjused.
Hinnangu andmiseks analüüsiti programmi ja selle rakenduskava üksikasjalikult alltoodud
kriteeriumide alusel.
► Asjakohasus – kas programmi eesmärgid olid probleemi lahendamiseks kohased?
► Tõhusus – kas programmi tulemusi oleks võinud saavutada ka väiksemate kuludega?
► Mõjusus – kas programm saavutas oma seatud eesmärgid?
► Mõju – kas programm on avaldanud soovitud mõju?
► Jätkusuutlikkus – kas programmi mõju jätkub ka pärast projekti lõppemist?
Lõpphindamise peamine sihtrühm on RP-d rakendanud ministeeriumide, nende allasutuste ja
Integratsiooni Sihtasutuse töötajad ning RP sihtregioonide kohalike omavalitsuste töötajad. Kaudsem
sihtrühm on RP ja lõimumiskava 2008–2013 kasusaajad.

1.3. Metoodika tutvustus
Hindamisprojekt kestis 2009. aasta jaanuarist maini ja töö oli jaotatud nelja etappi:
► projekti planeerimine,
► info kogumine,
► analüüs,
► tulemite koostamine ja tutvustamine.
Projekti planeerimine
Planeerimisetapis täpsustati tellija ootusi, koostati hindamisküsimustele vastamise kava ja
lähtearuanne. Hindamisküsimustele saadud vastuste abil kujundati projekti hilisemates etappides
hinnang programmi ja selle osade kohta. Planeerimisetapis peeti koostöös tellijaga ka projektiga
seotud riskide hindamise seminar ja koostati projekti riskimaanduskava.
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Info kogumise etapp
Teises etapis koguti sekundaarseid andmeallikaid, korraldati küsitlusi, intervjuusid ja fookusgruppide
arutelusid.
Sekundaarsed andmeallikad:
► rakenduskavade (2000–2003, 2004–2007) dokumentatsioon,
► RP aastaaruanded,
► RP vahehindamise aruanne,
► projektide vahe- ja lõpp(hindamis)aruanded,
► avaliku arvamuse uuringute ja meediamonitooringu aruanded,
► Eesti lõimumiskava 2008–2013 toetavad uuringud,
► muud asjakohased uuringud ja analüüsid, millele on aruandes täpsemalt viidatud.
EY korraldatud küsitluse eesmärk oli saada tegevuste koordineerijatelt ja programmi kasusaajatelt
võimalikult laiapõhjaline hinnang RP tegevuste ja mõju kohta. Täpsemalt edastati küsitlus teise astme
rakendajatele3, kes hoolitsesid selle eest, et tegevus jõuaks lõppkasusaajateni (nt õpetajad, koolitajad
õppematerjalide väljatöötajad, rahvusseltside esindajad, erinevate laagrite korraldajad jt). Küsitluse
statistilised tulemused on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 1. EY küsitluse statistilised näitajad (isikute arv)
Alamprogramm

Küsimustiku saajaid

Vastajaid

I Haridus

492

192

II Etniliste vähemuste haridus ja kultuur

124

38

III Täiskasvanute eesti keele õpe

34

9

IV Ühiskonnapädevus

164

67

V RP juhtimine ja hindamine

19

10

KOKKU

833

316

Projekti käigus tehti 32 intervjuud nii projekti väljatöötajatega, rakendajatega, kasusaajatega kui ka
arvamusliidritega. Intervjueeritavate nimekiri on esitatud lisas 2.
Kokkukutsutud fookusgruppide eesmärk oli koguda hindamiseks vajalikku kvalitatiivset teavet.
Fookusgrupid korraldati kõikide alamprogrammide kaupa (v.a juhtimine), lisaks toimus üks
fookusgrupp Ida-Virumaal. Nendes osalenute nimekiri on lisas 3.
Analüüs
Kogutud infot analüüsiti ja seejärel korraldati ekspertide seminar, kus tõlgendati ja arutati kogutud
andmete ning analüüsitulemuste iga tahku.
Tulemite koostamine ja tutvustamine
Analüüsi tulemusena valminud lõpparuandes on võrreldud püstitatud ja saavutatud eesmärke,
oodatud ja tegelikke tulemusi ning planeeritud ja elluviidud tegevusi. Samuti on selles esitatud
ettepanekud tulevikuks.

3

Esimese astme rakendajatena mõistetakse IS-i, HTM-i ja teiste RP-d rakendavate asutuste töötajaid.

13

1.4. Aruande koostamisega kaasnenud piirangud
Aruande koostamist mõjutas mitu tegurit.
►

Aruanne tugineb Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi,
Siseministeeriumi, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning Integratsiooni Sihtasutuse
esitatud andmetele. Ernst & Young ei ole aruande aluseks olevat teavet auditeerinud ega
iseseisvalt verifitseerinud, seepärast ei vastuta ta selle õigsuse eest.

►

RP algusaastate andmete kogumine ja nende sisuline põhjendamine on olnud keeruline, sest
töötajad on vahetunud, töö sisu ei mäletata enam väga täpselt ja andmeid pole korrakindlalt
säilitatud. Seetõttu saadi info kogumise etapis suur osa andmed just RP hilisemast ajast.

►

Kaheksa aasta pikkuse programmi tegevuste hindamiseks oli määratud ebapiisav ajakava
(neli kuud sisuliseks tööks), mis seadis suured piirangud aruande ulatusele ja täpsusele.

►

RP lõpphindamisel analüüsiti eelkõige programmiga seotud tegevusi ja nende
tulemusparameetreid. Seepärast ei saa aruannet pidada lõppjärelduseks kogu integratsiooni
õnnestumise või ebaõnnestumise kohta Eesti riigis aastatel 2000–2007.

►

Keelekorrektuuris ei ole muudetud programmis ja rakendusplaanis sõnastatud meetmete ja
tegevuste nimetusi tagamaks võrreldavus programmi algdokumentidega.
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2. ÜLEVAADE RIIKLIKUST PROGRAMMIST
2.1. Integratsioonivaldkonna areng Eestis
Joonis 1. Integratsioon Eestis, selle areng ja tähtsamad sündmused
Eesti keele oskuse
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
muudatus, määrus nr 235
kategooriatunnistuse ajapiirangu
§9 Muudatus (märts 2002)
(nov 2007)
muutmine (dets 2003)
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
Kodakondsus seadus (dets 2003)
Keeleseaduse § 5 muudatus:
Keelseaduse muutmise seadus
§52 Muudatus (sept 1997)
algtase, kesktase ja kõrgtase (veebr 1999)
(juuni 2002)
Kodakonduse seaduse § 19
muudatus (veebr 2004)
Vabariigi
Valitsus:
riiklik
programm
Mitte-eestlaste Integratsiooni
„Integratsioon Eesti Ühiskonnas
Sihtasutus (märts 1998)
2000-2007” (märts 2000)
Asjatundjate komisjon (juuli 1999)

1997

1998

1999

2000

2001

Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste
ümarlaua reorganiseerimine
(mai 2002)

2002

2003

Vabariigi Valitsus: „Mitte-eestlaste
integratsioon Eesti ühiskonda”
(märts 1999)
Vabariigi Valitsus: “Eesti riikliku
integratsioonipoliitika lähtekohad
mitte-eestlaste integreerimiseks Eesti
Ühiskonda” (veebr 1998)
Andra VEIDEMANN
rahvastikuminister
(mai 1997)

Katrin SAKS
rahvastikuminister (märts 1999)

Vabariigi Valitsus: RIP
alamprogrammide tegevuskavad
aastaiks 2000-2003 (veebr 2001)

Eldar EFENDIJEV
rahvastikuminister
(jaan 2002)

2004

Kodakonduse eksamid koolides
(marts 2004)

2005

2006

Aprillirahutused
(aprill 2007)

2007

2008

Eesti liitub EL-iga
(mai 2004)
Eesti Liitub NATO-ga (märts 2004)

Paul-Eerik RUMMO
rahvastikuminister (aprill 2003)

Urve PALO
rahvastikuminister (aprill 2007)

Integratsioonitemaatikaga hakati Eestis laiaulatuslikumalt tegelema 1990ndate teisel poolel, kui nii
erinevad kodanikuühendused kui ka riik mõistsid lõimumisprotsessi algatamise vajalikkust. Mitu
rahvusvahelist organisatsiooni ja välisriiki soovisid juba toona teha tööd etniliste vähemustega ja aidata
neil ühiskonda sulanduda. Selles vallas olid aastaid tegutsenud paljud mittetulundusühingud ning
etniliste vähemuste seltsid ja nende katusorganisatsioonid. Ühingute tööd olid rahastanud
mitmesugused rahvusvahelised organisatsioonid (ÜRO arenguprogramm, OSCE, Avatud Eesti Fond
(Georg Sorose fond Eestis), välisriikide fondid (demokraatia edendamise sihtkapital (ingl National
Endowment for Democracy)), EL-i Phare programm, Briti Nõukogu jt) ja välisriigid oma Eestis asuvate
saatkondade kaudu (USA, Kanada, Ühendkuningriik, Norra, Rootsi, Soome, Taani jt). Kogu see
mahukas eeltöö lõi tervikliku integratsiooniprogrammi koostamisele ja vastuvõtmisele hea aluse ning
võimaldas kodanikualgatuse toel käivitatud allprojekte rahastada edaspidi riigieelarve ja välisabi kaudu.
Riigi esimeseks suuremaks sammuks integratsiooni vallas võib lugeda 1997. aastat, kui Vabariigi
Valitsus seadis rahvastikuministrile ülesandeks rahvussuhetega tegelemise ning kui muudeti
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 52, mille lõikes 1 sätestati, et „muukeelse põhikooli
õppekava ja koolikorraldus peavad aastaks 2007 tagama kõigile põhikooli lõpetajatele eesti keele
oskuse tasemel, mis võimaldab jätkata õpinguid eesti keeles”, ning lõikes 2 öeldi, et „riigi- ja
munitsipaalgümnaasiumides
alustatakse
üleminekut
eestikeelsele
õppele
hiljemalt
2007/2008. õppeaastal”. Märgitud seadusemuudatust võib pidada riikliku integratsioonipoliitika
haridusvaldkonna kujundamisel tõukejõuks, mis määras põhiosas edaspidise integratsiooniprogrammi
tegevuskava.
1997. a suvel moodustas valitsus asjatundjate komisjoni, kes koostas rahvastikuministri juhtimisel
integratsioonipoliitika
eesmärke
ja eelisvaldkondi käsitleva
dokumendi „Eesti riikliku
integratsioonipoliitika lähtekohad mitte-eestlaste integreerimiseks Eesti ühiskonda”4. Lähtekohad kiitis
Vabariigi Valitsus 10. veebruaril 1998. aastal heaks ning sama aasta juunis kinnitas ja võttis need
vastu Riigikogu. Sellega teadvustati ja kinnitati riikliku integratsiooniprogrammi vajadust. Lisaks asutas
4

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=75582.

15

valitsus 1998. aasta märtsis Integratsiooni Sihtasutuse eesmärgiga algatada, toetada ja koordineerida
Eesti ühiskonna integreerumisprojekte.
2. märtsil 1999. aastal võttis Vabariigi Valitsus vastu tegevuskava „Mitte-eestlaste integratsioon Eesti
ühiskonda", mille kohaselt pidid Integratsiooni Sihtasutuse eestvõttel sündima riiklik
integratsiooniprogramm ja detailne integratsiooni tegevuskava. Et riikliku programmi väljatöötamist
paremini korraldada, kujundas Vabariigi Valitsus 1999. aasta juulis senise asjatundjate komisjoni
ümber ja nimetas selle esimeheks rahvastikuminister Katrin Saksa. Selle tulemusena valmis
programm „Integreeruv Eesti 2000–2004".
14. märtsil 2000. aastal kinnitati Vabariigi Valitsuses riiklik programm „Integratsioon Eesti ühiskonnas
2000–2007” ning 2001. aasta veebruaris kiideti heaks RP alamprogrammide tegevuskavad aastaiks
2000–2003.
2002. aasta jaanuaris astus koalitsiooniparteide omavaheliste süvenevate lahkhelide tõttu tagasi Mart
Laari juhitud valitsus, kes oli RP kinnitanud. Uue valitsuse moodustasid reformierakond ja
keskerakond ning portfellita rahvastikuministriks sai keskerakondlane Eldar Efendijev. Uus valitsus
kinnitas koalitsioonileppes, et eesti keele õpetuse kvaliteet vene õppekeelega põhikoolides ja
gümnaasiumides peab paranema. Samuti lepiti kokku, et riiklikult rahastatavatel vene õppekeelega
gümnaasiumidel on võimalik tegevust jätkata ka pärast 2007. aastat (PGSi muudatus märtsis 2002).
Mais 2002 muudeti 1993. aastal asutatud Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud nõuandva
õigusega alaliselt tegutsevaks koguks, mis koosnes ekspertkogust ja rahvusvähemuste esindajate
kojast. Ajavahemiku 2000–2007 esimesel poolel käis ümarlaud korrapäraselt koos, osales aktiivselt
ühiskonna lõimumisprotsessis ja etendas märkimisväärset rolli integratsioonipoliitika kujundamisel.
Hiljem aga ümarlaua tegevus soikus.
Riigikogu 2003. aasta valimiste järel moodustatud uus valitsus astus ametisse 10. aprillil ja
rahvastikuministriks sai Paul-Eerik Rummo. Toonane valitsus kinnitas kodakondsus- ja keelepoliitika
järjepidevust, lubas kaitsta eesti keele oskuse nõuet kodakondsuse saamise alusena ja vähendada
määratlemata kodakondsusega isikute arvu bürokraatlike takistuste vältimise abil. Lisaks keeleõppele
lubas valitsus arendada Eesti riiklust ja ajalugu tutvustavat õpet. Sel eesmärgil otsustati, et
kodakondsuseksami sooritamisel hüvitatakse kõik keele ja riikluse õppe kulud. Keskkoolilõpetajatel
lubati põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam teha ühiskonnaõpetuse riigieksami
lisana.
Riigikogu 2007. aasta valimiste tulemusel moodustatud valitsus asus ametisse 5. aprillil,
rahvastikuministriks sai Urve Palo. Vahetult pärast valitsuse ametisseasumist toimus nn pronkssõduri
kriis,
mis
on
saatnud
kogu
edasist
ühiskonna
lõimumisprotsessi ja
langetanud
integratsiooniprogrammi näitajaid.
23. novembril 2007. aastal muudeti Vabariigi Valitsuse määrusega nr 235 põhikooli- ja
gümnaasiumiseadust5. Muudetud seaduse järgi tagab kool alates 2011/2012. õppeaastast õppekavas
eestikeelse õppe vähemalt 60% ulatuses gümnaasiumiastmele kehtestatud väikseimast lubatud
õppemahust ning õppekava sisaldab üleriigiliselt kohustuslike eestikeelsete kursustena Eesti
kirjandust, ühiskonnaõpetust, muusikat, Eesti ajalugu ja geograafiat.

5

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12886780.
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2.2. RP põhivaldkonnad ja eesmärgid
Aastatel 2000–2007 oli RP jagatud kolme põhivaldkonna vahel:
► keelelis-kommunikatiivne integratsioon;
► õiguslik-poliitiline integratsioon;
► sotsiaal-majanduslik integratsioon.
Programm koosnes neljast alamprogrammist, mis kätkesid haridust, etniliste vähemuste haridust ja
kultuuri, täiskasvanute eesti keele õpet ja ühiskonnapädevust, ning juhtimise osast. Igal
alamprogrammil ja viiendal osal oli eraldi tegevuskava.
Keelelis-kommunikatiivne integratsioon
Keelelis-kommunikatiivse integratsiooni põhieesmärk oli ühise teabevälja ja eestikeelse
keskkonna taastootmine kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse tolerantsuse tingimustes.
Põhiseaduse6 §-s 6 ja keeleseaduse7 §-s 1 on sätestatud, et Eesti riigikeel on eesti keel, millest
lähtuvalt on kõigil Eesti püsielanikel sõltumata rahvusest vajadus osata eesti keelt. Sellega seoses
seati RP põhieesmärgiks keelelis-kommunikatiivne integratsioon, mida oli vajalik seetõttu, et paljude
teisest rahvusest inimeste eraldatus Eesti ühiskonnast oli tingitud nende puudulikust eesti keele
oskusest8. Väga oluliseks peeti, et vastuvõetud õigus- ja normatiivaktid soodustaksid RP
põhieesmärkide saavutamist9.
Õigusruum
1999. aasta alguses tehti keeleseaduses10 muudatus, mille kohaselt hakati eesti keele oskust mõõtma
seniste tasemete A, B, C, D, E ja F asemel alg-, kesk- või kõrgtasemel ning määrati iga taseme
nõutavad oskused. 2002. aasta 5. juunil muutis Riigikogu uuesti keeleseadust, lükates varasemate
eesti keele oskuse kategooriatunnistuste (mille aluseks olid kategooriad A–F) kehtetuks tunnistamise
edasi kuni 2004. aasta 1. jaanuarini11. See andis muukeelsetele töötajatele võimaluse parandada
nimetatud ajavahemiku jooksul oma keeleoskust.
2002. aasta oktoobris-novembris korraldatud EMORi uuring näitas, et ligikaudu 67 000 muukeelset
töötajat pidi veel oma keeleoskust täiendama, sest nad töötasid sektorites, kus keeleseaduse alusel
oli nõutud eesti keele oskus. Eesti tööturul oli 15–59-aastaste vanuserühmas kokku umbes 251 000
mitte-eestlast, kes olid saanud muukeelse hariduse ega osanud eesti keelt oma töövajaduste ja nõuete täitmiseks piisaval tasemel.
Aastal 2003 võttis Riigikogu vastu kodakondsuse seaduse muutmise seaduse12, mille alusel hakati
kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritanud isikutele hüvitama kogu eesti keele õppe eest
tasutud õppemaksu ning kaotati seniste eesti keele oskuse kategooriatunnistuste kehtivuse ajapiirang.
See muudatus puudutas kõiki isikuid, kellele oli tööalase keeleoskuse kategooriatunnistus väljastatud
1999. aastal või enne seda. Need tunnistused oleksid 1. jaanuaril 2004 kehtivuse kaotanud. Riikliku
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse hinnangul ei pidanud umbes 10 000 inimest ajapiirangu kaotamise
tulemusel eksamit uuesti sooritama.
RP kehtivusajal on eesti keele oskuse nõudeid ja eksamikorraldust mitu korda täpsustatud nii
kodakondsuse taotlemise kui ka tööalase keeleoskuse vallas. Praegu toimivad keeleoskuse nõuded
korrektselt ja need on kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega. Alates 2007. aastast lähtutakse
keeleoskuse hindamisel Euroopa keeleõppe raamdokumendis sätestatud Euroopa Nõukogu ühtsetest
keeleoskustasemest.

6

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12846827.
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8
RP p 3.2.
9
RP ptk 2.
10
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=77103.
11
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=174813.
12
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Keelelis-kommunikatiivse integratsiooni edukusele on antud üldhinnang punktis 3.6.1.
Õiguslik-poliitiline integratsioon
Õiguslik-poliitilise integratsiooni põhieesmärk oli Eesti riigile lojaalse elanikkonna kujunemine ja
Eesti kodakondsuseta inimeste arvu vähenemine.
Õiguslik-poliitilise integratsiooni vajadus tulenes sellest, et umbes 25% Eesti rahvastikust oli Eesti
kodakondsuseta ja umbes 17%-l ei olnud ühegi riigi kodakondsust. Selle integratsioonivaldkonna
eesmärk oli Eesti kodakondsusega inimeste arvu suurendamine ning eestlastele ja mitte-eestlastele
ühises teabeväljas ning Eesti mitmekultuurilisuse austamisel põhineva riigiidentiteedi kujundamine.
Õigusruum
Eesti kodakondsuspoliitika on vaatlusalusel ajal olnud järjepidev. Eelkõige kodakondsuse seadust on
viimase kümnendi jooksul muudetud suhteliselt vähe.
2003. aasta võeti seisukoht, et üldhariduskoolide õpilased võivad kodakondsuse taotlemisel
naturalisatsiooni korras hakata eksameid sooritama koolides. 11. veebruaril 2004 muutis Riigikogu
kodakondsuse seaduse § 1913, mille kohaselt lühendati kodakondsuse taotluse menetlusaega 12 kuult
kuuele kuule.
Õiguslik-poliitilise integratsiooni edukusele on antud üldhinnang punktis 3.6.2.
Sotsiaal-majanduslik integratsioon
Sotsiaal-majandusliku integratsiooni põhieesmärk oli senisest suurema konkurentsivõime ja
sotsiaalse mobiilsuse saavutamine ühiskonnas sõltumata etnilisest või keelelisest tunnusest.
RP-s käsitleti sotsiaal-majandusliku integratsiooni eesmärgina ennekõike vajadust vältida olukorda,
kus inimese rikkus või vaesus ja edukus või edutus karjääriredelil oleksid tugevalt seotud etnilise
tunnusega. Probleemina toodi jällegi esile teisest rahvusest inimeste ebapiisav keeleoskus ja sotsiaalmajanduslike ümberkorralduste keerukus Ida-Virumaal, kus on suurem tööpuudus ja sotsiaalne
tõrjutus.
Eduka sotsiaal-majandusliku integratsiooni aluseks peeti RP-s ühelt poolt keeleõppe tõhustamist
piirkondlikku keelelist eripära arvestades ning teiselt poolt sobivate teadusuuringutega ette valmistatud
regionaalpoliitika elluviimist.
Õigusruum
Sotsiaalhoolekande seaduse14 §-s 4 on sätestatud, et sotsiaalteenuseid, -toetusi ja muud abi on õigus
saada Eesti alalistel elanikel, Eestis seaduslikult elavatel välismaalastel ning Eestis viibivatel
pagulastel. Vältimatut sotsiaalabi on õigus saada igal Eestis viibival isikul.
Riigikogus 11. aprillil 2000 vastu võetud välismaalaste seaduse § 6 muutmise seadus15 vabastas
sisserännu piirarvu alt Eesti kodanike abikaasad juhul, kui neil on ühine alla 15-aastane laps või kui
naise on rase ja rasedus on kestnud üle 12 nädala. 12. juuni 2002. aasta välismaalaste seaduse
muutmise seadusega16 arvatakse alalise elamisloa alusel ja vähemalt viis aastat Eestis elanud
välismaalaste abikaasad sisserännu piirarvu alt välja.
5. augustil 2003. aastal vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 21417 asuti reguleerima
tööhõivealast riigiabi, mida antakse töökohtade loomiseks, väiksema konkurentsivõimega või
puuetega inimeste töölevõtmiseks või töökohtade säilitamiseks. Üks õigusakti eesmärk oli parandada
tõsiste sotsiaalsete erivajadustega rahvastikurühmade hõivatust ja olukorda tööjõuturul.

13
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17. detsembril 2003. aastal võttis Riigikogu vastu välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse18,
milles täpsustati Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni sõlmitud „Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni
vahelist Kokkulepet Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes
Eesti Vabariigi territooriumil”. Vastavalt muudatusele antakse välisriigi relvajõududes teeninud, sealt
reservi arvatud või erru läinud välismaalasele, kelle suhtes nimetatud kokkulepe kohaldub, samuti
tema abikaasale ja alaealisele lapsele, tähtajaline elamisluba ja seda pikendatakse juhul, kui
välismaalane ei ohusta Eesti riigi julgeolekut.
27. oktoobril 2005. aastal vastu võetud ja 13. detsembril 2007 muudetud Vabariigi Valitsuse määrus nr
24719 kehtestas tingimused ja korra, mille kohaselt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa
taotleja võib terviseseisundi tõttu sooritada eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse
seaduse“ ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksamid üldkorrast erinevas ulatuses ja viisil või
vabastatakse ta nende eksamite sooritamisest. Nimetatud määrusega loodi kord keeleeksami
sooritamiseks erivajadustega inimestele, mille tulemusel võetakse arvesse nende tervislik seisund.
Seetõttu on näiteks kuulmishäiretega eksamisooritajad vasbastatud eksami kuulamisosast ja
nägemishäiretega lugemisosast.
1. jaanuaril 2006 jõustus tööturuteenuste ja -toetuste seadus20, mis muutis märgatavalt senist
tööturuteenuste osutamise põhimõtet. Teenusepõhiselt lähenemiselt mindi üle töötu vajaduspõhisele
lähenemisele. Seadusega laiendati töötutele osutatavate teenuste ringi, samal ajal kehtestati töötute
suhtes senisest põhjalikumad aktiivsusnõuded.
Sotsiaal-majandusliku integratsiooni edukusele on antud üldhinnang punktis 3.6.3.

2.3. RP rahastamine
RP jooksul rahastati erinevaid projekte ja tegevusi kokku umbes 460 miljoni krooni eest, millest 55%
plaaniti eraldada riigieelarvest ja 45% välisvahenditest. Üle poole programmi mahust moodustas
esimene alamprogramm „Haridus“, teised alamprogrammid olid väiksemad ja moodustasid ülejäänud
poole. Kuigi planeeritud ja tegeliku rahastamise vahel ei olnud eriti suuri kõikumisi, finantseeriti RP-d
planeeritust väiksemate vahenditega.
Tabel 2. Ülevaade RP raha kasutamisest aastatel 2000–2007
Alamprogramm
I Haridus

Planeeritud

Tegelik

Täitumise
protsent

Tegelik osakaal
RP-st

234 048 200

237 180 766

101%

II Etniliste vähemuste haridus ja kultuur

39 129 200

37 156 052

95%

8%

III Täiskasvanute eesti keele õpe

73 552 650

60 435 452

82%

13%

IV Ühiskonnapädevus

68 467 300

54 125 609

79%

12%

V RP juhtimine ja hindamine

73 339 600

71 297 865

97%

15%

488 536 950

460 195 744

94%

100%

KOKKU

52%
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3. RIIKLIKU INTEGRATSIOONIPROGRAMMI TEGEVUSTE
JA NENDE MÕJU HINNANG
3.1. Esimene alamprogramm „Haridus”
3.1.1. Ülevaade alamprogrammist
Alameesmärgid:
A: põhikooli lõpetanu on ühiskonnapädev ja valdab eesti keelt kesktasemel;
B: keskhariduse omandanud noored valdavad olme- ja tööalaseks suhtluseks vajalikul määral keelt,
suudavad õppida eesti keeles.21
Üldkirjeldus
Hariduse alamprogramm oli jaotatud kuueks meetmeks ja 14 alammeetmeks. Aastatel 2000–2003
planeeriti tegevusi viies meetmes ja 12 alammeetmes, 2004.–2007. aastal lisandus alamprogrammile
kuues meede ja kaks alammeedet, samal ajal jõudsid kolm alammeedet lõpule või seoti teise
alammeetmega. Täpsemalt annab meetmete kahe ajavahemiku dünaamikast ülevaate alljärgnev
tabel.
Tabel 3. Esimese alamprogrammi „Haridus“ meetmed22
Meetmed 2000–2003

Meetmed 2004–2007

I.1. Kujundada eesti keele kui teise keele õppesüsteem, kus rakendatakse mitmekesist ja tänapäevast
õppematerjali ning keelte koosmõju arvestavaid keele õppimise malle, et muukeelsed lapsed ja noored
omandaksid eesti keele motiveeritult ja tulemuslikult
I.1.a.
Keeledidaktika
arendamine,
keeleõppe
I.1.a. Koolieelses vanuses lastele eesti keele kui teise
metoodikate,
õppekavade
ja
õppematerjalide
keele õpetamine
väljatöötamine, koolitajate koolitus
I.1.b. Keelekümblusprogrammi väljatöötamine, arendamine ja rakendamine
I.1.c. Õppetöövälised keeleõppemallid, keeleõpe laagrites
ja peredes

I.1.c. Õppetöövälised keeleõppemallid

I.1.d. Eesti keele kui teise keele õpetajad
I.2. Sihipärastada ja laiendada eesti keele kui teise keele ning teiste ainete õpetajate põhi- ja täiendkoolitust, ,
et muu õppekeelega koolis töötaksid kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad
I.2.a. Eesti keele kui teise keele õpetajate piirkondlik
täiendkoolituse võrgustik
I.2.a.(II) Eesti keele õpetajate täienduskoolitus
I.2.b. Eesti keele õppe täiendkoolitus teiste ainete
õpetajatele jm koolitus
I.2.c. Õpetajate
täiendkoolitus

ümberõpe,

töötavate

õpetajate

I.3. Luua koolides tingimused, mis tagaksid õpperühmade eestikeelse töö ning kooli lõpetajate eesti keele kui
teise keele oskuse olme- ja tööalaseks suhtluseks vajalikul tasemel, et õppurid integreeruksid Eesti
ühiskonnas
I.3.a. Meetmete kavandamine koolide arengukavades,
I.3.a. Üleminek eestikeelsele õppele
ainekavad, koolitus
I.3.b. Eesti ja vene õppekeelega koolide õppekavaarenduskoostöö
21

RP ptk 6.
Tabelis on võrdlusena toodud kahe rakendusperioodi meetmed. Kui meetme sõnastus on kahel perioodil ühtinud, on meedet
näidatud mõlemas tulbas. Kui meetme nimi on muutunud, kuid sisuline tegevus on olnud meetme raames sarnane, on mõlema
perioodi sõnastused asetatud kohakuti. Kui vaatamata samale nummerdusele on erinenud nii meetme nimetus kui ka sisu, on
meedet kajastatud erinevatel ridadel ning teise perioodi meetme numeratsioonile on lisatud tähis (II).
22

20

I.3.c. Eesti keele kui teise keele süvaõpe, tööalane eesti
keele õpetus

I.3.c. Eesti keele kui teise keele süvaõpe

I.3.d. Laiendada eesti õppekeele kasutamist ainete
keele õpetamisel senistes venekeelsetes kutsekoolides ja
õpperühmades, et tagada kutsekooli lõpetajatele nende
edasiseks tööks vajalik erialane eesti keele oskus
I.4. Arendada eesti ja vene õppekeelega koolide I.4. Arendada mitmekultuurilisi koole ja koolide
keelelis-kultuurilist koostööd, et paraneks õpilaste keelelis-kultuurilist koostööd, et paraneks õpilaste
keeleoskus ja kujuneks sallivus teiste kultuuride keeleoskus ja kujuneks sallivus teiste kultuuride
suhtes
suhtes
I.3.d. Eestikeelset aineõpetust ja
omandamist toetavad õppematerjalid

eesti

I.5. Luua muukeelsetele õpilastele tingimused selleks, et nad tahaksid ja oskaksid toimida kodanikuna,
teeksid teadlikult otsuseid edasise õpitee ja tööelu kohta
1.5.a. Kodanikukasvatuse kontseptsioon, mitmekultuurilise kooli kontseptsioon, materjalid
1.5.b. Koolitus kodaniku ja mitmekultuurilise kooli teemadel, teavitamine ja nõustamine
I.6. Luua uusimmigrantide ja pagulaste laste
koolitamise süsteem, et võimaldada neile hariduse
omandamine Eesti haridussüsteemis

-

Allikas: rakenduskavad

Rahastamine
Rakenduskavades oli hariduse alamprogrammi meetmetele mõeldud kokku 234 048 200 krooni.
Tegelikult rahastati alamprogrammi raames tegevusi 237 712 714 krooni eest, mis oli 2% enam, kui
alamprogrammile eelarves plaanitud.
Tabel 4. Hariduse alamprogrammi rahastamine
Meede
I.1

Planeeritud

Tegelik

Eelarve täitmise
protsent

Meetme osakaal
alamprogrammist
55%

125 151 000

130 367 208

104%

I.1.a

15 713 800

18 355 024

117%

8%

I.1.b

58 431 700

64 784 940

111%

27%

I.1.c

46 250 500

45 370 016

98%

19%

I.1.d

4 755 000

1 857 228

39%

1%

16 459 700

27 248 843

166%

11%

5 770 200

5 961 765

103%

3%

I.2
I.2.a
I.2.a(II)

670 000

156 000

23%

0,1%

I.2.b

6 319 500

18 130 276

287%

8%

I.2.c

3 700 000

3 000 802

81%

1%

58 597 300

54 962 311

94%

23%

I.3.a

27 889 300

26 317 391

94%

11%

I.3.b

4 225 000

4 948 538

117%

2%

I.3.c

8 669 200

5 391 538

62%

2%

I.3.d

17 813 800

18 304 844

103%

8%

I.3

I.4

7 183 200

6 885 454

96%

3%

I.5

18 472 000

11 869 087

64%

5%

I.5.a

4 335 000

5 704 472

132%

2%

I.5.b

14 137 000

6 164 615

44%

3%

I.6

8 185 000

6 379 811

78%

3%

KOKKU
234 048 200
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

237 712 714

102%

100%

Sihtrühm
Alamprogrammi peamisse sihtrühma kuulusid erineva vanusega õpilased ja lasteaedade lapsed. Suur
osa programmitegevustest puudutas eesti keele kui teise keele õpetajaid ja teisi aineõpetajaid. Siiski
plaaniti tegevusi ka haridusametnike, lastevanemate, koolijuhtide ja avalikkuse jaoks.
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Vastutaja/teostaja
Programmidokumentide järgi vastutasid alamprogrammi eest Haridus(- ja Teadus)ministeerium ning
(Mitte-eestlaste) Integratsiooni Sihtasutus (IS). Alamprogrammi tegevusi viisid rakenduskavade
kohaselt ellu peamiselt Haridus(- ja Teadus)ministeerium ning IS-i haridusprogrammide keskus ja
keelekümbluskeskus.
RP-välised toetused haridusvaldkonnale
Lisaks RP-s nimetatud haridusvaldkonna tegevustele toetas Haridus(- ja Teadus)ministeerium veel
muud laadi lõimumistegevust.
Üksikjuhtudel on Haridus(- ja Teadus)ministeeriumi ning koolide vahel sõlmitud lepingud, mille raames
eraldatakse koolidele raha õppekeelest erineva emakeelega õpilaste toimetuleku toetamiseks ja oma
emakeele õppeks. Eraldi õppeviisina on hariduse rahastamise mudelisse lisatud keelekümblus. Alates
2007. aastast on eesti õppekeelega koolis või keelekümblusklassis õppiva õpilase õpikoha maksumus
tavalise õppekoha maksumusest 20% kõrgem juhul, kui õpilane on elanud Eestis vähem kui kolm
aastat ja tema emakeel või varasem hariduskeel ei ole olnud eesti keel. Teistsuguse emakeelega
õpilaste puhul on koolidel õigus taotleda lisarahastamist nelja eesti keele lisatunni jaoks.
Aastatel 2004 ja 2005 toetati Narva üldhariduskoolides eestikeelse aineõppe rakendumist nii
põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Kolmepoolse hea tahte lepingu kohaselt eraldati
haridusreservist Narva linnale lisavahendid, et suurendada õpetajate töötasu 20% võrra juhul, kui
õpetaja õpetab vene õppekeelega koolis ainet eesti keeles. Samuti eraldati Tallinna koolidele 2006.
aastal vahendeid eestikeelsete ainete õpetajate täiendavaks tasustamiseks.

3.1.2. Alamprogrammi meetmete hindamine
I.1. Kujundada eesti keele kui teise keele õppesüsteem, kus rakendatakse mitmekesist ja
tänapäevast õppematerjali ning keelte koosmõju arvestavaid keele õppimise malle, et
muukeelsed lapsed ja noored omandaksid eesti keele motiveeritult ja tulemuslikult
Planeeritud eelarve (2000–2007): 125 151 000 krooni
Tegelik kulu: 130 367 208 krooni23
Peamine sihtrühm: õpilased
Teised sihtrühmad: õpetajad, keeleteadlased, lapsevanemad, koolijuhid, avalikkus
Meetme I.1 jaoks eraldati raha kõikidel programmiaastatel nii riigieelarvest kui ka välisvahenditest.
See meede oli kõige mahukam, hõlmates üle poole hariduse alamprogrammile kulutatud
ressurssidest. Meetmele kulus 4% rohkem, kui eelarves esialgu planeeriti.
Meede jagunes esimesel perioodil kolmeks alammeetmeks, teisel perioodil lisandus neljas
alammeede ning täpsustusid esimese perioodi alammeetmete I.1.a ja I.1.c nimetused.
Tabel 5. Meetme I.1 alammeetmed
2000–2003

2004–2007

I.1.a.
Keeledidaktika
arendamine,
keeleõppe metoodikate, õppekavade ja I.1.a. Koolieelses vanuses lastele eesti
õppematerjalide
väljatöötamine, keele kui teise keele õpetamine
koolitajate koolitus
I.1.b. Keelekümblusprogrammi väljatöötamine, arendamine ja rakendamine
I.1.c. Õppetöövälised keeleõppemallid

I.1.c. Õppetöövälised keeleõppemallid,
keeleõpe laagrites ja peredes
I.1.d. Eesti keele kui teise keele õpetajad

Allikas: rakenduskavad

Meedet I.1 ellu viies arendati eesti keele õpet lasteaedades, töötati välja keelekümblusprogramm,
mida rakendati lasteaedades ja koolides, korraldati pereõpet ja keelelaagreid ning toetati eesti keele

23
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kui teise keele õpetajate võrgustiku tegevust. Meetme tegevustesse kaasati suur hulk õpilasi ja
õpetajaid ning selle abil pandi alus riiklikult rahastatavale keelekümblusprogrammile Eestis.
Hinnang meetmele
Erinevate keeleõppemeetodite rohkus aitab kaasa mitmekülgsemale ja sihtrühmast lähtuvale
keeleõppele. Seetõttu oli meede I.1 alamprogrammi eesmärkide saavutamiseks sobiv.
Meede oli alamprogrammi kõige mahukam, kuid selle tegevused (näiteks keelekümblusprogramm ja
kooliväline keeleõpe) olid kõige edukamad. Eesti keele eksamil näitavad keelekümblusklasside
õpilased keskmisest kõrgemaid tulemusi ning uuringute põhjal on nad saavutanud kõik riiklikust
õppekavast tulenevad aine- ja kasvatustöö eesmärgid. Samuti on positiivset tagasisidet antud
keeleõppelaagrite kohta, sest need aitavad lisaks keeleoskuse parandamisele kujundada ka noorte
ühiskonnapädevust.
Meetme ellurakendamise kulud olid võrdlemisi suured. Keelekümblusprogrammi korraldamiseks
eraldati programmi vahenditest 65 miljonit krooni ja programmi oli 2007. aastaks kaasatud 3983
õpilast (seega kulus 16 500 krooni õpilase kohta). Keelelaagrite ja pereõppe projektides osales
ligikaudu 20 000 eesti ja vene emakeelega õpilast, etniliste eestlaste keelelaagrites 300 last, kokku
kulus nende õpilaste peale 45 miljonit krooni (2200 krooni lapse kohta). Samas on suured
osalemiskulud tingitud kohati programmide väljatöötamise kulukusest. Kui õpilaste arv kasvab, siis
vähenevad ka kulud õpilase kohta. Siiski võttis meetme tegevustest 2007. aastal osa võrdlemisi suur
hulk õpilasi – 2007. aastal moodustasid erinevates keelekümblusvormides osalevad lapsed 8%
kõikidest vene õppekeelega lasteaialastest ja 14% põhikoolide õpilastest. Keelelaagrites käis umbes
33% vene õppekeelega üldhariduskoolide õpilastest. Meetme tegevused osutusid sealjuures
mõjusaks.
Meetmest osa saanud pidasid tegevusi vajalikeks ja andsid nende tulemuslikkusele enamasti kiitva
hinnangu. Samas leiti, et meetme abil oleks võinud keeleõppemeetodite valikut veelgi laiendada,
tagamaks õppe parim sobivus kõikidele sihtrühmadele.
Kokkuvõttes oli meetme I.1 rakendamine edukas ja täitis oma eesmärgid.
Fookusgruppides osalenute hinnangul ei sobi keelekümblusmeetod kõigile õpilastele, seetõttu tuleb
eesti keele kui teise keele õpetamisel kasutusele võtta ka muid keeledidaktilisi meetodeid. Uute
lahenduste väljatöötamisel tasuks taas mõelda keeledidaktika keskuse loomise peale. Selline keskus
aitaks saada parema ülevaate metoodilistest materjalidest, mille hulk on RP ajal suureks paisunud.
Täheldati, et keelelaagrite lepinguid võiks sõlmida pikemaks ajaks. Kaaluda võiks näiteks
kolmeaastast lepingut, kus on kirjas toetuse alused, kuid mille konkreetsed summad räägitaks läbi
kord aastas, kui täpne eelarvemaht on selgunud. Korraldajate hinnangul suurendaks see töö
jätkusuutlikkust ja projektide korraldamise tahet.
Küsitluses osalenud tegid ettepaneku laiendada nii koolivälistes keeleõppeprojektides kui ka
keelekümbluses osalejate ringi. Nende hinnangul võiks avalikkust projektide edust rohkem teavitada.
Samuti rõhutati, et lasteaedades tuleks korraldada keeledidaktika programmi edukust vaatlev uuring.
I.1.a. Keeledidaktika arendamine, keeleõppe metoodikate, õppekavade ja õppematerjalide
väljatöötamine, koolitajate koolitus / koolieelses vanuses lastele eesti keele kui teise keele
õpetamine
Planeeritud eelarve (2000–2007): 15 713 800 krooni
Tegelik kulu: 18 355 024 krooni24
Peamine sihtrühm: koolid, koolieelsed lasteasutused, keeledidaktikud
Teised sihtrühmad: õpetajad, õpilased ja lapsevanemad
Alammeedet I.1.a rahastati kõigil RP rakendusaastatel. Meetmele kulutati 17% rohkem vahendeid, kui
rakenduskavas planeeritud.
24
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Planeeritud tegevused
Esimesel rakendusperioodil plaaniti arendada keeledidaktikat uurimuste, keskuse loomise, koolitajate
koolituse, koolieelsete lasteasutuste keeledidaktika programmi väljatöötamise, metoodika
väljatöötamise ja õppematerjalide mitmekesistamise teel. Teisel rakendusperioodil kavatseti luua eesti
keele kui teise keele õppe süsteem koolieelses vanuses lastele, koostada selleks vajalikud materjalid
ja koolitada õpetajaid.
Tabel 6. Alammeetme I.1.a tegevused rakendusperiooditi25
2000–2003
1.
Keeledidaktika
arendamine:
metoodika ja didaktika uurimusteemade
määratlemine ja koordineerimine
2.
Keeledidaktika
tugipunktide
kujundamine, keeledidaktika keskuse
loomine
3.
Koolitajate
3-aastane
koolitus
(materjalid, keelte koosmõju, keele
kohandamine,
koolitaja
oskused,
koolituspraktika)
6. Keeleõppe keskkonna kujundamist
soodustavate vahendite soetamine ja
õppematerjalide väljatöötamine
4.
Keeledidaktika
programmi
väljatöötamine
koolieelsetele
lasteasutustele
5.
Keelte
koosmõju
arvestavate
keeleõppe metoodikate väljatöötamine ja
rakendamine
7.
Koolieelse
lasteasutuse
kui
piirkondliku laste keeleõppe keskuse
väljaarendamine, nõustamine ja koolitus

2004–2007

Edaspidine sõnastus

1.–3., 6. Muukeelsetele koolieelses
vanuses lastele eesti keele kui teise
keele õppe süsteemi väljatöötamine ja
selle arendamine, eesti keele kui teise
keele õppe alaste õppematerjalide
koostamine, väljaandmine, eesti keele
kui
teise
keele
õpetajate
täienduskoolitus
4.–5. Piirkondlike keeleõppekeskuste
käivitamise toetamine, monitooring

Keeledidaktika
programmi
väljatöötamine
ja
rakendamine
koolieelsetes lasteasutustes
Kordusuuring „Eesti keele kui teise keele
7. Valdkonna uuring
õpetamine lasteaias“
8. Eesti keele kui teise keele 8. Eesti keele kui teise keele Eesti
keele
kui
teise
keele
õppematerjalide mitmekesistamine
õppematerjalide mitmekesistamine
õppematerjalide mitmekesistamine
Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Alammeetme I.1.a raames katsetati keelekümblusprogrammi üheksas lasteaias (kokku kaasati
programmi 24 lasteaeda, kuid enamik rahastamisvahendeid pärines meetmest I.1.b). Narva Kolledž
korraldas riigihanke tulemusena koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele programmi
väljatöötamisel hulgaliselt koolitusi ning pani kokku palju metoodilisi ja õppematerjale. Eri
rakendusetappidel tehti mitu valdkonna uuringut. Toimus kaks projektikonkurssi „Muukeelse lapse
eesti keele õpe koolieelses lasteasutuses”, mille käigus toetati 26 projekti kokku 900 000 krooni eest.
Samuti toetati 7.–12. klassi keeleõpet mitmesuguste materjalide ja veebipõhise harjutuskoguga
„E-fant“ ning neile klassidele jagati 1500 eksemplari õpitarkvara „Kaunis külaline“.
Tabel 7. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Keeledidaktika programmi
koolieelsetes lasteasutustes

väljatöötamine

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ja

rakendamine
x

x

x

x

Kordusuuring „Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaias“
Eesti keele kui teise keele õppematerjalide mitmekesistamine
x
x
x
* rakenduskavasse oli märgitud küll rahastaja, kuid mitte konkreetne planeeritav summa.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

x

x

x

x

x*

x

x

x
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Siin ja edaspidi on tabeli kahes esimeses tulbas kahe rakendusperioodi tegevused, kohakuti on mõlema perioodi tegevused,
mis olid tegevusaruannete kohaselt sarnased (jätkuvad). Kolmandas tulbas võetakse mõlemad perioodid kokku sõnastuses,
mida kasutatakse järgnevas võrdlustabelis.
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Hinnang alammeetmele
Alammeetmega I.1.a taheti arendada eelkõige keeleõppemetoodikat. Eraldi tähelepanu pöörati
keeledidaktika programmi väljatöötamisele koolieelsetes lasteasutustes just teisel rakendusperioodil.
Alammeede oli ülesehituselt ebaühtlane. Ühelt poolt püüti edasi arendada üldist keeledidaktikat riigi
tasandil, teiselt poolt aga taheti välja töötada konkreetset keeledidaktikaprogrammi lasteaedade jaoks.
Tegevustes keskenduti suures osas viimasele. Alammeetme abil rahastati ka täiskasvanute
keeleõppematerjalide väljatöötamist, kuigi see ei sobinud kokku alamprogrammi sihtrühmaga, vaid
moodustas pigem täiskasvanute keeleõppe alamprogrammi osa.
Laste õppimisvõimet ja vastuvõtlikkust arvestades võib lõimumisel ja keeleõppes saavutada häid
tulemusi. Selleks peab lasteaedade töökorraldus olema läbi mõeldud. Programmi alguses ei peetud
lasteaedasid esmaseks sihtrühmaks. Teisel perioodil olukord mõnevõrra muutus eelkõige tänu
meetmele I.1.a. Lasteaedade keeleõppe arendamist toetati ka meetmete I.1.b ning I.2 kaudu.
Programmi lõpuks moodustasid sihtrühmale suunatud vahendid 8%26 hariduse alamprogrammi
rahalisest mahust.
Rakendajate hinnangul loodi keele- ja kultuuriõppe tingimused ligi 80%-s lasteaedadest. Siiski ei ole
teada veel tegevuste täpne mõju, sest pole selge, kui palju koolituse läbinud lasteaiaõpetajaid on
hakanud töös saadud teadmisi rakendama. Küsitlusele vastanute hinnangul olid lasteaedade
keeledidaktika programmi puhul probleemiks koolitusel osalenute madal keeletase ja mitme asutuse
pakutud sarnased koolitused, kuhu olid tihti registreerunud ühed ja samad inimesed. Vastanute
hinnangul oleks edaspidi vaja analüüsida praeguse lasteaedade olukorra ja elluviidud tegevuste mõju,
samuti peaks tähelepanelikumalt jälgima koolitustel käijate õpivajadust ja kohalkäimist, sest oli
juhuseid, kus sihtrühm oli üks, aga osalejad olid teised (näiteks eesti keele õpetajate koolitusel
osalesid rühmaõpetajad, kelle eesti keele oskus oli väike).
Mitmes intervjuus toodi hariduse alamprogrammi suurima saavutusena välja metoodilise poole jõuline
areng, millesse on panustatud ka meetme I.1.a kaudu. Keeledidaktika vallas jäid teostamata mõned
planeeritud tegevused, nagu keeledidaktika keskuse loomine. Keeledidaktika edukama arengunäitena
võib nimetada koolitajate kolmeaastast koolitust.
Koolieelsetes lasteasutustes loodi alammeetme I.1.a abil keele- ja kultuuriõppeks vajalikud eeldused,
samas puuduvad uuringud tegevuste positiivse mõju kohta. Keeledidaktika vallas saavutatu on oluline,
kuid tuleb nentida, et programmis planeeritud keeledidaktika keskus jäi rajamata. Kokkuvõttes võib
meedet pidada pigem edukaks.
I.1.b. Keelekümblusprogrammi väljatöötamine, arendamine ja rakendamine
Planeeritud eelarve (2000–2007): 58 431 700 krooni
Tegelik kulu: 64 784 940 krooni27
Peamine sihtrühm: alg- ja põhikooli õpilased, eelkooliealised lapsed
Teised sihtrühmad: keelekümbluskoolid, õpetajad ja lapsevanemad.
Alammeedet I.1.b rahastati kõikidel RP rakendusaastatel. Meetmele kulus planeeritust 11% rohkem
vahendeid.
Planeeritud tegevused
Selle alammeetme abil plaaniti luua ja ellu viia keelekümblusprogramm. Olulisemad tegevused
kätkesid tarviliku tehnilise baasi, õppevara, kvalifitseeritud õpetajate ja vajalike nõustamisteenuste
tagamist keelekümbluskoolides ja lasteasutustes. Programmi pidid toetama keelekümblusuuringud.
Järgnev tabel annab ülevaate meetme raames planeeritud tegevustest kahel rakendusperioodil.
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Hinnang on antud RP tegevusaruannete põhjal ning see võib sisaldada ebatäpsusi, sest aruannetes ei olnud erinevatele
sihtrühmadele kulunud summad alati selgelt eristatavad.
27
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.

25

Tabel 8. Alammeetme I.1.b tegevused rakendusperiooditi
2000–2003
9. Keelekümbluskeskuse loomine ja
tema tegevuse arendamine,
keelekümblusprogrammi rakendamine
(sh riigikooli moodustamine)
10. Keelekümbluse põhimõtete järgi
õppekava koostamine 1.–4. klassile
11. Keelekümbluse õppevara loomine ja
soetamine
12. Keelekümblusmetoodika alane
koolitus lasteasutuste ja koolide
õpetajatele

2004–2007

Edaspidine sõnastus

1. Keelekümblusprogrammi arendamine
ja rakendamine

Keelekümblusprogrammi loomine,
arendamine ja rakendamine

2. Haridustöötajate koolitusprogramm ja
õppematerjalid keelekümbluskoolides
4. Keelekümblus lasteaedades (koolitused
keelekümblusprogrammis osalevatele
lasteaedade õpetajatele, juhatajatele,
metoodikutele, lastevanematele;
informatsiooni levitamine omavalitsuste
esindajatele, haridusspetsialistidele; uute
keelekümblusõpetajate koolitus)

Keelekümbluse alased õppekavad,
õppevara ja õpetajate koolitus

13. Õpetajate ja koolijuhtide käsiraamatu 5. Hiliskeelekümblus (programmi
koostamine
laienemine lisaks 16 kooli – koolide valik,
nõustamine ja nõustamissüsteemi
väljatöötamine, õpetajate, koolijuhtide,
haridusametnike ja koolipidajate koolitus)
8. Keelekümblusalased teadusuuringud
14. Teadusuuringud keelekümbluse
(Keelekümbluskeskuse lähteülesande
edukuse kohta
alusel haldab raha HTM)
15. Keeleõpet soodustavate vahendite
3. Tehnika ja õpetamismaterjalide
soetamine keelekümbluse koolidele
hankimine keelekümbluskoolidele
16. Keelekümblusklasside õpilaste
õppetöövälised keeleõppelised
tegevused
17. Keelekümblusprogrammi kajastava
7. Keelekümblusprogrammi
filmi loomine
tutvustamine, kakskeelse õppe reklaam
6. Liitunud haridusasutuste nõustamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
Allikas: rakenduskavad

Keelekümblusalased teadusuuringud
Vahendite soetamine
keelekümbluskoolidele
Keelekümblusklasside õpilaste
õppetöövälised keeleõppelised
tegevused
Keelekümblusprogrammiga seotud
teavitustegevused
Liitunud
haridusasutuste
nõustamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

Elluviidud tegevused
Alammeetme I.1.b raames loodi keelekümbluskeskus, töötati välja keelekümblusprogramm ja
õppekavad erinevatele vanuseastmetele (keelekümblus lasteaedadele, varane keelekümblus ja
hiliskeelekümblus). Keelekümbluskoole toetati õppevahendite, õppematerjalide, nõustamise ja
õpetajakoolituse kaudu. Koolitati nii haridusametnikke, koolide juhtkondi, lapsevanemaid kui ka
õpetajaid. Samuti loodi nõustamissüsteem ja koolitati keelekümbluskoolide nõustajaid. Programmi
toetati uuringute ning pideva monitooringu ja aruandlusega.
Keelekümblusprogrammi kaasati RP ajal 24 lasteaeda, 14 varase keelekümbluse kooli ja 20
hiliskeelekümbluskooli. 2007. aastaks oli keelekümbluses osalenud kokku 3983 last. Programmi
käigus töötati välja hulgaliselt materjale, muu hulgas käsiraamatuid, õpetajate metoodilisi
juhendmaterjale ja 3500 lehekülge õpiülesandeid. Koolitustel osales tuhatkond õpetajat ja 44
nõustajat. Aktiivne koostöö on jätkunud 19 koolitajaga. Lisaks korraldati seitse keelekümbluse
teemalist konverentsi, erinevaid keelekümblusprogrammi tutvustavaid üritusi ja esinemisi. Valmis
tõsielusari „Keelekümblejad“, mida näidati ka ETV-s.
Tabel 9. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Keelekümblusprogrammi loomine, arendamine ja rakendamine

x

X

x

x

x

x

x

x

Keelekümbluse alased õppekavad, õppevara ja õpetajate koolitus

x

X

x

x

x

x

x

x

Keelekümblusalased teadusuuringud

x

X

x

x

x

X

x

x

X

x

Vahendite soetamine keelekümbluskoolidele
Keelekümblusklasside õpilaste õppetöövälised keeleõppelised
tegevused
Keelekümblusprogrammiga seotud teavitustegevused
Liitunud haridusasutuste nõustamissüsteemi väljatöötamine ja
rakendamine
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Hinnang alammeetmele
Keelekümblus on Eestis riiklikku programmi kuuluv õppevorm, mida kasutatakse eesti keele kui teise
keele paremaks omandamiseks. Kümblusklassides ja -rühmades ületab eestikeelne õpe 50% õppe
kogumahust. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides, lasteaia
tegevustes osaledes. Keelekümbluse eesmärk on omandada võrdselt head oskused nii emakeeles kui
ka eesti keeles.28
Alammeetme I.1.b tegevused täiendasid üksteist ja moodustasid terviku, mis aitas saavutada meetme
eesmärki ja toetada sihtrühma. Meedet on mitmesugustes uuringutes29 ning hindamisel tehtud
intervjuudes ja fookusgruppides korduvalt esile tõstetud kui üht hariduse alamprogrammi edukaimat
ettevõtmist. Eriti õnnestunuks peetakse just varase keelekümbluse programmi (vt lähemalt p 3.1.3.3).
Teadusuuringutes on selgunud, et keelekümblusmetoodika järgi õppivad lapsed omandavad edukalt
riiklikus õppekavas määratletud teadmised ja oskused, valdavad oma emakeelt võrdselt venekeelses
programmis õppivate eakaaslastega ja oskavad eesti keelt väga heal tasemel30.
Keelekümblusklasside õpilaste keeleeksamite tulemused on olnud tavaklasside omadest paremad31.
Mõnevõrra negatiivsemate aspektidena nimetati fookusgruppides hiliskeelekümblusprogrammi
õpetajate puudust ja asjaolu, et programmis ei võta piisavalt arvesse eesti ja vene keele lingvistilisi
erinevusi.
2007. aastaks oli keelekümblusklassides käinud 3983 õpilast, 743 neist osales lasteaedade
keelekümbluses, 1937 varases ja 1303 hilises keelekümbluses. Vene õppekeelega lasteaialastest oli
keelekümblejaid umbes 5% ning põhikooli õpilastest osales varases ja hilises keelekümbluses umbes
14%.32 Programmi elluviijate sõnul ületati sihtrühma suurusele esialgu seatud eesmärgid.
Keelekümblusprogrammi ei rahastata enam väljastpoolt, vaid riiklikult. Keelekümbleja on lisatud Eesti
Hariduse Infosüsteemi eraldi klassifikaatorina, mille alusel riik maksab suuremat pearaha. See näitab
programmi jätkusuutlikkust. Alammeedet I.1.b iseloomustas paindlik programmijuhtimine ja
rahakasutus ning edukas osapoolte kaasamine. Tegevused olid komplekssed, sest
keelekümblusprogrammi juhiti peamiselt ühest kohast – keelekümbluskeskusest –, mille kaudu
suudeti haarata eesmärgipäraselt kogu tervikut (see ei olnud omane paljudele teistele programmidele,
alamprogrammidele ja meetmetele, mida rakendati ad hoc meetodil).
Eelolevat kokku võttes võib väita, et meede täitis ja kohati isegi ületas seatud eesmärgid.
I.1.c. Õppetöövälised keeleõppemallid / õppetöövälised keeleõppemallid, keeleõpe laagrites ja
peredes
Planeeritud eelarve (2000–2007): 46 250 500 krooni
Tegelik kulu: 45 370 016 krooni33
Peamine sihtrühm: lapsed
Teised sihtrühmad: laagrite korraldajad, keeleõpetajad, lapsevanemad
Alammeedet I.1.c rahastati nii riigieelarvest kui ka välisvahenditest kogu RP rakendusperioodi kestel.
Planeeritud eelarvest kulutati meetmele 98%.
Planeeritud tegevused
Meetme I.1.c kaudu kavandati õppetööväliste keelemallide rakendamist, nende hulgas keeleõpet
laagrites ja peredes ning laagreid etnilistele eestlastele.
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www.kke.ee, 05.05.2009.
Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.
30
http://www.kke.ee/index.php?lang=est&pages_ID=46&menus_ID=1&active_link_ID=55&mark=, 05.05.2009.
31
Intervjuul koolijuhiga selgus, et keelekümblusklasside eksamitulemused on keskmiselt viis punkti kõrgemad.
32
Arvutustes on kasutatud RP viimase rakendusaasta ehk 2007. aasta Statistikaameti andmeid. Vene õppekeelega rühmades
õppis siis 14 237 ja vene õppekeelega põhikoolides 23 548 õpilast.
33
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
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Tabel 10. Alammeetme I.1.c tegevused rakendusperiooditi
2000–2003
2004–2007

Edaspidine sõnastus

18. Õppetöövälised keeleõppe projektid,
keeleõppelised
ühisprojektid
eesti
koolidega

Koolivälised keeleõppeprojektid

19.
Keelelaagrite
ja
pereõppe
korraldamine,
keelelaagrining
pereõppemudeli
koolitus Keelelaagrite ja pereõppe
19. Eesti keele laagri- ja pereõppe õpetajatele/projektijuhtidele,
arendamine ja rakendamine
mudeli arendamine ja rakendamine, õppematerjalide
väljatöötamine
ja
sellealane koolitus
kirjastamine
20. Eesti
eestlastele

keele

laagrid

etnilistele

mudelite

Eesti keele laagrid etnilistele eestlastele

Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Alammeetme I.1.c elluviimine kulges plaanipäraselt. Eesti keelt teise keelena kõnelevatele Eesti
lastele korraldati keeleõpet peredes ja keelelaagreid, etnilistele eestlastele toimusid eesti keele
laagrid, samuti viidi ellu muid kooliväliseid keeleõppeprojekte. Etniliste eestlaste laagreid rahastati
kolm aastat enne tegevuse kandmist rakenduskavasse ja kooliväliseid keeleõppeprojekte planeeritust
hiljem.
Tabel 11. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Koolivälised keeleõppeprojektid
Keelelaagrite ja pereõppe mudelite arendamine ja rakendamine
Eesti keele laagrid etnilistele eestlastele

x

*

*

x

x

x
x
* rakenduskavasse oli märgitud küll rahastaja, kuid mitte konkreetne planeeritav summa
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alammeetme abil korraldati mitu keelelaagrite ja pereõppeprojektide rahastamiskonkurssi, mille
tulemusena sündis ligi 250 keelelaagrit, 80 pereõppeprojekti ja 70 koolivälist keeleõppeprojekti. Kokku
osales projektides umbes 20 00034 õpilast. Etnilistele eestlastele korraldati 16 laagrit, millest võttis osa
297 last. Lisaks tehti koolitusi ja infopäevi õpetajatele ja laagrikorraldajatele. Kvalifikatsioonikoolituse
läbis 120 õpetajat ja sallivuskoolitusel osales ligi 100 keelelaagri last.
Hinnang alammeetmele
Keelelaagrite eesmärk on vähendada laste keelebarjääri, arendada suhtlemisoskust ning suurendada
laste huvi ja tahet eesti keelt õppida. Laagrites käisid nii vene kui ka eesti emakeelega lapsed.
Pereõppe ajal veedavad peamiselt venekeelsed lapsed kaks nädalat kuni kaks kuud eestikeelses
perekonnas, osaledes aktiivselt pere igapäevaelus. Vahetuse eesmärk on vähendada laste
keelebarjääri, tutvustada neile eesti kultuuri, keelt ja kombeid ning soodustada eesti ja mitte-eesti
perekondade suhteid.35
Alammeetme I.1.c eesmärk, tegevused ja nende eesmärgid on kooskõlas alamprogrammi
eesmärkidega. Varasemate hindamiste36, fookusgrupi arutelude ja tegevuste elluviijate hinnangul olid
meetme kaudu korraldatud keelelaagrid ja pereõppeprojektid väga edukad, sest keeleõpe oli neis
ühendatud muude huvitavate sündmustega (ekskursioonid, külaskäigud, õppereisid, kultuuriüritused
jne), paljud pered suhtlesid pikka aega edasi ka pärast tegevuse lõppu. Keelelaagrid ja pereõpe ei
aidanud üksnes eesti keelt õppida, vaid hõlmasid ka teisi olulisi lõimimiskomponente: suhtlemist,
ühiste väärtushinnangute, hoiakute kujundamist (vähemasti nende teadvustamist ja mõistmist),
34

Osalejate arv pärineb RP aastaaruannetest, kuid aruande esitamise hetkeks ei olnud täpne arv kinnitust leidnud. Rakendajate
hinnangul on tegelik osalejate arv esitatust mõnevõrra väiksem.
35
Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.
36
Ibid.
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erisustest arusaamist ja sallivuse arendamist. Seega aitasid need tegevused suurendada keeleõppe
kõrval ka ühiskonnapädevust.
Paljudes projektides osalejad pärinesid vähekindlustatud peredest, kes poleks projekti rahalise ja
korraldusliku toetuseta saanud oma lapsi keelelaagritesse või vahetusperedesse saata. Tegevustesse
suudeti kaasata üsna suur osa sihtrühmast, projektid hõlmasid ligikaudu 20 00037 õpilast, kellest
umbes pooled olid eesti emakeelega tugiõpilased. Õpilaste võrdlemisi laiaulatuslikku kaasatust näitab
see, et vene emakeelega osalejate arv moodustab 2007. aastal vene õppekeelega üldhariduskoolides
õppinute arvust 33%.
Alammeetme põhitegevusi – keelelaagreid ja pereõpet – toetas mitmekülgne kompleks tugitegevusi,
mille hulka kuulus arendustöö laagrite korraldajatega, teavitustöö ja osalejate rahuolu monitooring.
Jätkusuutlikkust suurendas eelkõige keeleõppe metoodikajuhendi koostamine koos sellele eelnenud
katsetustööga ja keelelaagri õpetajate kvalifikatsioonisüsteemi loomine. Laagreid ja pereõpet on
korraldatud järjepidevalt kogu programmiperioodi vältel. Siiski võib tegevuste projektipõhisus tekitada
olukorra, kus korraldajad ei saa olla kindlad keelelaagri järjepidevas rahastamises. Projektipõhine
rahastamine pole halb, kuid kaalumist vajaks pikem, näiteks kolmeaastane leping, kus konkreetsed
toetussummad räägitaks läbi kord aastas. Korraldajate hinnangul muudaks see tegevuse
jätkusuutlikumaks ja aitaks säilitada projektide korraldamise tahet.
Kokkuvõtteks võib alammeedet I.1.c pidada edukaks, sest selle tegevused kaasasid suure sihtrühma
ja olid tulemuslikud.
I.1.d. Eesti keele kui teise keele õpetajad
Planeeritud eelarve (2000–2007): 4 755 000 krooni
Tegelik kulu: 1 857 228 krooni38
Peamine sihtrühm: eesti keele kui teise keele õpetajad
Alammeedet I.1.d rahastati programmi viimasel neljal rakendusaastal. Meetmele kulus 39%
planeeritud vahenditest.
Planeeritud tegevused
Vormiliselt lisandus meede programmi teisel rakendusperioodil. Üldiselt oli selle näol tegemist meetme
I.2.a raames esimesel perioodil välja töötatud eesti keele kui teise keele õpetajate täiendkoolituse
võrgustiku tegevuse toetamisega. Meetmega nähti ette vaid üks tegevus.
Tabel 12. Meetme I.1.d tegevus rakendusperiooditi
2000–2003
meede I.2.a

2004–2007

Edaspidine sõnastus

Eesti keele kui teise keele õpetajate Eesti keele kui teise keele õpetajate
täiendkoolitus ja teavitamine
täienduskoolitus ja teavitamine

Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Alammeede I.1.d hõlmas võrgustiku korraldatud koolitusi ja seminare, õppematerjalide ja
õppevahendite soetamist ning teavitustegevust. Võrgustikuga seotud tegevust toetati terve
alamprogrammi ajal mitmesuguste meetmete ja tegevuste kaudu.
Tabel 13. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Eesti keele kui teise keele õpetajate täiendkoolitus ja teavitamine

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

x

Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded
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Osalejate arv pärineb RP aastaaruannetest, kuid aruande esitamise hetkeks ei olnud täpne arv kinnitust leidnud. Rakendajate
hinnangul on tegelik osalejate arv esitatust mõnevõrra väiksem
38
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
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Koolitustel osales aastatel 2005–2007 kokku 770 õpetajat, võrgustiku suve- ja talvekoolides käis 112
ja õppereisil 20 õpetajat. 2006. aastal korraldati meetme raames konkurss „Parim eesti keele õpetaja
vene keelega haridusasutuses“, millest võttis osa 17 õpetajat.
Hinnang alammeetmele
Hinnang on toodud meetme I.2.a juures.
I.2. Sihipärastada ja laiendada eesti keele kui teise keele ning teiste ainete õpetajate põhi- ja
täiendkoolitust, et muu õppekeelega koolis töötaksid kvalifikatsiooninõuetele vastavad
õpetajad
Planeeritud eelarve (2000–2007): 16 459 700 krooni
Tegelik kulu: 27 248 843 krooni39
Peamine sihtrühm: muu õppekeelega koolide õpetajad
Teised sihtrühmad: koolijuhid
Meedet I.2 rahastati 2000.–2005. aastal, seega viimasel kahel RP rakendusaastal raha ei eraldatud.
Meede sai toetust nii riigieelarvest kui ka välisabist ja selle peale kulutati eelarveplaanist 66% rohkem
(eelarvemahu ületamise põhjused on toodud alammeetmete juures).
2000.–2003. aasta rakenduskavas oli meede jagatud kolmeks alammeetmeks. 2004.–2007. aastal
asendas neid üks uus alammeede. Esimese perioodi alammeetme I.2.a elluviimist jätkas alammeede
I.1.d (eesti keele kui teise keele õpetajad).
Tabel 14. Meetme I.2. alammeetmed
2000–2003
I.2.a. Eesti keele kui teise keele
õpetajate piirkondlik täiendkoolituse
võrgustik

2004–2007
Meede I.1.d
I.2.a.(II)
Eesti
täienduskoolitus

keele

õpetajate

I.2.b. Eesti keele õppe täiendkoolitus
teiste ainete õpetajatele jm koolitus
I.2.c. Õpetajate ümberõpe, töötavate
õpetajate täiendkoolitus
Allikas: rakenduskavad

Meetme I.2 tulemusena loodi eesti keele kui teise keele piirkondlik täiendkoolituse võrgustik ning
rahastati selle toimimist. Korraldati hulgaliselt koolitusi ja täiendusõppekursusi lasteasutuste,
üldharidus- ja kutsekoolide õpetajatele. Meetme I.2.c raames said erilist tähelepanu muusika-, kunsti-,
ajaloo-, ühiskonnaõpetuse- ja Estica-tsükli õpetajad.
Teisel perioodil kaasrahastati Eesti-Norra ühisprojekti, mille siht oli koolitada õpetajaid ja koolijuhte,
kes tegelevad probleemse käitumisega venekeelsete noortega.
Hinnang meetmele
Vene õppekeelega koolide õpetajate puudus ja võimetus anda oma ainet eesti keeles on intervjuude
ja fookusgruppide arutelude järgi üheks suurimaks probleemiks, mis takistab vene õppekeelega
koolide hariduse kvaliteedi tagamist ja üleminekut eestikeelsele õppele. Seetõttu tuleb investeerida
õpetajakaadrisse, kes aitab jõuda lõimumiseesmärkideni.
RP ajal paranes vene õppekeelega koolide õpetajate kutseoskus (tabel 41), kuid Keeleinspektsiooni
andmetel on õpetajate keeleoskus endiselt nõrk. 2006. aastal kontrolliti 950 vene õppekeelega koolide
õpetajat ja 832 neist ei vastanud kehtestatud nõuetele.40
39
40

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
http://www.keeleinsp.ee/?menu=34&news=416, 04.05.2009.
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Alammeetmete ja teiste programmi meetmete elluviimisel kulus märkimisväärne raha õpetajate
koolitusele – see hõlmas ligikaudu 30%41 programmi vahenditest. Ometi ei suudetud
Keeleinspektsiooni kontrollitulemuste põhjal koolitusvajadust täielikult täita.
Et üha rohkem vene emakeelega õpilasi läheb eesti õppekeelega kooli, tuleb koolitada ka eesti
õppekeelega koolide õpetajaid, et valmistada nad ette mitmekultuuriliste klasside õpetamiseks. Meede
I.2 puudutas selliseid õpetajaid vähe – eesti õppekeelega koole kaasanud tegevuste rahaline maht
moodustas meetmest vaid ligikaudu 1%.
Kokkuvõttes ei saa meedet I.2 kuigi edukaks pidada, sest õpetajate oskused ja keeletase ei ole
eestikeelsete ainetundide andmiseks alati piisavad.
Fookusgruppides ja intervjuudel osalenute hinnangul tuleks edaspidi leida rohkem võimalusi, kuidas
tuua vene õppekeelega kooli uue põlvkonna õpetajaid. Ühe variandina pakuti välja, et riigi kulul
pedagoogilise hariduse saanud tudengitele võiks teha kohustuseks koolis töötamise mingi aja jooksul.
Samuti vääriks kaalumist õpetajate riikliku täienduskoolituse süsteemi taastamine. Õpetajate
vajaduspõhise koolituse tagamisel oleks kasu sihtrühma hoolikamast jälgimisest, s.t koolitusvajaduste
täpsemast väljaselgitamisest ja pidevast õpetajate koolitamise seirest. See aitaks paremini
õppevajadusi planeerida ja kaasata ka vähemaktiivseid õpetajaid, kes jäävad praegu tihti kõrvale.
Pikas plaanis võiks seada eesmärgiks vene ja eesti õppekeelega koolide õpetajate koolitamise
ühendamise, mis soodustaks eri keeles õpetavate pedagoogide tihedamat läbikäimist.
I.2.a. Eesti keele kui teise keele õpetajate piirkondlik täiendkoolituse võrgustik
Planeeritud eelarve (2000–2007): 5 770 200 krooni
Tegelik kulu: 5 961 765 krooni42
Peamine sihtrühm: eesti keele kui teise keele õpetajad
Alammeedet I.2.a rahastati aastatel 2000–2005 peamiselt riigieelarvest, esimestel aastatel osaliselt ka
välisvahenditest. Meetmele kulus 3% eelarveplaanist enam.
Planeeritud tegevused
Alammeetme I.2.a raames kavatseti välja töötada eesti keele kui teise keele õpetajate täiendkoolituse
võrgustik ja toetada selle toimimist õpetajate seminaride, õppematerjalide, veebilehe, tugikeskuste
loomise ning nõustamis- ja koolitusvahendite abil. Meetme tegevusi plaaniti vaid esimeseks
rakendusperioodiks, kuigi võrgustiku toetamist jätkati teisel rakendusperioodil meetme I.1.d raames.
Tabel 15. Alammeetme I.2.a tegevused rakendusperiooditi
2000–2003
2004–2007

Edaspidine sõnastus

1. Eesti keele kui teise keele õpetajate
piirkondliku täiendkoolituse võrgustiku
väljaarendamine ja toimimine

Eesti keele kui teise keele õpetajate
piirkondliku täienduskoolituse võrgustiku
väljaarendamine ja toetamine

2. Võrgustiku õpetajate seminarid

Võrgustiku õpetajate seminarid

3. Eesti keele õpetamise materjalide
kogumikud õpetajatele

Eesti keele õpetamise
kogumikud õpetajatele

4. Võrgustiku veebilehe haldamine ja
elektroonilise teabepanga koostamine
eesti keele kui teise keele õpetamisest

Võrgustiku töö toetamist jätkati meetme
I.1.d all

materjalide

Võrgustiku veebilehe haldamine ja
elektroonilise teabepanga koostamine
eesti keele kui teise keele õpetamisest

5. Eesti keele kui teise keele õpetajate
täiendkoolitamine; eesti keele kui teise
keele õpetajate konverents

Eesti keele kui teise keele õpetajate
täiendkoolitamine; eesti keele kui teise
keele õpetajate konverents

6. Toetus tugikeskustele oma piirkonnas
täiendkoolituse läbiviimiseks

Toetus tugikeskustele oma piirkonnas
täiendkoolituse läbiviimiseks

7. Üliõpilaste praktika juhendamine

Üliõpilaste praktika juhendamine

8. Riigikeeleõpetajate rakendamine
Allikas: rakenduskavad

Riigikeeleõpetajate rakendamine
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Et RP aastaaruannetes ei ole alati võimalik eristada õpetajatele kulunud summasid teistest vahenditest, võib analüüsi
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42
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.

31

Elluviidud tegevused
Kõik plaani võetud tegevused viidi üldjoontes sihipäraselt ka ellu. Alammeetme abil loodi võrgustik,
toetati selle õpetajaid materjalide ja koolitustega, rahastati võrgustiku korraldatud piirkondlikke
õpetajakoolitusi, info levikut veebis ning tegeleti praktikantide ja noorte õpetajate mentorlusega.
Registreeriti MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit.
Liidu tegevuses osales aktiivselt ligikaudu 30 õpetajat, loodi kolm võrgustiku tugikeskust. Aastatel
2000–2002 korraldas võrgustik 110 koolitust, millest võttis osa 1882 õpetajat (tulemus on saadud
liitmise teel ja see sisaldab kõikide osalejate kõiki osalemiskordi). Valmisid siiani töötav veebileht ning
metoodiliste artiklite kogumikud „Eesti keele kui teise keele õpetamine“.
Tabel 16. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Eesti keele kui teise keele õpetajate piirkondliku täiendkoolituse
võrgustiku väljaarendamine ja toetamine
Võrgustiku õpetajate seminarid
Eesti keele õpetamise materjalide kogumikud õpetajatele
Võrgustiku veebilehe haldamine ja elektroonilise teabepanga
koostamine eesti keele kui teise keele õpetamisest
Eesti keele kui teise keele õpetajate täiendkoolitamine; eesti
keele kui teise keele õpetajate konverents
Toetus
tugikeskustele
läbiviimiseks

oma

piirkonnas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

täiendkoolituse
x

Üliõpilaste praktika juhendamine
Riigikeeleõpetajate rakendamine
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

x

x

x

x

x
x

x

Hinnang alammeetmele
Alamprogrammi eesmärk oli keskenduda eelkõige õpilaste eesti keele oskusele, mille saavutamiseks
oli ülimalt tähtis eesti keele kui teise keele tõhus õpe. Vahehindamise aruandest43 selgus, et eesti
keele kui teise keele õpetajate ettevalmistus on puudulik. Seetõttu on oluline luua selliste õpetajate
aktiiv ning arendada täiendusõppesüsteemi ja nõustamist.
Vahehindamise põhjal viidi eesti keele kui teise keele võrgustiku loomiseks ellu piisavalt tegevusi44.
Pakuti palju koolitusvõimalusi, mille kasutamise aktiivsus sõltus paljuski koolituse ja koolitaja
huvipakkuvusest. Programmi aastatel jäi Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu nõustajaroll
intervjuude ja küsitluse põhjal mõnevõrra tagasihoidlikuks, liidu tugikeskustes olev materjal ei
pakkunud õpetajatele suurt huvi. Võrgustiku töö probleemseks küljeks pidasid küsitletud nii raha- kui
ka ajanappust. Tulevikuplaanides nähti vajadust uute liikmete leidmise järele.
Programmi jooksul võttis koolitustest osa ligi 3000 õpetajat45 (see arv sisaldab kõikide osalejate kõiki
osalemiskordi). Programmi rakendajate sõnul oli õpetajaid, kes osalesid paljudel koolitustel, ja neid,
kes jäid üldse kõrvale. Õpetaja kaasatus sõltus paljuski õpetaja enda ja võrgustiku juhtide
ettevõtlikkusest. Liidus aktiivselt osalevate õpetajate arv moodustas vaid väikese osa (umbes 6%)
eesti keele kui teise keele õpetajate arvust.
Kokkuvõttes jõuti alammeetmega I.2.a eesti keele kui teise keele õpetajate suurema aktiivsuseni, kuid
aktiiv moodustab üsna väikese osa kogu õpetajate arvust. Seega on meede olnud vaid osaliselt
edukas.

43

Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
Ibid.
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RP aastaaruanded.
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I.2.a.(II) Eesti keele õpetajate täienduskoolitus
Planeeritud eelarve (2000–2007): 670 000 krooni
Tegelik kulu: 156 000 krooni46
Peamine sihtrühm: muu õppekeelega koolide õpetajad
Alammeedet I.2.a.(II) kaasrahastati vaid aastal 2005 välisabiprojekti raames. Planeeritud eelarvest
kasutati ära 23%.
Planeeritud tegevused
Alammeetme abil kavatseti korraldada eesti keele kui emakeele õpetajate koolitust, hariduslike
erivajadustega tavakooli õpetajate täiendusõpet ja infopäevi. Alljärgnevas tabelis on ülevaade meetme
plaanitud tegevustest.
Tabel 17. Alammeetme I.2.a.(II) tegevused rakendusperiooditi
2000–2003
2004–2007
2. Infopäevade korraldamine
alammeede tekkis teisel
rakendusperioodil

Edaspidine sõnastus
Infopäevade korraldamine

3. Eesti keele kui emakeele õpetajate Eesti keele kui emakeele õpetajate
koolitus
koolitus
4. Täiendkoolitus
hariduslike Täiendkoolitus
hariduslike
erivajadustega tavakoolis Eesti-Norra erivajadustega tavakoolis Eesti-Norra
ühisprojekti kaasfinantseerimine
ühisprojekti kaasfinantseerimine

Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Planeeritud tegevustest rahastati üksnes Eesti-Norra ühisprojekti, sedagi vaid ühel rakendusaastal.
Kümne kooli õpetajad ja koolijuhid said alammeetme raames osaleda probleemse käitumisega
venekeelsete noorte toimetuleku koolituses.
Tabel 18. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Infopäevade korraldamine
Eesti keele kui emakeele õpetajate koolitus
Täiendkoolitus hariduslike erivajadustega tavakoolis Eesti-Norra
ühisprojekti kaasfinantseerimine

x

Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang alammeetmele
Et üha rohkem vene emakeelega õpilasi läheb eesti õppekeelega kooli, on eesti keele kui emakeele
õpetajate ning eesti õppekeelega koolide õpetajate koolitamine tervikuna lõimumise seisukohalt
kasvava tähtsusega. Seepärast tuleb haridusvaldkonnas pöörata suuremat tähelepanu eesti keele kui
emakeele õpetajate ning eesti õppekeelega koolide õpetajate koolitamisele. Alammeetmes I.2.a.(II)
osales eesti õppekeelega koole siiski üpris vähe: alammeetmele kulunud raha moodustas vähem kui
1% meetme I.2 mahust.
Alammeetme ainukese elluviidud tegevuse – täiendkoolitus hariduslike erivajadustega õpilastega
tavakoolis – puhul toodi küsitluse vastustes välja vajadus kaasata kooli juhtkonda projektidesse, et
tulemusi tõhusamalt rakendada.
Alammeetme eesmärk oli tegevustega saavutatust oluliselt avaram ja meetme elluviimiseks
kavandatud või elluviidud tegevuste ega ettenähtud rahasummadega ei olnud võimalik seda
saavutada. See valdkond vajab edaspidi palju suuremat tähelepanu.

46
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I.2.b. Eesti keele õppe täiendkoolitus teiste ainete õpetajatele jm koolitus
Planeeritud eelarve (2000–2007): 6 319 500 krooni
Tegelik kulu: 18 130 276 krooni47
Peamine sihtrühm: aineõpetajad
Teised sihtrühmad: koolijuhid
Alammeedet I.2.b rahastati aastatel 2000–2004. Eelarvet ületati peaaegu kolm korda, s.t
alammeetmele kulus planeeritud summast 187% võrra rohkem. Sellise lahknevuse taga oli
esmajoones rakenduskava väline Narva Vanalinna Riigikooli ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi
renoveerimine 9 630 000 krooni eest 2000. aastal.
Planeeritud tegevused
Alammeetme raames plaaniti välja töötada koolitusprogramme ja täiendusõppemudeleid ning
lasteasutuste, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate eesti keele kui teise keele täiendusõppe
programme. Samuti oli kavas pakkuda täiendusõpet koolijuhtkondadele. Meede kavatseti ellu
rakendada esimesel perioodil.
Tabel 19. Alammeetme I.2.b tegevused rakendusperiooditi
2000–2003
2004–2007

Edaspidine sõnastus

9. Teiste ainete õpetajate eesti keele kui
teise keele täiendkoolitus

Teiste ainete õpetajate eesti keele kui
teise keele täiendkoolitus

10. Kutseõppeasutuste eesti keele kui
teise keele õpetajate täiendkoolitus

Kutseõppeasutuste eesti keele kui teise
keele õpetajate täiendkoolitus

11.
Koolitusprogrammide
täiendõppemudelite väljatöötamine
rakendamine

ja
ja Teisel rakendusperioodil
jätkunud

meede

Koolitusprogrammide
ei täiendõppemudelite väljatöötamine
rakendamine

ja
ja

12.
Koolijuhtkonna
täiendkoolitus
(teadlikkuse edendamine)

Koolijuhtkonna
täiendkoolitus
(teadlikkuse edendamine)

13. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate
eesti keele kui teise keele õpetamise
täiendkoolitus

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate
eesti keele kui teise keele õpetamise
täiendkoolitus

Allikas: rakenduskavad

Planeeritud tegevused erinesid detailsuse poolest ega olnud alati selgelt eristatavad (näiteks 9. ja 11.
tegevus).
Elluviidud tegevused
Kõigile planeeritud tegevustele eraldati rakendusperioodi jooksul vahendeid kavandatud
rahastamisskeemi järgi. Alammeetme raames rahastati üle 20 erineva koolituse ja
täiendusõppekursuse, milles osales kokku tuhatkond õpetajat. Korraldati koolitusvajaduse
väljaselgitamise uuringuid, peeti seminare ja konverentse, loodi õppekavasid ja õppevara. Samuti
toetati Narva Kolledžis õpetajaks õppivate tudengite kultuurikümblust Tartus. 10. tegevuse hulka
kuulus ka kutsekoolide õpilasvahetuse projekti rahastamine.
Tabel 20. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Teiste ainete õpetajate eesti keele kui teise keele täiendkoolitus
Kutseõppeasutuste
täiendkoolitus

eesti

keele

kui

teise

keele

x

x

x

x

x

x

x

x

õpetajate

Koolitusprogrammide ja täiendõppemudelite väljatöötamine ja
rakendamine
Koolijuhtkonna täiendkoolitus (teadlikkuse edendamine)

x

x

x

x

x

x

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate eesti keele kui teise keele
õpetamise täiendkoolitus

x
x
x
x
Õpikeskkonna parandamine*
x
* See tegevus ei kuulunud meetme hulka, kuid sellele eraldati 2000. aastal 9,6 miljonit krooni.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded
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Hinnang alammeetmele
Vene õppekeelega koolide aineõpetajad peavad oskama eesti keelt, et eesti keeles suhelda, osaleda
eestikeelses täiendusõppes, õpetajate või haridusvaldkonna ühisüritustel ning õpetada eestikeelsele
õppele üleminekul gümnaasiumiastmes oma ainet eesti keeles.
Alammeetme eesmärki aitasid saavutada ka teiste meetmete tegevused. Nii rahastati
ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitust ka meetme I.5 kaudu, uusimmigrantide laste koolitamise
probleemistikuga oli seotud meede I.6 ning kutsekoolide vahetusprogramme toetati meetmete I.4 ja
I.3.c raames.
Suurt osa vahenditest kasutati viisil, mis ei olnud kooskõlas alammeetme eesmärgi ja sihtrühmaga.
Näiteks 10. tegevuse (kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele õpetajate täiendkoolitus) raames
rahastati kutsekoolide õpilaste vahetust ja 2000. aastal renoveeriti rakenduskavade väliselt koole.
Eesmärgist kõvalekalduvad tegevused moodustasid üle poole alammeetme jaoks eraldatud summast.
Alammeetme I.2.b sihtrühm oli killustunud mitme kooliastme vahel, sest tegevused olid mõeldud nii
kutsekoolide, üldhariduskoolide kui ka lasteaedade õpetajatele ja juhtidele. Tegevused olid seotud ka
väga erinevate teemadega – koolitused ulatusid arvutiõppest mitmekultuurilise õppeni ja
keelekursusteni. Alammeetmele tehtud kulutused moodustasid vaid 8% alamprogrammi mahust,
millest õpetajate koolitusega oli seotud kõigest pool (ülejäänud poole moodustasid koolide
renoveerimise kulud). Arvestades sihtrühmade ja tegevusvaldkondade rohkust, ei piisanud nendest
vahenditest alammeetme eesmärgi saavutamiseks.
Kuna tegevused ja sihtrühm olid laialivalguvad ja kõigi tegevuste katmiseks nappis vahendeid, ei ole
alammeede I.2.b vene õppekeelega koolide õpetajate eesti keele oskust eriti parandanud. Õpetajate
koolitamisel esineb endiselt probleeme. Sellest annavad tunnistust Keeleinspektsiooni
kontrollitulemused48 ja tehtud uuringud49.
I.2.c. Õpetajate ümberõpe, töötavate õpetajate täiendkoolitus
Planeeritud eelarve (2000–2007): 3 700 000 krooni
Tegelik kulu: 3 000 802 krooni50
Peamine sihtrühm: õpetajad
Teised sihtrühmad: õpetajaks õppijad, ülikoolid, koolijuhid, eripedagoogid
Alammeedet rahastati programmi viie rakendusaasta jooksul. Planeeritud eelarvest kulus 81%.
Planeeritud tegevused
Alammeetme raames võeti plaani mitmesugune koolitustegevus ja ümberõpe ning sellealased
investeeringud.
Tabel 21. Alammeetme I.2.c tegevused rakendusperiooditi
2000–2003
2004–2007

Edaspidine sõnastus

14. Muusika- ja kunstiõpetuse õpetajate
koolitus

Muusikakoolitus

15. Estica-õpetajate koolitus

Estica-õpetajate koolitus

16.
Klassiõpetaja
aineõpetajaks

ümberõpe

ja

kunstiõpetuse

õpetajate

Klassiõpetaja ümberõpe aineõpetajaks

17.
Täiendkoolitus
prioriteetsetel
teemadel riigi tellimusena ja osaliselt riigi
poolt rahastatavana

Täiendkoolitus prioriteetsetel teemadel
riigi tellimusena ja osaliselt riigi poolt
rahastatavana

18. Eripedagoogide koolituse põhimõtete
ja
õppekavade
väljatöötamine,
eripedagoogide koolitamine

Eripedagoogide koolituse põhimõtete ja
õppekavade väljatöötamine,
eripedagoogide koolitamine

48

http://www.keeleinsp.ee/?menu=34&news=416, 04.05.2009.
Kirss, L., Vihalemm T. (2008). RIP 2008–2013. Vajadus ja teostatavusuuringu lõpparuanne. II osa. Hariduslik integratsioon,
Tallinn.
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19. Õppebaasi kujundamine
Kolledž)
Allikas: rakenduskavad

(Narva

Õppebaasi kujundamine (Narva Kolledž)

Elluviidud tegevused
Kava kohaselt rahastati eripedagoogide, muusika- ning Estica-tsükli õpetajate koolitusi ja seminare.
Prioriteetvaldkondadest rahastati teiste hulgas uusimmigrantide ja pagulaste lastega seotud koolitusi,
mis viidi hiljem eraldi meetme I.6 alla, ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitamist, mis
haakub meetme I.5 temaatikaga.
Tabel 22. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Muusika- ja kunstiõpetuse õpetajate koolitus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
x

Estica-õpetajate koolitus

x

x

x

x

Klassiõpetaja ümberõpe aineõpetajaks
Täiendkoolitus prioriteetsetel teemadel riigi tellimusena ja
osaliselt riigi poolt rahastatavana
Eripedagoogide
koolituse
põhimõtete
ja
õppekavade
väljatöötamine, eripedagoogide koolitamine
Õppebaasi kujundamine (Narva Kolledž)

x
x

x

x

x

x

Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang alammeetmele
Eestikeelsele aineõppele üleminekul aitab täiendus- ja ümberõpe õpetajakaadriga seotud probleeme
lahendada. Seega on alammeede I.2.c asjakohane.
Alammeetme tegevused olid väga laiaulatuslikud – nende abil koolitati muusika, ühiskonnaõpetuse,
Estica-tsükli ja uusimmigrantide lastega seotud õpetajaid. Samal ajal eraldati meetmele vaid 1%
hariduse alamprogrammi eelarvest. Seega ei olnud vahendite ebapiisavuse tõttu võimalik kõikide
tegevuste edukust tagada.
Küsitlusele vastanud leidsid, et koolituste vähese tulemuslikkuse põhjuseks võib olla õpetajate loidus
koolitustel osalemisel. Seetõttu peaks võtma meetmeid, mis motiveeriksid õpetajaid järjepidevamalt õppima.
Alammeetme I.2.c laialivalguva sõnastuse ja väga piiratud ressursside tõttu ei olnud ellurakendatud
tegevused eesmärgi saavutamisel piisavad.
I.3. Luua koolides tingimused, mis tagaksid õpperühmade eestikeelse töö ning kooli lõpetajate
eesti keele kui teise keele oskuse olme- ja tööalaseks suhtluseks vajalikul tasemel, et õppurid
integreeruksid Eesti ühiskonnas
Planeeritud eelarve (2000–2007): 58 597 300 krooni
Tegelik kulu: 54 962 311 krooni51
Peamine sihtrühm: üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õpilased
Teised sihtrühmad: koolijuhid, avalikkus
Meedet I.3 rahastati kõikidel programmi rakendusaastatel ja meetme I.1 kõrval on see mahukuselt
teine meede alamprogrammis. Planeeritud eelarvest kulutati ära 94%.
Meede jagati mõlemal rakendusperioodil neljaks alammeetmeks, neist I.3.a, I.3.c ja I.3.d sõnastust
muudeti. Tänu vormilisele muudatusele iseloomustas alammeede I.3.a teisel rakendusperioodil
meedet paremini, I.3.d asetas aga teisel perioodil rõhu kutsekoolidele.
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Tabel 23. Meetme I.3 alammeetmed
2000–2003

2004–2007

I.3.a. Meetmete kavandamine koolide
I.3.a. Üleminek eestikeelsele õppele
arengukavades, ainekavad, koolitus
I.3.b. Eesti ja vene õppekeelega koolide õppekavaarenduskoostöö
I.3.c. Eesti keele kui teise keele süvaõpe

I.3.c. Eesti keele kui teise keele
süvaõpe, tööalane eesti keele õpetus

I.3.d.(II) Laiendada eesti õppekeele
kasutamist ainete õpetamisel senistes
I.3.d. Eestikeelset aineõpetust ja eesti
venekeelsetes
kutsekoolides
ja
keele
omandamist
toetavad
õpperühmades, et tagada kutsekooli
õppematerjalid
lõpetajatele nende edasiseks tööks
vajalik erialane eesti keele oskus
Allikas: rakenduskavad

Meede I.3 oli mõeldud peamiselt gümnaasiumiastmel eestikeelsele aineõppele ülemineku
toetamiseks. Meede hõlmas eesti kirjanduse, loodusõpetuse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate koolitust
ning eesti keele õppematerjalide väljatöötamist üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidele. Eesti keelt hakati
õpetama esimeses klassis ning kutse- ja kõrgkoolide ainekavasse lisandus eesti keele süvaõpe.
Mitmes alammeetmes keskenduti kutsekoolide eesti keele õppele, oluliseks tegevuseks sai
kutseõppeasutuste vahetusprogramm, mida rahastati ka meetmete I.2.a ja I.4 kaudu.
Hinnang meetmele
On näha, et vene õppekeelega koolide õpilaste keeleoskust tuleb parandada, sest see laseb neil
hakkama saada olme- ja töösuhtluses ning osaleda eestikeelses aineõppes. Seda vajadust kinnitavad
mitmed uuringud ja Keeleinspektsiooni vaatlused52, seega on meetme eesmärk asjakohane.
Meede keskendus eelkõige gümnaasiumiastmele, kutse- ja kõrgkoolidele (kokku umbes 75% meetme
mahust), jättes tagaplaanile nooremad kooliastmed. Mõnel määral toetati ka eesti õppekeelega
koolide valmisolekut muukeelsete õpilaste õpetamiseks. Meetme eesmärki aitasid rohkemal või
vähemal määral saavutada kõik alamprogrammi meetmed.
Fookusgruppide aruteludes, intervjuudes ja uuringutes on juhitud tähelepanu vajadusele alustada
eestikeelse aineõppega madalamatest kooliastmetest53. Seetõttu on küsitav, kas keeleprobleeme
hakati lahendama ikka õigest kooliastmest. Siiski ei asetatud rõhk vanematele kooliastmetele mitte
juhuslikult, vaid seepärast, et toetada PGS-i sätet, mis nägi ette eestikeelsele aineõppele ülemineku
gümnaasiumis aastal 2007.
Praeguseks on see üleminek gümnaasiumis alanud, kuid kuna meetme eesmärk oli liiga
kaugeleulatuv ja eestikeelse õppetöö tingimuste loomine toimus ebaloogilises vanuselises järjekorras,
ei ole selle ega ka teiste alamprogrammi meetmetega suudetud tagada soovitud keeleoskust
nooremas kooliastmes (vt p 3.1.4). Seega aitas meede I.3 eesmärgi täitmisele küll kaasa, kuid ei
olnud piisavalt edukas.
Eelnevast tulenevalt võiks edaspidi kaaluda keskendumist alus- ja põhiharidusele.
I.3.a. Meetmete kavandamine koolide arengukavades, ainekavad, koolitus / üleminek
eestikeelsele õppele
Planeeritud eelarve (2000–2007): 27 889 300 krooni
Tegelik kulu: 26 317 391 krooni54
Peamine sihtrühm: gümnaasiumide, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õpilased
Teised sihtrühmad: koolijuhid, tööandjad, avalikkus
52

Vare, S. (2006). Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal. – Eesti
rakenduslingvistika aastaraamat, 2, lk 303–326; Kirss, L., Vihalemm T. (2008). RIP 2008–2013. Vajadus ja teostatavusuuringu
lõpparuanne. II osa. Hariduslik integratsioon; Vetik, R. jt (2008). Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2008 (edaspidi:
integratsioonimonitooring 2008).
53
Integratsioonimonitooring 2008; Vare, S. (2006). Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile
2007. aastal. – Eesti rakenduslingvistika aastaraamat, 2, lk 303–326.
54
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
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Alammeetme I.3.a tegevuste jaoks eraldati raha kõigil programmi rakendusaastatel. Ettenähtud
eelarvest kulutati ära 94%.
Planeeritud tegevused
Alammeetme eesmärk oli vene õppekeelega koolide (gümnaasiumide, kutse- ja kõrgkoolide) üleminek
eestikeelsele õppele ja sellele kaasaaitamine mitmesuguste meetmete, arengukavade,
aineprogrammide ja materjalidega. Meetme kaudu plaaniti toetada ka õpetajate stipendiumiprogrammi
ja vene õppekeelega koolide õpilaste tugiõpetust eesti õppekeelega koolis. Teisel perioodil muutusid
tegevused üksikasjalikumaks, mõnes aspektis aga raskesti eristatavaks. Planeeritud tegevuste
rõhuasetus oli teavitustegevustel ja koolitustel.
Tabel 24. Alammeetme I.3.a tegevused rakendusperiooditi
2000–2003

2004–2007

1.
Eesti
õppekeelele
ülemineku
kavandamine
muukeelsete
gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja
kõrgkoolide arengukavades
2. Eesti õppekeelega gümnaasiumides
ja
kutseõppeasutustes
meetmete
kavandamine mitte-eestlastest õpilaste
õpetamiseks

1., 3., 4. Õpetajate õppeprogrammi uute
koolitusmudelite
väljaarendamine,
õppeprogrammi
jaoks
koolitusmaterjalide väljatöötamine ja
kirjastamine
(sh
7.–.9
klassile
täiendavad
õppematerjalid,
sh
ajalooõpetuses);
sõnaseletavate
ainesõnastike
koostamine
ja
väljaandmine.
Õppematerjalide
koostamine kakskeelsele aineõppele
üleminekuks
gümnaasiumiastmes
(õpetajaraamat
töölehtedega).

2., 5. Eestikeelsele õppele üleminekust
teavitamine ja õpetajate/koolijuhtide
3. Eesti keele õppega integreeritud täienduskoolitus; nõustajate koolitus;
vene ja eesti õppekeelega koolide
ainekavade koostamine koolides
õpetajate
koolitus
teiste
ainete
õpetamises
eesti
keeles
6. Kakskeelsust ja kakskeelset õpet
tutvustavate materjalide koostamine ja
väljaandmine;
kakskeelse
õppe
korraldamise käsiraamatu koostamine
4. Stipendiumiprogramm eesti keele kui 7.
Projektitoetused
koolidele
teise keele õpetajana tööleasujatele
eestikeelsele aineõpetusele üleminekuks
ja muud tegevused vastavalt HTM
tegevuskavale (sh stipendiumiprogramm
ja projektitoetused Ida-Virumaa mitte5. Tugiõpetuse andmine venekeelsetele
eestlastest
õpilaste
tähtajaliseks
õpilastele eestikeelses koolis
koolituseks
ja
tugiõpetuse
korraldamiseks teises regioonis eesti
õppekeelega üldhariduskoolis)
8.–9.
Põhikoolija
gümnaasiumilõpetajate,
kutseõppeasutuste lõpetanute (tööandja
vajadusest lähtuvalt) eesti keele oskuse
taseme uuring
10.–12. Kooli õppekava täitmiseks seda
vajavatele õpilastele individuaalsete
õppekavade koostamise metoodilise
juhendi
väljatöötamine,
vastava
koolitusmudeli loomine, täienduskoolitus
13.
Eesti-vene-eesti
tõlkemasina
loomise ettevalmistamine
15. Muukeelsete õpilaste väljalangemist
ennetava
haridusmudeli
loomine,
katsetamine
16.
Kakskeelsetes
programmides
õpetavate õpetajate motiveerimine
Allikas: rakenduskavad

Edaspidine sõnastus
Eestikeelsele õppele üleminek, sellest
teavitamine ning koolide nõustamine.
Ainekavad,
õpetajate
koolitus
ja
õppematerjalid.

Eesti õppekeelega gümnaasiumides ja
kutseõppeasutustes
meetmete
kavandamine mitte-eestlastest õpilaste
õpetamiseks

Projektikonkurss
stipendiumiprogramm

ja

Põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajate,
kutseõppeasutuste lõpetanute (tööandja
vajadusest lähtuvalt) eesti keele oskuse
taseme uuring
Kooli
õppekava
täitmiseks
seda
vajavatele õpilastele individuaalsete
õppekavade koostamise metoodilise
juhendi
väljatöötamine,
vastava
koolitusmudeli loomine, täienduskoolitus
Eesti-vene-eesti tõlkemasina loomise
ettevalmistamine
Muukeelsete õpilaste väljalangemist
ennetava
haridusmudeli
loomine,
katsetamine
Kakskeelsetes programmides õpetavate
õpetajate motiveerimine

Elluviidud tegevused
Alammeetmega I.3.a valmistati nõustamise, koolituse, õppematerjalide ning koolijuhtide ja õpetajate
teavitamise abil ette üleminek eestikeelsele õppele, programmi hilisemas etapis tehti teavitustööd ka
avalikkuse ees. Välja töötati koolide koolituskava ja 10 veebipõhist koolituskursust. Erineva mahuga
koolitusi peeti umbes tuhandele osalejale, kelle hulgas olid loodusõpetuse, geograafia, ajaloo,
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ühiskonnaõpetuse, eesti kirjanduse ja muusikaõpetajad ning koolijuhid. Koolijuhtide ja õpetajate
teavitamine toimus terve programmi vältel, kuid avalikkusele suunatud teavitustöö intensiivistus
märgatavalt programmi lõpuaastatel.
Koostati kolm näidisainekava ning töötati välja ja levitati igasuguseid materjale, sh ainesõnastikke
(kaks kutseõppeasutustele ja kaksteist 7.–9. klassile). Toetati 62 vene õppekeelega gümnaasiumi
õppevara soetamist ja raamatu „Kakskeelne laps“ tõlkimist. Korraldati seitse projektikonkurssi
„Muukeelne laps eesti koolis“, mille tulemusena said toetuse 62 projekti. 2004. aastal loodi Narva
mitmekeelse kooli tugipunkt. Programmi viimasel aastal tehti kaks uuringut: esiteks vaadeldi kohalike
omavalitsuste ja koolide valmisolekut üleminekuks eestikeelsele õppele ning teiseks analüüsiti
eestikeelses õppes osalevate õpilaste toimetulekut ja hoiakuid.
Alammeetme I.3.a tegevusi rahastati kõigil programmiaastatel. Meetmes oli tegevusi (teisel perioodil
8.–10., 12, 13 ja 15. tegevus), millele vahendeid ette ei nähtud ja mida hiljem ei kajastatud ka
aruandes. Näiteks tõlkemasina loomist planeeriti ka teises alamprogrammis, kuid ka selle kaudu jäi
see rahastamata. Ülejäänud alammeetme I.3.a aruandes kajastamata tegevused viidi ellu enamjaolt
teiste tegevuste kaudu, v.a õpetajate motiveerimine, mida ei rahastatud mitte RP, vaid HTM-i
eelarvest. Eesti õppekeelega koolide mitte-eestlastest õpilaste õpetamisega tegeleti mõnel määral
projektikonkursside raames.
Tabel 25. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Eestikeelsele õppele üleminek, sellest teavitamine ning koolide
nõustamine. Ainekavad, õpetajate koolitus ja õppematerjalid.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eesti õppekeelega gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes
meetmete kavandamine mitte-eestlastest õpilaste õpetamiseks*
Projektikonkurss ja stipendiumiprogramm
Põhikoolija
gümnaasiumilõpetajate,
kutseõppeasutuste
lõpetanute (tööandja vajadusest lähtuvalt) eesti keele oskuse
taseme uuring
Kooli õppekava täitmiseks seda vajavatele õpilastele
individuaalsete õppekavade koostamise metoodilise juhendi
väljatöötamine, vastava koolitusmudeli loomine, täienduskoolitus
Eesti-vene-eesti tõlkemasina loomise ettevalmistamine
Muukeelsete õpilaste väljalangemist ennetava haridusmudeli
loomine, katsetamine
Kakskeelsetes programmides õpetavate õpetajate motiveerimine
*Seda tegevust võis osaliselt katta projektikonkurss „Muukeelne laps Eesti koolis”
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang alammeetmele
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 52 lõike 2 kohaselt tuli riigi- ja munitsipaalgümnaasiumides
hiljemalt 2007/2008. õppeaastal alustada üleminekut eestikeelsele õppele. Ülemineku tulemusena pidi
eestikeelne aineõpe moodustama vähemalt 60% õppekava mahust. Sellega oleks olnud täidetud
põhimõte, et gümnaasiumiastmes on õppekeeleks eesti keel. Vastuvõetud seadusesätet ei toetatud
pikka aega ühegi praktilise tegevusega. 26. märtsil 2002 võttis Riigikogu vastu põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse
muudatused,
mis
lubasid
jätkata
vene
õppekeelega
munitsipaalgümnaasiumides õppetööd vene keeles ka pärast aastat 2007. Sellega lõppesid pikka
aega kestnud vaidlused vene õppekeelega riigi- ja munitsipaalgümnaasiumide reformi üle. Samuti
rauges eestikeelsele õppele ülemineku programmi väljatöötamisele pööratud tähelepanu.
Eelnimetatud seadusemuudatus puudutab peamiselt Tallinna ja Kirde-Eesti vene õppekeelega koole
ja võimaldab neil taotleda Vabariigi Valitsuselt kohaliku omavalitsuse vahendusel eesti õppekeelele
ülemineku pikendust.
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Et seadust paremini täita, tuli eestikeelsele õppele üleminek muuta sujuvamaks. Alammeetme I.3.a
põhieesmärk oligi ülemineku soodustamine, mida toetasid õpetajakoolituse kaudu ka meede I.2 ning
põhikooli õpilaste keeleoskuse suurendamise kaudu meede I.1.
Alammeede hõlmas tööd kahes valdkonnas. Esiteks sooviti saavutada vene õppekeelega koolide
valmisolek üleminekuks eestikeelsele õppele, teiseks kavandati meetmeid eesti õppekeelega
gümnaasiumides ja kutsekoolides muukeelsete õpilaste õpetamiseks. Teisele valdkonnale keskenduti
projektikonkursis „Muukeelne laps eestikeelses koolis“.
Sihipärasemalt hakati eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga tegelema alles 2006. aastal, mil
algas suuremamahuline õpetajate koolitamine selles vallas. Alammeetme I.3.a eesmärki pidid aitama
saavutada ka avalikkusele mõeldud tegevused, kuid nagu infovajaduse uuringust selgus, oli
teavitustöö kesine ja leidis aset alles programmi lõpus. Eelkõige puudutasid alammeetme tegevused
õpetajaid, kuid kaasatud olid ka koolijuhid ja õpilased. Koolitusel käis küllalt suur hulk (umbes 700)
esimeste üleminekuainete õpetajaid, kuid nende hinnangul ei võetud erinevat keeleoskust piisavalt
arvesse. Alammeetme projektikonkurssidel osalenud pidasid konkursse vajalikeks, kuid leidsid, et
aruandlus on liialt keeruline ja mahukas võrreldes konkursi tulemusena saadud ressurssidega.
Et gümnaasiumis saaks õppida eesti keeles, peaks aineõpe olema eestikeelne juba põhikoolis. 2005.
aastal puudus eestikeelne aineõpe 37 vene õppekeelega koolis, vaid 31% vene põhikoolide õpilastest
osales eestikeelse õppe eri vormides55 (joonis 4). Paljude põhikooli lõpetanute keeleoskus ei olnud
piisav, et minna õppima eestikeelse aineõpetusega gümnaasiumi (vt p 3.1.4).
Üleminek gümnaasiumiastme eestikeelsele õppele on alanud, kuid liiga hilja alanud ettevalmistuste
tõttu ei olnud 2006. aastal valdav osa gümnaasiumi astunud muukeelsetest õpilastest valmis
2007/2008. õppeaastal eesti keeles õppima56. Seetõttu ei saa alammeedet I.3.a edukaks lugeda.
I.3.b. Eesti ja vene õppekeelega koolide õppekavaarenduskoostöö
Planeeritud eelarve (2000–2007): 4 225 000 krooni
Tegelik kulu: 4 948 538 krooni57
Peamine sihtrühm: koolid
Teised sihtrühmad: õpetajad, koolijuhid, koolitajad
Alammeedet I.3.b rahastati aastatel 2000–2006 ja sellele kulus 17% enam, kui eelarves planeeritud.
Planeeritud tegevused
Alammeetmega I.3.b plaaniti välja arendada ja ellu rakendada avatud õppekava programm, mille
raames välja töötada ja korraldada koolitusi, koostada koolitusmaterjale, luua õppekavaarenduse
koostöövõrgustik ning arendada ja analüüsida võrgustiku koole ja programmi tervikuna.
Tabel 26. Meetme I.3.b tegevused rakendusperiooditi
2000–2003

2004–2007

Edaspidine sõnastus

6.
Avatud
õppekava
programmi
arendamine ja rakendamine

Avatud
õppekava
programmi
arendamine ja rakendamine

7.
Kooliarenduslik
koolitus,
koolitusprotokollide vormistamine ja
arhiveerimine, lõputööde analüüs ja
üldistamine

Kooliarenduslik
koolitus,
koolitusprotokollide vormistamine ja
arhiveerimine, lõputööde analüüs ja
üldistamine

8.
Uute
õppekavaalaste
trükiste
8. Uute koolitusmudelite ja -sisude, koostamine ja trükk, õppekavaalaste
Koolitusmudelid ja -materjalid
koolitusmaterjali väljatöötamine
kirjutiste
elektroonilise
annoteeritud
andmebaasi täiendamine

55

Vare, S. (2006). Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal. – Eesti
rakenduslingvistika aastaraamat, 2, lk 303–326.
56
Ibid.
57
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
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9.
Koolide
koostöövõrgustiku
tugikeskuste
väljaarendamine,
võrgustiku arendus, koolitus

Koolide koostöövõrgustiku tugikeskuste
väljaarendamine, võrgustiku arendus,
koolitus

10. Võrgustikukoolide arendustegevuse
ja
õppekavatöö
analüüs,
hindamiskriteeriumide
väljatöötamine,
nõustamine

Võrgustikukoolide arendustegevuse ja
õppekavatöö
analüüs,
hindamiskriteeriumide
väljatöötamine,
nõustamine

11. Koolide arendustööd tutvustavate 11.
Õppekavaarendust
üldistava
Õppekavaarendust üldistav analüüs ja
materjalide koondamine, ettepanekud analüüsi läbiviimine ja trükk (eesti ja
materjalid
avalikustamiseks, publitseerimiseks
vene keeles) ja sellealane koolitus
Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Kõik planeeritud tegevused viidi ellu. Võrgustikus osales 17 kooli, kelle kogemuste põhjal koostati ka
õppekavateemalist koostööd üldistav raamat. Õppekavaprogrammi toeks loodi nõustamiskabinet,
mille tegevus lõpetati 2005. aastal ja mille materjalid anti üle pedagoogika arhiivmuuseumile.
Õppekavaarenduse vallas koolitati ligi 200 osalejat. Töötati välja ja trükiti metoodilisi materjale ning
koostati õppekavaarenduse publikatsioonide andmebaas. Valmis sari „Kutse dialoogile“. Õppekava
arendamise teemaliste kirjutiste rahastamiseks korraldati kaks stipendiumikonkurssi, mille tulemusena
eraldati raha kolmele taotlejale. Avatud õppekava programmi raames tehti uuringuid ja pidevat
analüüsi.
Tabel 27. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Avatud õppekava programmi arendamine ja rakendamine

x

x

x

x

Kooliarenduslik koolitus, koolitusprotokollide vormistamine ja
arhiveerimine, lõputööde analüüs ja üldistamine

x

x

x

x

Koolitusmudelid ja -materjalid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koolide
koostöövõrgustiku
võrgustiku arendus, koolitus

tugikeskuste

x

x

x

x

väljaarendamine,

Võrgustikukoolide arendustegevuse ja õppekavatöö analüüs,
hindamiskriteeriumide väljatöötamine, nõustamine
Õppekavaarendust üldistav analüüs ja materjalid

x

x

Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang alammeetmele
Riikliku õppekava (2002)58 järgi peavad Eesti koolid töötama ühtse õppekava alusel. RP algusaastatel
olid vene ja eesti õppekeelega koolides suured õppekava erinevused, kohati lahknesid isegi koolide
vene- ja eestikeelse osa õppekavad. Alammeetme I.3.b eesmärk oli tagada riikliku õppekava
rakendamine kooli õppekava tasandil. Loodeti, et riiklik õppekava loob aluse suhtluseks koolide vahel,
millest võiks tekkida ka muid suhteid.
Alammeetmesse I.3.b kaasati teatud määral kõik vene õppekeelega koolid, hiljem liiguti edasi
väiksema aktiiviga. Eesti õppekeelega koolide kaasamine oli väga vaevaline, vaid üksikud koolid olid
asjast huvitatud, kuid nendegi hulgas ei leidunud ühtegi püsipartnerit. Ometi andsid sellised nn
juhukaaslased tööle lisaväärtust – näiteks aitasid eesti õppekeelega koolide õpetajad kaasa trükiste
valmimisele. Sari „Kutse dialoogile“ sisaldab palju koostööideid. Trükised on hea sisuga, kuid koolides
seda praegu ei teadvustata ega väärtustata.
Alammeetme I.3.b tulemusena mõistsid vene õppekeelega koolid, et nende häält kuuldakse ja tekkis
koostöövõrgustik. Paljud said vene õppekeelega koolide probleemidest selgemini aru. Koolide
õppekavad muutusid sisukamaks ja mõtestatumaks. Küsitletute hinnangul tulnuks välja antud
materjalide ja teiste tegevuste tulemuste tutvustamisele rohkem tähelepanu pöörata.
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Tänu meetme I.3.b tegevustele said vene õppekeelega koolid riikliku õppekava rakendamisega
tunduvalt paremini hakkama kui eesti õppekeelega koolid, pikemas plaanis kaasati aga siiski vähe
koole. Koostöö eesti ja vene koolide vahel jäi suures osas saavutamata, seetõttu täitis alammeede
I.3.b oma eesmärgid vaid osaliselt.
I.3.c. Eesti keele kui teise keele süvaõpe, tööalane eesti keele õpetus
Planeeritud eelarve (2000–2007): 8 669 200 krooni
Tegelik kulu: 5 391 538 krooni59
Peamine sihtrühm: kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õpetajad ja õpilased, üldhariduskoolide õpetajad
Alammeedet I.3.c rahastati aastatel 2000–2002 ja 2004–2005. Sellele kulus 62% eelarvest.
Planeeritud tegevused
Alammeetmega kavandati tegevusi nii üldharidus-, kutse- kui ka kõrgkoolide eesti keele süvaõppeks.
Peale selle pöörati tähelepanu materjalide väljatöötamisele, õppekava arendamisele ja kutsekoolide
vahetusprogrammile. Teisel perioodil muutus alammeede tuntavalt kutseõppekesksemaks.
Tabel 28. Meetme I.3.c tegevused rakendusperiooditi
2000–2003

2004–2007

12. Eesti keele kui teise keele õppe
alustamine 1. klassist

Edaspidine sõnastus
Eesti keele kui teise
alustamine 1. klassist

14. Eesti keele süvaõppe arendamine ja
rakendamine kutseõppeasutustes

keele

õppe

Eesti keele süvaõppe arendamine ja
rakendamine kutseõppeasutustes

13. Eesti keele süvaõppe programmi
rakendamine kutseõppeasutustes ja
kõrgkoolides

Eesti keele süvaõppe arendamine ja
rakendamine kõrgkoolides

15. Eesti keele süvaõppe arendamine ja
rakendamine kõrgkoolides
16. Eesti keele süvaõppe materjalide
väljatöötamine kutseõppeasutustele ja 16.–17. Eesti ning mitte-eestikeelsete
kutseõppeasutuste õpetajate vahetus;
kõrgkoolidele
muukeelsete kutseõppeasutuste õpilaste
koolitus
eesti
õppekeelega
eestikeelsete
17. Eesti- ja venekeelsete õppurite kutseõppeasutustes;
väljatöötamine
ja
ühisõpe
kutseõppeasutustes
ja õppematerjalide
kirjastamine
muukeelsete
kõrgkoolides
kutseõppeasutuste jaoks

Eesti
ning
mitte-eestikeelsete
kutseõppeasutuste õpetajate vahetus;
muukeelsete kutseõppeasutuste õpilaste
koolitus
eesti
õppekeelega
kutseõppeasutustes;
eestikeelsete
õppematerjalide
väljatöötamine
ja
kirjastamine
muukeelsete
kutseõppeasutuste jaoks

18.
Kutsekoolide
ja
õppekavade Kutsekoolide ja õppekavade arendus,
arendus, õpetajate täienduskoolitus (sh õpetajate
täienduskoolitus
(sh
projektitoetused koolidele)
projektitoetused koolidele)
Allikas: Rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Alammeetme I.3.c raames korraldati esimestes klassides keeleõpet rühmatundidena. RP kaudu
rakendus riigikeele süvaõpe ülikoolis õppivatele tudengitele60. Kahel rakenduskõrgkooli erialal pakuti
täiendavat eesti keele õpet. Kutsekoolides koostati eesti keele arendamise lähteülesanne, anti välja
eesti-vene-inglise infotehnoloogiasõnastik ning ainesõnastikud meditsiini ja turismi erialadele (mida
rahastati ka meetme I.2.b kaudu). Loodi kutseõppeasutuste vahetusprogramm, milles osales 12 kooli,
30 õpetajat ja 100 õpilast. Eesti keele süvaõpet said 135 õpilast.
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Enamikku tegevustest rahastati plaanipäraselt. Kutsekoolide õpetajate vahetus oli plaanitud aastateks
2001–2003, kuid kõnealuse alammeetme raames midagi ette ei võetud – seda tehti meetme I.4 all.
Kutsekoolide ja õppekava arenduse ning õpetajate täiendusõppe jaoks ei olnud rakenduskavas
eelarvet koostatud ja see tegevus ei kajastunud ka aruannetes.
Tabel 29. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Eesti keele kui teise keele õppe alustamine 1. klassist

x

*

*

Eesti
keele
süvaõppe
kutseõppeasutustes

x

x

x

arendamine

ja

*

rakendamine

Eesti keele süvaõppe arendamine ja rakendamine kõrgkoolides

x
x
x
Eesti ning mitte-eestikeelsete kutseõppeasutuste õpetajate vahetus;
muukeelsete kutseõppeasutuste õpilaste koolitus eesti õppekeelega
kutseõppeasutustes; eestikeelsete õppematerjalide väljatöötamine ja
x
kirjastamine muukeelsete kutseõppeasutuste jaoks
Kutsekoolide ja õppekavade arendus, õpetajate täienduskoolitus
(sh projektitoetused koolidele)
* Selle tegevuse juures oli märgitud planeeritud rahastaja, kuid konkreetset eelarvesummat mitte.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

x

Hinnang alammeetmele
Seni, kuni üldhariduskool ei taga õpilaste ühtlaselt head eesti keele taset, mis laseks neil edasi õppida
eestikeelses kõrgkoolis või hakkama saada tööelus61, on kutse- ja kõrgkooliõpilaste keeleoskuse
parandamise meetmed asjakohased. Kui RP-ga alustati, õpetati eesti keelt vene õppekeelega
lasteaedades ja siis alles alates 2. klassist. Seega oli asjakohane alammeetme eesmärk alustada
eesti keele õpetamist kohe esimesest klassist.
Alammeetmega I.3.c arendati edasi eesti keele õpet eelkõige kutse- ja kõrgkoolis. Sarnased
tegevused viidi ellu ka meetmete I.3.a, I.3.d ja I.4 juures.
Esimesele klassile koostati kooskõlas alammeetmega materjalid ja metoodikavihikud, samuti koolitati
lasteaiaõpetajaid. Tänu alammeetmele sai eesti keelt hakata õpetama alates üldhariduskoolide
esimesest klassist.
Kutseõppeasutustes edendati eesti erialakeele õpetamist neljal kutsealal. Koostati materjale ja
koolitati peamiselt kutsekoolide eesti keele kui teise keele õpetajaid. Süvaõpet said 135 õpilast ja
vahetusprogrammides osales 100 õpilast ehk umbes 3% vene õppekeelega kutsekoolide õpilastest.
Kutsekoolides on keeleoskus endiselt väike. Sellest annavad tunnistust kutsekooli õpilaste kehvad
tulemused eesti keele tasemeeksamitel (joonis 3).
Tänu RP rahastusele sai alguse õigusaktidega lubatud lisa-aasta üliõpilastele, kelle keeleoskus ei
võimaldanud kohe õpinguid alustada. HTM-i uuringu kohaselt ei ole aga riigikeele aastase süvaõppe
mudel ülikoolides hästi rakendunud. Eesti keele lisaõppel tuleb kasutada senisest paindlikumaid
meetodeid, samuti tuleb pakkuda keeletuge ka nendele üliõpilastele, kes täidavad formaalselt
kesktaseme keelenõude62.
Esimese klassi keeleõppe vallas saavutati alammeetme I.3.c eesmärgid, kuid kutse- ja kõrgkoolides
jäid tulemused kesiseks. Samas ei olnud kutse- ja kõrgkoolide õpilased alamprogrammi eesmärkide
kohaselt prioriteetne sihtrühm ning alammeetme maht kogu alamprogrammist oli väike (2%).
Arvestades alammeetmele kulutatud väikest ressurssi, olid tegevused edukad.
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I.3.d. Eestikeelset aineõpetust ja eesti keele omandamist toetavad õppematerjalid / laiendada
eesti õppekeele kasutamist ainete õpetamisel senistes venekeelsetes kutsekoolides ja
õpperühmades, et tagada kutsekooli lõpetajatele nende edasiseks tööks vajalik erialane eesti
keele oskus
Planeeritud eelarve (2000–2007): 17 813 800 krooni
Tegelik kulu: 18 304 844 krooni63
Peamine sihtrühm: üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õpilased
Alammeedet I.3.d rahastati kõigil programmi rakendusaastatel ja sellele kulus 3% esialgu planeeritust
enam.
Planeeritud tegevused
Alammeetme rakendamisel kavatseti välja anda ja levitada üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolide
eestikeelset aineõpetust toetavaid õppematerjale ja metoodilisi materjale. Teisel perioodil keskenduti
vaid kutsekoolidele, lisaks materjalide väljaandmisele lisandusid planeeritud tegevuste hulka
õppestrateegia väljatöötamine, koolitus ja tööpraktika.
Tabel 30. Meetme I.3.d tegevused rakendusperiooditi
2000–2003

2004–2007

Edaspidine sõnastus

18. Eestikeelset aineõpetust toetavate
õppematerjalide
väljatöötamine
põhikoolidele ja gümnaasiumidele

Eestikeelset
aineõpetust
toetavate
õppematerjalide
väljatöötamine
põhikoolidele ja gümnaasiumidele
19. Strateegia koostamine, (a) kuidas
õpetada
kutseõppeasutuses
eesti
keeles;
(b)
kuidas
integreerida
õppeaineid
omavahel.
Kutseõppeasutuste õpetajaid koolitavate
koolitusasutuste
õppekavade
täiendamine koolitusmoodulitega ainete
õpetamiseks eesti keeles. Õpetajate
täiendkoolitus õpetamaks aineid eesti
keeles.
20.
Eesti
keele
õppekomplekti
väljatöötamine, kirjastamine ja jaotamine

19.
Eestikeelseks
aineõpetuseks
koolitus- ja ainekavade ning materjalide 21. Eestikeelse lugemismaterjali ja
väljatöötamine
kutseõppeasutustele õppemetoodilise kirjanduse soetamine
kutseõppeasutuste raamatukogudesse
Eestikeelse
õppe
ja
õppevara
20. Eesti keele omandamist toetavate 22. Kutseõppeasutuste õpetajate ja arendamine muukeelsetes kutsekoolides
metoodiliste materjalide, sh kutseõppe- juhtkondade eesti keele kursused ja
asutuste erialaterminoloogia sõnastike tööpraktika
väljatöötamine*
23..Eesti erialakeele õppe arendamine
(eesti erialakeele õppe käsiraamat,
metoodika koolitus, õppematerjalide
loomine)
24. Eestikeelse õppe
käsiraamatu loomine

korraldamise

25. Õppematerjalide koostamise alane
arvutikoolitus
26.
Kutseõppeasutuste
klassijuhatajate/grupijuhtide
grupitöö
meetodite koolitus.
21.
Kutseõppeasutustele
ja
kõrgkoolidele eesti kultuuri ja ajaloo
õppeks
vajalike
õppematerjalide
väljatöötamine

Kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele
eesti kultuuri ja ajaloo õppeks vajalike
õppematerjalide väljatöötamine

22. Eestikeelse lugemismaterjali ja
õppemetoodilise kirjanduse soetamine
kooliraamatukogudesse

Eestikeelse
lugemismaterjali
ja
õppemetoodilise kirjanduse soetamine
kooliraamatukogudesse

*Sarnased kutsekoolide eesti keele õpet toetavad tegevused toimusid aastatel 2000–2003 ka meetmete I.3.c ja I.4 raames
Allikas: rakenduskavad
63

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele

44

Elluviidud tegevused
Aastate kaupa kattus tegelik rahastus planeerituga suures osas. Üldhariduskoolidele anti välja
õppekavasari, mitmesugused töölehed ja seletussõnastikud 12 aine jaoks. Määrati kindlaks koolide
teatmekirjanduse vajadus.
Alammeetme I.3.d tegevused olid mõeldud eelkõige kutsekoolidele: koolitati ainekava koostajaid,
koostati kuue kutseala ainekavad, ehituse ja õmbluse erialade valdkonnasõnastikud, 11 eriala jaoks
töötati välja eesti keele õppekomplektid, mis jagati 31 vene õppekeelega kutsekooli vahel. Peeti
koostööseminare ja koolitusi koolijuhtidele ja õpetajatele (erialakeele õpetamine, rühmatöömeetodid,
arvutikoolitus õppematerjalide loomise alal), eesti erialakeele õpetajate täiendusõppes osales
30 inimest. Kõrgkoolidele ja kutseõppeasutustele koostati ühiselt ajaloo õppevara.
Tabel 31. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eestikeelset
aineõpetust
toetavate
õppematerjalide
väljatöötamine põhikoolidele ja gümnaasiumidele
x
x
x
x
Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes
kutsekoolides
x
x
x
x
x
x
Kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele eesti kultuuri ja ajaloo
x
õppeks vajalike õppematerjalide väljatöötamine
Eestikeelse lugemismaterjali ja õppemetoodilise kirjanduse
x
x
x
soetamine kooliraamatukogudesse
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang alammeetmele
Et eesti keele süvaõpe oleks edukas, tuli välja töötada asjakohased materjalid, nagu alammeetmes
nimetatud. Siiski on küsitav, kas materjalide väljatöötamine pidi olema eraldi alammeede või oleks
seda andnud sobitada ka teiste meetmete ja eesmärkidega.
Igal juhul aitas alammeede ühelt poolt luua eestikeelset süvaõpet toetavaid materjale ja teisalt
varustada koole vajaliku kirjandusega. Süvaõppematerjale anti lisaks alammeetmele I.3.d välja pea
kõigi teiste alamprogrammi meetmete juures.
Alammeede I.3.d hõlmas eelkõige selliste materjalide väljatöötamist ja levitamist, mis pärast enam
jätkurahastust ei vaja, kuid on koolidele ka edaspidi kättesaadavad. Materjalide loomise hulka kuulus
mõnel juhul ka nende katsetamine, täiendamine, tutvustamine ja levitamine. Koostajate hinnangul
tuleb materjalide väljatöötamisel kasuks suurem paindlikkus ja jätkutegevus, mis aitaks materjalid
tõhusamalt kasutusele võtta.
Kooliraamatukogude varustamine raamatutega oli tähtis, sest paljudes koolides puudus eestikeelse
kirjanduse alusvaramu. Siiski võinuks materjalide juurde käia ka tegevus, mis oleks soodustanud
nende kasutamist õppetundides.
Et väljatöötatud materjale on RP rakendajad ja materjalide koostajad hinnanud kõrgelt, võib meedet
pidada edukaks.
I.4. Arendada eesti- ja vene õppekeelega koolide keelelis-kultuurilist koostööd, et paraneks
õpilaste keeleoskus ja kujuneks sallivus teiste kultuuride suhtes / arendada mitmekultuurilisi
koole ja koolide keelelis-kultuurilist koostööd, et paraneks õpilaste keeleoskus ja kujuneks
sallivus teiste kultuuride suhtes
Planeeritud eelarve (2000–2007): 7 183 200 krooni
Tegelik kulu: 6 885 454 krooni64
Peamine sihtrühm: üldharidus- ja kutsekoolide õpilased, õpetajad ja koolijuhid
Meetme I.4 tegevusi rahastati kõigi kaheksa programmiaasta jooksul. Planeeritud eelarvest kulutati
ära 96%.
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Planeeritud tegevused
Aastateks 2000–2003(2004) võeti meetme plaani üldharidus- ja kutsekoolide õpilaste ja õpetajate
vahetusprogrammid, ühised ainevõistlused ning üldhariduskoolide õpetajate ümberõpe. Teiseks
perioodiks kavandatud tegevused ei jätkanud esimese perioodi omasid, vaid puudutasid sallivusega
seotud ettevõtmisi ning pedagoogide ja koolijuhtide täiendusõpet.
Tabel 32. Meetme I.4 tegevused rakendusperiooditi
2000–2003

2004–2007

Edaspidine sõnastus

4.1 Kutseõppeasutuste õpilaste vahetusprogrammi mudeli väljatöötamine ja
projektide rakendamine

Kutseõppeasutuste
vahetusprogrammi
väljatöötamine
rakendamine

4.2. Üldhariduskoolide õpilaste lühi- ja
pikaajaliste
vahetusprogrammide
mudelite väljatöötamine ja rakendamine

Üldhariduskoolide õpilaste lühi- ja
pikaajaliste
vahetusprogrammide
mudelite väljatöötamine ja rakendamine

4.3. Eesti ja muukeelsete koolide ühised
ainevõistlused

Eesti ja muukeelsete koolide ühised
ainevõistlused

4.4. Projekti "Eesti-sisene tööjõulähetus
keele- ja erialapraktika eesmärgil"
võimaluste tutvustamine õpetajatele ja
õppejõududele

Projekti
"Eesti-sisene
tööjõulähetus
keele- ja erialapraktika eesmärgil"
võimaluste tutvustamine õpetajatele ja
õppejõududele

4.5.
Üldhariduskoolide
õpetajate
vahetusprogrammi
mudeli
väljatöötamine ja rakendamine

Üldhariduskoolide
õpetajate
vahetusprogrammi
mudeli
väljatöötamine ja rakendamine

4.6.
Üldhariduskoolide
õpetajate
ümberõppeprogrammi väljatöötamine ja
rakendamine

Üldhariduskoolide
õpetajate
ümberõppeprogrammi väljatöötamine ja
rakendamine

ja

õpilaste
mudeli
projektide

4.7. Sallivust ja mitmekultuurilisust
käsitlevate õpilasürituste korraldamine ja
materjalide väljatöötamine, pedagoogide
(sh huvijuhtide) täienduskoolitus teemal
–
erinevate
rahvuste
eripära
arvestamisest koolis

Sallivust
ja
mitmekultuurilisust
käsitlevate õpilasürituste korraldamine ja
materjalide väljatöötamine, pedagoogide
(sh huvijuhtide) täienduskoolitus teemal
–
erinevate
rahvuste
eripära
arvestamisest koolis

4.8. Valdkonna koordineerimine

Valdkonna koordineerimine

4.9. Eesti õppekeelega koolide juhtide ja
õpetajate
täienduskoolitus
teistest
rahvustest õpilaste õpetamisest ja
õpiraskuste
ennetamiseks
individuaalsete
õppekavade
rakendamisest

Eesti õppekeelega koolide juhtide ja
õpetajate
täienduskoolitus
teistest
rahvustest õpilaste õpetamisest ja
õpiraskuste
ennetamiseks
individuaalsete
õppekavade
rakendamisest

Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Elluviidud tegevused kattusid enamjaolt rakenduskavaga. Plaaniväliselt rahastati üheksat Eesti
nüüdiskirjanduse seminari vene keele tõlkidele. Meetme raames töötati välja ja katsetati
vahetusprogramme ning korraldati kuus projektikonkurssi, mille tulemusena eraldati raha 55
õpilasvahetusprogrammi jaoks. Programmides osales 289 õpilast ja teise keelega koolides
praktiseeris 113 õpetajat. Korraldati huvijuhtide koolitamise hange ja sallivust käsitlevad projektid
kooliõpilastele. Mitmekultuurilist kooli kätkevates põhjalikes koolitusprogrammides osales 63 huvijuhti.
Meetme raames hakati korraldama kodanikupäeva viktoriini, mis viidi teisel rakendusperioodil meetme
I.5 alla.
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Tabel 33. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kutseõppeasutuste
õpilaste
vahetusprogrammi
väljatöötamine ja projektide rakendamine

mudeli

Üldhariduskoolide
õpilaste
lühija
pikaajaliste
vahetusprogrammide mudelite väljatöötamine ja rakendamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eesti ja muukeelsete koolide ühised ainevõistlused
Projekti "Eesti-sisene tööjõulähetus keele- ja erialapraktika
eesmärgil" võimaluste tutvustamine õpetajatele ja õppejõududele
Üldhariduskoolide
õpetajate
väljatöötamine ja rakendamine
Üldhariduskoolide
õpetajate
väljatöötamine ja rakendamine

vahetusprogrammi

mudeli
x

ümberõppeprogrammi

Sallivust ja mitmekultuurilisust käsitlevate õpilasürituste
korraldamine ja materjalide väljatöötamine, pedagoogide (sh
huvijuhtide) täienduskoolitus teemal – erinevate rahvuste eripära
arvestamisest koolis

x

x

x

x

Valdkonna koordineerimine
Eesti õppekeelega koolide juhtide ja õpetajate täienduskoolitus
teistest rahvustest õpilaste õpetamisest ja õpiraskuste
ennetamiseks individuaalsete õppekavade rakendamisest
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang meetmele
Haridusvaldkonnas ei lõimuta ainult keele ja õppematerjali omandamise kaudu, vaid ka kogemuste ja
teadmiste praktilise rakendamise teel65, mistõttu peavad koolis omandatud teadmised teiste rahvuste
ja kultuuride kohta leidma praktilise väljundi. Üks selline võimalus on eri rahvusest noorte
koostööprojektide toetamine. Et eesti ja vene noored ei suhtle omavahel kuigi tihedalt66, on meetme
I.4 eesmärk – kujundada sallivust eesti ja vene õppekeelega koolide koostöö kaudu – igati
asjakohane.
Kuigi meetme siht oli kahel rakendusperioodil üks, erinesid tegevused tuntavalt – esimesel perioodil oli
rõhuasetus vahetusprogrammidel, teisel perioodil õpilasüritustel ja huvijuhtide koolitusel. Meedet
toetasid ka teiste meetmete tegevused. Õpilasürituste vallas kattus see meetmega I.5 ja kutsekoolide
vahetusprogrammide osas meetmetega I.3 ja I.2.
Meetme I.4 tegevused olid üldjoontes eesmärgipärased, erandiks olid vaid 2007. aastal rahastatud
Eesti nüüdiskirjanduse seminarid venekeelsetele tõlkidele. Vahetusprogrammid olid küsitletute
hinnangul
edukad,
kuid
probleeme
oli
vahetusperede
leidmisel.
Tulevikus
tuleks
vahetusprogrammidega seotud tegevust laiendada, leida võimalusi vastuvõtvate perede
motiveerimiseks ja arvestada rohkem sihtrühma sotsiaalseid aspekte. Meetme raames toimunud
huvijuhtide koolitusest rääkides peavad rakendajad positiivseks asjaolu, et koolitusest on teistesse
õpetajakoolituse kursustesse edasi kandunud mitmekultuurilise kooli teemaring. Sallivust kujundavad
eri rahvusest õpilaste koostööprojektid jäid harvaks ja kaasasid vaid väikese osa sihtrühmast.
Kesise kaasatuse tõttu ei avaldanud meede sihtrühmas erilist mõju. Erinevate kooliastmete
vahetusprojektides osales 289 õpilast ja 113 õpetajat, koolitusel 63 huvijuhti ning õpilasüritustel
sadakond inimest. Osalt võis vähene kaasatus tuleneda meetme I.4 nappidest rahalistest
ressurssidest – alamprogrammi vahenditest moodustasid need vaid 3%. Vahehindamise soovituse
kohaselt tulnuks meetme tegevuste toetuseks suurendada eesti ja vene õppekeelega koolide
65
66
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infovahetust ning õpetajate koostööd, kuid ka teisel rakendusperioodil ei pööratud sellele suurt
tähelepanu. Uuringud näitavad, et koolide ja õpetajate koostöö oli väike67.
Rakendajad pidasid meedet üheks nõrgemaks hariduse alamprogrammis. Sellist hinnangut põhjendati
sihtrühma väikese kaasatuse ja sellest tuleneva vähese mõjuga sihtrühmale. Seega ei täitnud meede
I.4 oma eesmärki.
Edaspidi tuleks koolide koostöö tõhustamiseks luua õpetajate omavahelist suhtlemist soodustavaid
tegevusi. Rohkem võiks pöörata tähelepanu eri õppekeelega koolide pikemaajalistele ja korduvatele
ühisüritustele, mis tugineksid noorte ühishuvidele. Meetme tegevused võiksid olla ühendatud
samalaadsete meetmetega I.3 ja I.5.
I.5. Luua muukeelsetele õpilastele tingimused selleks, et nad tahaksid ja oskaksid toimida
kodanikuna, teeksid teadlikult otsuseid edasise õpitee ja tööelu kohta
Planeeritud eelarve (2000–2007): 18 472 000 krooni
Tegelik kulu: 11 869 087 krooni68
Peamine sihtrühm: (muukeelsed) õpilased
Teised sihtrühmad: õpetajad, poliitikakujundajad, lapsevanemad, huvijuhid, noorsootöötajad
Meetme tegevusi rahastati terve programmi vältel, planeeritud eelarvest kasutati ära 64%.
Meede I.5 oli jaotatud kaheks alammeetmeks, millest ühe raames plaaniti luua kodanikukasvatuse ja
mitmekultuurilise kooli kontseptsioonid ja täiendada neid materjalidega ning teise raames kavandati
vastavasisulist koolitust ja teavitust.
Tabel 34. Meetme I.5 alammeetmed
2000–2003

2004–2007

I.5.a. Kodanikukasvatuse kontseptsioon, mitmekultuurilise kooli kontseptsioon,
materjalid
I.5.b. Koolitus kodaniku ja mitmekultuurilise kooli teemadel, teavitamine ja
nõustamine
Allikas: rakenduskavad

Meetme tulemusena valmisid kodanikuõpetuse ja mitmekultuurilise kooli kontseptsioonid ning ilmusid
vastavateemalised materjalid. Korraldati koolitusi ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajatele ning
huvijuhtidele ning projektikonkursse õpilasürituste rahastamiseks.
Hinnang meetmele
Koolid, eriti eesti õppekeelega koolid, ei valmista õpilasi teiste rahvustega suhtlemiseks ette. Vähesed
kultuuridevahelise suhtlemise teadmised ja oskused ei võimalda õpilastel aktiivselt suhelda ning
sunnivad neid endasse sulguma, mida teised rahvused võivad tõlgendada sallimatuse või tõrjuva
hoiakuna. Koolis tuleb arendada kultuuridevaheliseks suhtluseks vajalikke teadmisi ja oskusi, et
õpilased oleksid teisest rahvusest õpilastega suheldes enesekindlamad.69 Seega tuleb keskenduda
ajalookäsituse avatumale mõistmisele. Meetme I.5 puhul tegeletigi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
käsitusega koolides, mistõttu on meede vajaduspõhine ja selle eesmärk asjakohane. Lisaks toetasid
seda eesmärki ka meetme I.4 all organiseeritud õpilaskesksed tegevused ja huvijuhtide koolitus ning
meetmete I.2 ja I.3 kaudu korraldatud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitus.
Meetmele I.5 kulus 5% alamprogrammi eelarvest. 2000. aastate alguses koostati mitmekultuurilise
kooli kontseptsioon70, mis oleks tulnud ellu viia riikliku õppekava kaudu 2002. aastal, ent siiani ei ole
seda laiemalt aktsepteeritud ega õppesüsteemidesse lisatud71. Õpilased käisid viiel aastal
67
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68

48

kodanikupäeva viktoriinil. Ajaloo õppimisel võimaldasid aktiivset arutelu ja mängulisust Vabadussõja
ajaloo ning Eesti riigi sünniloo tutvustamise ja kodanikukasvatuse projektikonkursid. Osalejate
hinnangul olid projektid huvitavad ja olulised, kuid vajaka jäi sihtrühma ulatuslikumast kaasatusest.
Korraldajad tõid meetme miinusena välja asjaolu, et programmi algusaastatel ei osalenud eesti ja
vene õppekeelega koolide noored projektides alati koos ja et ühistegevusest võttis osa üksnes väike
hulk sihtrühma õpilasi. Vahendid olid jagatud väga väikesteks summadeks mitme projektikonkursi
vahel. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad käisid mitmel koolitusel. Ühiskonnaõpetuse õpetajate
suvekool oli õpetajate hinnangul sisutihe, rohkem võinuks vastajate sõnul olla suhtlusvõimalusi teisest
rahvusest õpetajatega. Paremate sidemete loomiseks eri rahvusest õpetajate vahel pakkus üks
osaleja välja vene ja eesti õppekeelega koolide õpetajate segamajutamise.
Meede I.5 aitas avardada ajalookäsitust ja suurendada sallivust rahvusrühmade vahel, kuid oli
väheedukas, sest väljatöötatud kontseptsioonid ei leidnud väljundit riiklikus õppekavas ja meede
haaras vaid väikest osa kogu õpilaste sihtrühmast.
Tulevikus tuleks mitmekultuurilisuse aspekt lisada riiklikku õppekavasse ja õpetajakoolitusse.
Õppekava väljatöötamisel peaksid osalema nii eesti- kui ka venekeelsete koolide esindajad ja
eksperdid, samuti rahvusvahelise kogemusega eksperdid72. Tuleks suurendada korduvaid kohtumisi
võimaldavate õpilasürituste hulka, sallivust süvendavatesse projektidesse tuleks kaasata rohkem
õpilasi.
I.5.a. Kodanikukasvatuse kontseptsioon, mitmekultuurilise kooli kontseptsioon, materjalid
Planeeritud eelarve (2000–2007): 4 335 000 krooni
Tegelik kulu: 5 704 472 krooni73
Peamine sihtrühm: muukeelsed õpilased ja õpetajad
Teised sihtrühmad: huvijuhid, poliitikakujundajad, avalikkus
Alammeetme I.5.a raames korraldati tegevusi kõikidel programmi rakendamise aastatel. Tegevusi
rahastati peamiselt riigieelarvest. Tegevusaruannete kohaselt ületas meede planeeritud eelarvet 32%
võrra.
Planeeritud tegevused
Esialgses rakenduskavas plaaniti koostada kodanikukasvatuse ja mitmekultuurilise kooli
kontseptsioonid ning toetada neid vastavate materjalidega. 2004.–2007. aasta rakenduskavaga
muutusid planeeritud tegevused konkreetsemateks, kuid omavahel raskemini seostavateks. Uuteks
tegevusteks olid näiteks kodanikukasvatuse alane viktoriin, projektikonkurss ja õpetajate koolitus ning
kodanikukasvatuse rahvusvahelise uuringu korraldamine.
Tabel 35. Meetme I.5.a tegevused rakendusperiooditi
2000–2003

2004–2007

Edaspidine sõnastus

5.18.
(5.1)
Kodanikukasvatuse
5.1. Kodanikukasvatuse kontseptsiooni kontseptsiooni
kodanikuvastutuse
väljatöötamine ja rakendamine riiklikus aspekti täiendamine vastutustundliku Kodanikukasvatuse kontseptsioon
tervisekäitumise
osas
(materjalide
õppekavas
väljatöötamine)
5.12.
Tasuta
levitatavate
5.2. Kodanikukasvatuse ja Estica õppematerjalide trükk ja levitamine (EV Kodanikukasvatuse
ja
Estica
põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse õppematerjalid
õppematerjalide mitmekesistamine
tundmise eksam)
5.3.
Rahvuskultuurilist
identiteeti
Rahvuskultuurilist identiteeti toetavate
toetavate materjalide väljatöötamine
materjalide väljatöötamine
5.4.
Mitmekultuurilise
kooli 5.17.
ESTVA
projekti Mitmekultuurilise kooli kontseptsiooni
kontseptsiooni kujundamine
kaasfinantseerimine
kujundamine, koolitus
5.11. Kodanikukasvatusalaste projektide Kodanikukasvatusalaste
projektide
toetamine, sh kodanikupäeva viktoriini toetamine, sh kodanikupäeva viktoriini
läbiviimine
läbiviimine
5.13.
Kodanikukasvatusalane Kodanikukasvatusalane õpetajakoolitus
õpetajakoolitus ja täiendkoolitus
ja täiendkoolitus
72
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5.14.
HPK
kodanikukasvatusalase
tegevuse nõustamine ja koordineerimine
5.15. Rahvusvahelise kodanikuõpetuse
uuringu
(küsitluse
läbiviimine,
küsimustike
trükkimine,
uurimuse
lõpparuande trükkimine, teavitamine)
5.16. Eesti keele kui teise keele
ainekava koostamine

HPK kodanikukasvatusalase tegevuse
nõustamine ja koordineerimine
Rahvusvahelise
kodanikuõpetuse
uuringu
(küsitluse
läbiviimine,
küsimustike
trükkimine,
uurimuse
lõpparuande trükkimine, teavitamine)
Eesti keele kui teise keele ainekava
koostamine

Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Planeeritud tegevused viidi lõviosas ellu. Koostati kodanikukasvatuse ja mitmekultuurilise kooli
kontseptsioonid, anti välja kodanikuõpetuse ja rahvuskultuuride identiteedi teemalisi materjale.
Korraldati kolm projektikonkurssi kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemaliste ürituste ja materjalide
rahastamiseks, mille tulemusena said toetuse 27 projekti. Viiel aastal viidi läbi kodanikupäeva viktoriin.
Tehti kolm uuringut ja anti täiendusõpet ühiskonnaõpetuse õpetajatele. Teisel rakendusperioodile jäeti
kodanikukasvatuse kontseptsiooni täiendamine rahastamata.
Tabel 36. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Kodanikukasvatuse kontseptsioon

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kodanikukasvatuse ja Estica õppematerjalid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*

*

x

x

x

x

x

x

x

x

Rahvuskultuurilist identiteeti toetavate materjalide väljatöötamine
Mitmekultuurilise kooli kontseptsiooni kujundamine, koolitus

x

Kodanikukasvatusalaste projektide toetamine, sh kodanikupäeva
viktoriini läbiviimine
Kodanikukasvatusalane õpetajakoolitus ja täiendkoolitus
HPK
kodanikukasvatusalase
koordineerimine

tegevuse

nõustamine

ja

Rahvusvahelise kodanikuõpetuse uuringu (küsitluse läbiviimine,
küsimustike trükkimine, uurimuse lõppraporti trükkimine,
teavitamine)
Eesti keele kui teise keele ainekava koostamine
*Sel aastal rahastati kodanikupäeva viktoriini meetme I.4 raames
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang alammeetmele
Alammeetme I.5.a kohta on peameetme I.5 juures antud ühishinnang koos alammeetmega I.5.b.
I.5.b. Koolitus kodaniku ja mitmekultuurilise kooli teemadel, teavitamine ja nõustamine
Planeeritud eelarve (2000–2007): 14 137 000 krooni
Tegelik kulu: 6 164 615 krooni74
Peamine sihtrühm: kodanikuõpetuse õpetajad ja õpilased
Teised sihtrühmad: õpetajad, poliitikakujundajad, lapsevanemad, huvijuhid, noorsootöötajad
Alammeetme I.5.b tegevused said rahalist toetust kõigil rakendusaastatel. Suuremalt jaolt kasutati
selleks riigieelarvelisi vahendeid. Alammeetmele kulutati programmiperioodil vaid 44% planeeritust,
suurim erinevus planeeritud ja tegeliku kulu vahel tekkis 2007. aastal, mil kavandatud 8 miljoni krooni
asemel kulus alammeetmele 1,3 miljonit krooni.
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti alammeetme raames koolitada õpetajaid ja koolijuhte ning
teha teavitustööd õpilaste hulgas. 2004.–2007. aastal muutusid tegevused konkreetsemaks, kuid
74
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üksteisega vähem haakuvateks. Jätkati teavitustööga, lisandusid õpilasüritused ja entsüklopeedia
tõlkimine.
Tabel 37. Meetme I.5.a tegevused rakendusperiooditi
2000–2003
5.5.
Õpetajate
ja
koolijuhtide
täiendkoolitus
kodaniku
ja
mitmekultuurilise kooli teemadel (sh
koolituskavad)

2004–2007

Edaspidine sõnastus

I.5.a .13

Õpetajate ja koolijuhtide täiendkoolitus

5.6.
Õpetajate
ja
õpilaste
5.19. Infomaterjalide väljatöötamine, Kodanikuteadvust tõstvad materjalid ja
kodanikuteadvuse
arendamine
(sh
seminaride korraldamine õpilastele
üritused
üritustega, filmidega, plakatitega jne)
5.7. Huvialajuhtide ja noorsootöötajate
täiendkoolitus
kodaniku
ja
mitmekultuurilise kooli teemadel

Huvialajuhtide
täiendkoolitus

I.5.a .13

ja

noorsootöötajate

5.8.
Noorte
infomessil
„Teeviit"
integratsiooniprogrammi kajastamine
5.9.
Noorte
teavitamisja
Muukeelsetele
noortele
nõustamiskeskuste
infobaasis
integratsiooni alase teabe olemasolu 5.20. Muukeelsetele noortele suunatud nõustamine ja teavitamine
tagamine
karjäärinõustamissüsteemi tõhustamine

suunatud

5.10.
Kutseõppeasutustes
õppimisvõimalustest teavitamine
5.21. Valdkonna
nõustamine
I.5.a.2

koordineerimine

ja Valdkonna
nõustamine

koordineerimine

ja

5.22 Estica, sh „Eesti entsüklopeedia”
11. venekeelse köite väljaandmise „Eesti entsüklopeedia” 11. köide
toetamine
5.23 Vabadussõja ajaloo ja Eesti riigi Vabadussõja ajaloo ja Eesti riigi sünniloo
sünniloo tutvustamine
tutvustamine
5.24 Eesti ajaloosündmuse lavastamine Eesti ajaloosündmuse lavastamine eestieesti- ja muukeelsete õpilaste osavõtul
ja muukeelsete õpilaste osavõtul

Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Suuremat osa plaanitud tegevustest toetati, kuigi seos planeeritud tegevuse nimetusega ei olnud alati
väga selge. Meetme raames toimusid koolitused ja seminarid kodanikuõpetuse ja ajaloo õpetajatele.
Koolitati ka venekeelse õppega koolide huvijuhte, korraldati ümarlaud ja tehti uuring nende
koolitusvajaduse väljaselgitamiseks. Noorte infomessil „Teeviit“ ning portaalide Rajaleidja ja Delfi
kaudu jagati teavet. Karjäärinõustamissüsteemi arendati karjäärikoordinaatorite koolitamise ja
koostöövõrgustiku loomise kaudu. Vene õppekeelega koolide noortele korraldati üritusi, sh neli
Vabadussõja ajalugu ja Eesti riigi sünnilugu tutvustavat projektikonkurssi, milles osales igal aastal ligi
1000 õpilast. Samuti anti välja „Eesti entsüklopeedia” 11. köide vene keeles.
Tabel 38. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Õpetajate ja koolijuhtide täiendkoolitus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
x

Kodanikuteadvust tõstvad materjalid ja üritused
Huvialajuhtide ja noorsootöötajate täiendkoolitus
Muukeelsetele noortele suunatud nõustamine ja teavitamine

x

x*

x*

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Valdkonna koordineerimine ja nõustamine
„Eesti entsüklopeedia” 11. köide
Vabadussõja ajaloo ja Eesti riigi sünniloo tutvustamine

x
x

x

x
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Eesti ajaloosündmuse lavastamine eesti- ja muukeelsete
õpilaste osavõtul
*Tegevuse juures oli märgitud planeeritud rahastaja, kuid konkreetset eelarvesummat mitte.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang alammeetmele
Alammeetme I.5.b kohta on peameetme I.5 juures antud ühishinnang koos alammeetmega I.5.a.
I.6. Luua uusimmigrantide ja pagulaste laste koolitamise süsteem, et võimaldada neile hariduse
omandamine Eesti haridussüsteemis
Planeeritud eelarve (2000–2007): 8 185 000 krooni
Tegelik kulu: 6 379 811 krooni75
Peamine sihtrühm: uusimmigrantide lapsed
Teised sihtrühmad: õpetajad, koolijuhid, kohaliku omavalitsuse ametnikud, ülikoolide õppejõud,
lapsevanemad
Meede I.6 lisandus RP-sse alles 2004.–2007. aasta rakenduskavas. Meetme raames rahastati
tegevusi kõigil neljal teise rakenduskava aastal ja sellele kulutati 78% planeeritud eelarvest.
Planeeritud tegevused
Meetmega plaaniti lõimida uusimmigrantide lapsed Eesti haridussüsteemi. Eelneval rakendusperioodil
viidi uusimmigrantide ja pagulastemaatikaga seotud koolitustegevusi ellu meetme I.2.c all ning
meetme I.5.a raames korraldati uusimmigrantidest õpilaste toimetuleku uuring.
Tabel 39. Meetme I.6 tegevused rakendusperiooditi
2000–2003

Tegevus 2004–2007

I.2.c ja I.5.a

6.1.–6.6. Uusimmigrantide ja pagulaste laste
koolitamise süsteemi, õppekava loomine;
pilootprojektide toetamine; koolitus
6.7. EL-i projekti kaasfinantseerimine
(uusimmigrandid, sotsiaalne mediaatorlus)

Edaspidine sõnastus
Uusimmigrantide ja pagulaste laste
koolitamissüsteem
Uusimmigrandid, sotsiaalne
mediaatorlus

Allikas: rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Meetme raames pandi kokku uusimmigrantide laste hariduspoliitilisi suuniseid kajastav dokument, anti
välja haridussüsteemi tutvustavad infovoldikud eesti, vene ja inglise keeles, koostati käsiraamatuid
õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ja ametnikele. Kohalike omavalitsuse ametnike ja koolijuhtide
seas korraldati uuring, tehti koolitusi, seminare, konverentse, infopäevi, ümarlaudu;
uusimmigrantidega seotud ametnikud, õpetajad ja õppejõud käisid õppereisidel Soomes, Hollandis ja
Kreekas. Samuti toimusid kolmel aastal projektikonkursid „Uusimmigrandid Eesti haridusasutustes“.
Tabel 40. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000

2001

2002

2003

Uusimmigrantide ja pagulaste laste koolitamissüsteem
Uusimmigrandid, sotsiaalne mediaatorlus

2004

2005

2006

2007

x

x

x

x

x

Allikas: Rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang meetmele
Üha enam kasvab vajadus valmistada Eesti koolid ette uusimmigrantide tulekuks. MindPark OÜ
korraldatud uuringu järgi on viimastel aastatel olnud kokkupuuteid uusimmigrantide lastega 33%-l
uuringus osalenud haridusasutustest76. Esimesel RP rakendusperioodil tegeleti uusimmigrantidega
mõningal määral meetmete I.2 ja I.5 raames, ent teisel rakendusperioodil muutus see temaatika
tähtsamaks ja tegevused koondati kokku käesolevasse meetmesse.
75
76

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
Kasemets, L. (koost) (2007). Uusimmigrandid Eesti haridusasutustes. Uuringuaruanne.
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Meetme eesmärk oli mitmesuguste tegevustega hästi kaetud. Töötati välja hariduspoliitiline alus,
koolitati osapooli, koostati käsiraamatud edaspidiseks, tehti teavitustööd. Küsitluses osalenud
projektide elluviijad hindasid need tegevused vajalikeks, kuid välja toodi projektipõhise lähenemise
sobimatus. 2007. aastast alates on projektipõhisusele leitud alternatiiv hariduse üldise rahastusmudeli
kaudu – eesti õppekeelega koolides on õpikoha maksumus nüüd kõrgem, kui õpilane on Eestis elanud
vähem kui kolm aastat ja tema emakeel või varasem õppekeel ei ole olnud eesti keel.
Alammeetmele kulus 3% alamprogrammi eelarvest, 2007/2008. õppeaastal oli Eesti haridusasutustes
EHIS-e andmetel 126 uusimmigrantide last77, seega on eraldatud summad olnud märkimisväärsed
(umbes 30 000 krooni lapse kohta). Samas oli meede olemuselt ennetavat laadi, s.t tegevustega loodi
valmisolek reageerimiseks, kui teema muutub päevakohaseks.
Kokkuvõttes oli meede I.6 edukas, sest selle raames arendati välja tugisüsteemid uusimmigrantide
laste lõimimiseks Eesti haridussüsteemi.
Edaspidi võiks luua uusimmigrantide ja pagulaste keskuse, kes hakkaks sihtrühma eest kostma
(esialgu mõne olemasoleva MTÜ kaudu).
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Soll. M. (2008). Uusimmigrantide lapsed Eesti koolides, http://www.opleht.ee/Arhiiv/2008/08.02.08/paevateema/koik.shtml.

53

3.1.3. Kokkuvõttev hinnang alamprogrammile
Haridust peetakse üheks mõjusamaks integratsioonivahendiks78. Haridust korraldatakse Eestis
asjakohaste seaduste ja teiste õigusaktide alusel (haridusseadus, PGS jt). Neis arvestatakse ka
etniliste vähemuste haridusvajadust. Alljärgnevalt on hinnatud, kuidas mõjutas RP programm
lõimumist haridussüsteemi kaudu.
RP hariduse alamprogrammis on olnud mitmeid edukaid tegevusi. Osa projektipõhiselt
alustatud tegevustest on nüüd haridussüsteemi lahutamatu osa.
Mõned RP haridusteemalised algatused on olnud väga õnnestunud ja saanud tänaseks osaks Eesti
haridussüsteemist. Näiteks keelekümblusprogrammi on esile tõstetud nii lõimumisuuringutes79 kui ka
käesoleval hindamisel tehtud intervjuudes ja küsitluses. Programmi edu põhjusena tuuakse välja selle
terviklik juhtimine ja osapoolte (ametnike, koolijuhtide, õpetajate, õpilaste, lastevanemate jt) pidev
kaasatus. 2007. aastaks oli keelekümblusprogrammis osalenud kokku 3983 last. Alates 2007. aastast
on keelekümblusklassi õpilase pearaha 20% suurem kui tavaklassi õpikoha maksumus, mis
suurendab tegevuse jätkusuutlikkust ja tuleb kasuks ka pikemas plaanis.
Suureks RP saavutuseks peetakse ka eesti keele õpetamise metoodika ja materjalide väljatöötamist.
Paljud metoodilised materjalid on endiselt kasutusel ja osa neist on võetud ülikoolide
ettevalmistusprogrammidesse. Nii õpetajate abimaterjale kui ka õppevara täiendatakse järjepidevalt.
Lisaks võib RP panusena välja tuua eesti keele kui teise keele õpetajate ja koolitajate
organiseerumise. Tänu RP-le moodustati Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, kes korraldab
õpetajatele piirkondlikke koolitusi.
Programmi edu on kahandanud see, et programmi algusperioodil jäid piisava tähelepanuta
sihtrühmad, kelle keeleõppe tulemuslikkus on tavaliselt kõige suurem.
Poliitilise otsuse tulemusena plaaniti eestikeelsele aineõppele üle minna kõigepealt
gümnaasiumiastmes, mistõttu keskenduti RP algusaastatel põhikooli lõpuklassidele ja
gümnaasiumiosale. Samas on õppimine tulemuslikum nooremates vanuserühmades80, mistõttu
oleksid tulemused olnud tõenäoliselt paremad, kui keeleõppe fookus oleks asetatud kohe väga selgelt
alus- ja põhiharidusele, sest see oleks aidanud luua paremaid eelduseid eestikeelsele
81
gümnaasiumiõppele üleminekul . Programmi lõpupoole koondati tähelepanu rohkem alus- ja
põhiharidusele. Seda näitab asjaolu, et umbes 70% koolieelsetele lasteasutustele mõeldud summast
kulutati pärast 2004. aastat.
Keel on tähtis lõimumisvahend, kuid keelepoliitiliste väärtuste kõrval võeti hariduse
alamprogrammis liiga vähe arvesse teisi integreerumist toetavad meetmeid.
Lõimumise edu ei sõltu ainult siin elavate inimeste eesti keele oskusest, vaid ka demograafilistest,
sotsiaalsetest ja majandus-poliitilistest teguritest82. Hariduse alamprogrammi raames ei piirdutud ainult
keelõppega – korraldati näiteks pereõpet ja keeleõppelaagreid, mis lisaks keeleõppele soodustasid ka
suhtlemist, kujundasid hoiakuid ja sallivust ning panid mõistma erisusi. Paraku viidi sedalaadi tegevusi
hindajate arvates ellu liiga väikeses mahus. Nii oli umbes 65% alamprogrammi eelarvest mõeldud
keeleõppele ja 35% tegevustele, mis toetasid lõimumist peale keeleõppe ka muul viisil83, peamiselt
eelnimetatud pereõppe ja keelelaagrite kaudu.
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Kirss, L., Vihalemm T. (2008). RIP 2008–2013. Vajadus ja teostatavusuuringu lõpparuanne. II osa. Hariduslik integratsioon.
Nt Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine;
Vare, S. (koost) (1999). Keelekümblus kui integratsiooni võti: materjalide kogumik, Tallinn.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0481:FIN:ET:PDF, 05.05.2009.
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Kirss, L., Vihalemm T. (2008). RIP 2008–2013. Vajadus ja teostatavusuuringu lõpparuanne. II osa. Hariduslik integratsioon
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Laius, A, Valdmaa. S., Läänemets, U. (koost) (2001). Uurimisprojekti „Multikultuursus ja muukeelse kooli üleminek
kakskeelsele õppekavale“ tulemused.
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Ülejäänud 5% alamprogrammi eelarvest kulus koolide renoveerimiseks.
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Kui võtta arvesse, et järjest rohkem vene emakeelega õpilasi asub õppima eesti õppekeelega
koolidesse, oleks RP raames võinud rohkem tähelepanu pöörata lõimumisprobleemide
lahendamisele eestikeelsetes koolides.
Järgnevalt jooniselt on näha, et vene keeles õppijate arv vähenes RP ajal 28%-lt 20%-le ehk enam kui
neljandiku võrra. Samal ajal on kasvanud eesti õppekeeles õppijate osakaal. 2006/2007. õppeaastal
õppis eesti õppekeelega koolides või keelekümblusklassides 17% õpilastest, kelle emakeel ei olnud
eesti keel.84
Joonis 2. Vene- ja eestikeelsete õpilaste arv üldhariduskoolides
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Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem

Olukorras, kus vene õppekeelega koolide õpilaste arv kahaneb ja vene emakeelega noorte osakaal
eesti õppekeelega koolides suureneb, on tarvis meetmeid, mis aitavad muutuva olukorraga
kohanduda.
Vene emakeelega õpilaste suundumine eesti õppekeelega koolidesse on loonud vajaduse valmistada
eesti õppekeelega koolid ette mitmekultuurilise keskkonna tekkeks. RP raames tegeleti eesti
õppekeelega koolidega küll mõnel määral, kuid kokku moodustasid selliseid koole kaasavad
tegevused alamprogrammi eelarvest vaid umbes 10%.85 Sellisteks tegevusteks olid ühised
ainevõistlused ja õpilasüritused, õpetajakoolitus, vahetusprojektid ja õppekava arendus, kuid
üldjoontes jäi eestikeelsete koolide kaasatus väikeseks. Kui teisel rakendusperioodil lisandus
programmi uusimmigrantide meede, hakati eesti õppekeelega koolidele pöörama suuremat
tähelepanu.
Õpetajate puudus ja keeleoskuse probleem ei leidnud lahendust.
EHIS-e andmetel toimusid RP perioodil positiivsed muutused vene õppekeelega koolide õpetajate
kutseoskuse vallas. Tuntavalt on suurenenud pedagoogilise ja erialase pedagoogilise kõrgharidusega
õpetajate osakaal (tabel 41). Siiski on erinevad uuringud viidanud õpetajate napile eesti keele
oskusele86. Keeleinspektsiooni kontrollide tulemused näitavad, et paljude vene õppekeelega koolide
õpetajate keeloskus ei vasta kehtestatud nõuetele. 2006. aastal kontrolliti venekeelsetes koolides 950
õpetaja eesti keele oskust, neist 832 ei vastanud nõuetele.87
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http://www.rahvastikuminister.ee/public/Haridus.pdf, lk 2, 29.04.2009.
RP tegevusaruanded.
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Kirss, L., Vihalemm T. (2008). RIP 2008–2013. Vajadus ja teostatavusuuringu lõpparuanne. II osa. Hariduslik integratsioon.
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Tabel 41. Õpetajate haridustase
Haridustase

Eesti- ja vene
õppekeelega koolides
kokku

Vene õppekeelega
koolides

1998/1999

2007/2008

1998/1999

2007/2008

Erialane pedagoogiline kõrgharidus

60%

85%

45%

90%

Kõrgharidus

77%

93%

82%

95%

Keskharidus

5%

0,9%

2%

0,3%

Pedagoogiline haridus

78%

92%

59%

98%

Allikas: EHIS

Piisava keeleoskusega õpetajate puudust peavad venekeelsed koolid eestikeelsele aineõppele
üleminekul üheks suurimaks probleemiks. RP on õpetajate keele- ja kutseoskuse arendamiseks
korraldanud mitmeid koolitusi, kuid need on olnud süsteemipäratud – erinevate tegevuste pakkumisel
konkureeriti sama sihtrühma pärast, koolitustel käisid pidevalt ühed ja samad aktiivsemad õpetajad ja
tagasihoidlikum osa jäi kõrvale. Fookusgruppide arvamuse ja intervjuude kohaselt ei arvestatud
õpetajate koolitusel piisavalt õpetajate lahknevat keeletaset ja seetõttu ei toonud see paljudele
osalejatele erilist kasu.
3.1.3.1. Kas ja kuivõrd on olnud kaetud programmi eesmärgid rakendusplaanis sätestatud
meetmete ja tegevustega?
Alamprogrammile seati järgmised eesmärgid:
► põhikooli lõpetanu on ühiskonnapädev ja valdab eesti keelt kesktasemel;
► keskhariduse omandanud noored valdavad olme- ja tööalaseks suhtluseks vajalikul määral
keelt, suudavad õppida eesti keeles.88
Alamprogrammi eesmärkide saavutamiseks oli küllalt palju keeleõppega seotud tegevusi, samas jäi
ühiskonnapädevust suurendavate tegevuste hulk ja ulatus väikeseks. Alamprogrammi eesmärkide
sõnastus jättis välja kutse- ja kõrgkoolid, kuigi meetmete I.2, I.3 ja I.4 raames viidi ellu tegevusi ka
nendes sihtrühmades.
3.1.3.2. Kas ja kuivõrd on olnud kaetud programmi sihtgrupid rakendusplaani meetmete ja
tegevuste raames?
Hariduse alamprogramm suutis kaasata enamiku vene õppekeelega koolidest, kuid vaid väikese osa eesti
õppekeelega koole. Alljärgnevalt vaadeldakse alamprogrammi tegevusi erinevate haridusastmete kaupa.
Kõik sihtrühmad ei osalenud programmis küllaldasel määral, kuid arvesse tuleb võtta ka programmi
vahendite hulka – eraldatud summadega ei olnudki võimalik täita kõiki vajadusi.
Alusharidus
RP ajal eraldati ligikaudu 8% hariduse alamprogrammi vahenditest koolieelsetele lasteasutustele.
Programmi alguses ei olnud lasteaiad oluline RP sihtrühm, ent teisel rakendusperioodil olid nad
tegevustesse rohkem kaasatud. Rakendajate hinnangu järgi oli programmi lõpuks 80% venekeelsetes
lasteasutustes võimalus õppida tundma eesti keelt ja kultuuri. Seega suudeti programmiga hõlmata
lõppkokkuvõttes suur osa alushariduse sihtrühmast.
Põhiharidus
Hariduse alamprogrammi vahenditest umbes pool oli mõeldud põhikoolile89, sellest poolest üle 50%
võttis enda alla keelekümblusprogramm. Kuigi hindamise ajal ei õnnestunud saada terviklikke
andmeid selle kohta, kui suur osa venekeelsete põhikoolide õpilastest osales RP-s kokku, oli enamik
88

RP.
Et tegevusaruannetes on kohati raske eristada põhikoolile ja gümnaasiumile mõeldud tegevusi, liiatigi kuna osa tegevustest
oli suunatud üldharidusele tervikuna, siis on siintoodud protsendid tinglikud ning põhi- ja keskhariduse tegelik rõhuasetus võib
nimetatust erineda.
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põhikoole rakendajate hinnangul kaasatud. Programmi kõige õnnestunumast tegevusest –
keelekümblusprogrammist – oli 2007. aastaks osa võtnud ligikaudu 14% vene õppekeelega
põhikoolide õpilastest. Ülejäänud sihtrühma jaoks oli vähem tegevusi ja need jäid vähemterviklikuks.
Seetõttu võib öelda, et tegevusi pakuti piisavalt vaid osale põhihariduse omandajatest.
Keskharidus
Keskharidus hõlmas ligikaudu 30%90 alamprogrammi eelarvest. Kohati mõjutasid seda sihtrühma ka
põhikoolile mõeldud tegevused, sest osa põhikooliõpilasi jõudis programmi jooksul
gümnaasiumiastmesse ning koolitatud aineõpetajad olid põhikoolis ja gümnaasiumis tihti samad.
Õpetajakoolituse ja õppematerjalide kaudu puudutas programm suuremat osa sihtrühmast, programmi
lõpus alanud üleminekuga eestikeelsele õppele olid seotud kõik venekeelsed gümnaasiumid.
Seepärast võib öelda, et tegevustest sai osa kogu sihtrühm.
Kutseharidus
Kutseharidus moodustas programmi eelarvest umbes 10%. Esimesel rakendusperioodil pöörati
kutseharidusele vähe tähelepanu, alles paaril viimasel programmiaastal hakati sellega süsteemsemalt
tegelema. Programm kaasas intensiivsemalt vaid väikese osa sihtrühmast – kutsekooli
õpilasvahetusprogrammides osales ligi 500 õpilast (sh eesti õppekeelega koolide õpilased), lisaks
tegeleti aktiivsemalt üksikute erialade kutsealase keeleõppega. Seega ei suudetud sihtrühmale
piisavalt tegevusi pakkuda, kuigi unustada ei tasu, et alamprogrammi eesmärkide järgi ei olnudki
kutsekoolid RP eelissihtrühm.
Kõrgharidus
Kõrghariduse omandajad ei olnud RP-s väga tähtsad. Hariduse alamprogrammi vahenditest eraldati
sellele sihtrühmale umbes 2%. Ainsa kõrgharidusmeetmena rakendati ülikoolides lisa-aastat eesti
keele õppeks. 2007. aastal oli venekeelsetes õpperühmades võimalik õppida 16 kõrgkoolis, mis on
umbes pool kõrgkoolide koguarvust. Kõige rohkem venekeelse õppega asutusi oli
erarakenduskõrgkoolide hulgas (üheteistkümnest koolist kaheksas saab õppida vene keeles, kolmes
neist ainult vene keeles). Kaheksast riiklikust rakenduskõrgkoolist on venekeelsed rühmad avatud vaid
ühes ja vaid üks riigi kutseõppeasutus pakub õpet vene keeles. Uuringu kohaselt ei ole riigikeele
aastase süvaõppe mudel ülikoolides hästi rakendunud, seetõttu ei saa ka sihtrühma tegevustega
kaetuks lugeda.91
3.1.3.3. Milline on olnud rakendusplaanis sätestatud meetmete edukus ja säästlikkus
tegevuste lõikes?
Projektid vajasid erinevaid ressursse. Edukamad tegevused olid üldjuhul ka kulukamad. Kaht
programmi õnnestunud tegevust – keelekümblusprogrammi ja kooliväliseid keeleõppeprojekte –
võrreldes selgus, et ühe õpilase eest kulutati pereõppe ja keelelaagrite projektides umbes 2200 krooni
ja keelekümblusprogrammis 16 500 krooni. Teisalt seovad koolivälise keeleõppe projektid last vaid
lühikese aja vältel, kuid keelekümblusprogrammis osalevad lapsed intensiivselt mitme aasta jooksul.
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Keelekümblusprogramm
2000. aasta märtsis algas Kanada rahvusvahelise arengu agentuuri toetusel Eesti
haridusministeeriumi ja Toronto koolivalitsuse nelja-aastane ühisprojekt, millega liitusid ka Vaasa
ülikool ja Soome kooliamet. 2000. aasta septembris alustas neljas üldhariduskoolis täieliku varase
keelekümbluse põhimõttel tööd viis esimest klassi ühtekokku 134 õpilasega. 2007. aastaks olid
lisandunud veel hilis- ja lasteaedade keelekümbluse programmid, kokku osales RP perioodi
lõpuks keelekümbluses 3240 põhikooli õpilast ja 743 lasteaialast.
Keelekümblusprogramm moodustas umbes 28% hariduse alamprogrammi kuludest. Võrreldes
teiste hariduse alamprogrammi tegevustega olid projekti kulud lapse kohta kõrged – ligikaudu
16 500 krooni. Suur osa vahenditest kulus keelekümblusprogrammi väljatöötamiseks, õpilaste
lisandumisel muutuvad kulud õpilase kohta väiksemaks. Maksumus lapse kohta on kõrge ka
seetõttu, et summas sisalduvad kulud keelekümbluskeskuse ülalpidamiseks. Tänu piisavatele
ressurssidele,
entusiastlikele
elluviijatele
ja
rahvusvahelisele
kogemusele
on
keelekümblusprogrammist saanud hariduse alamprogrammi õnnestunud osa. Programmi edule
on kaasa aidanud selle juhtimine ühtsest keskusest.
Keelekümblusprogramm hõlmas erinevaid sihtrühmasid, arendustöös oli oma roll lisaks
õpetajatele ka õpilastel, haridusametnikel ja lapsevanematel. Väljatöötatud metoodika ja
materjalid on levinud väljapoole programmi piire. Programmi tegevused on olnud mõjusad.
Keelekümblusprogrammi jätkusuutlikkust näitab see, et programm on välisrahastuselt üle viidud
riiklikule finantseerimisele – keelekümblusõpilane on lisatud Eesti Hariduse Infosüsteemi eraldi
klassifikaatorina, mille eest maksab riik suuremat pearaha.
Allikad: (2008) Keelekümbluskeskus: seitsme aasta jagu kogemusi; www.kke.ee; RP tegevusaruanded

Vähem tulemusi on hariduse alamprogrammis andnud õpetajate ettevalmistamine üleminekuks
eestikeelsele aineõppele gümnaasiumis ja kodanikuhariduse meede. Kodanikuhariduse tegevustena
koostati muu hulgas kodanikuhariduse ja mitmekultuurilise kooli kontseptsioonid92, mis oleks pidanud
leidma väljundi 2002. aastal täiendatud riiklikus õppekavas, kuid ei leidnud. Tegevuste vähese edu
põhjus on olnud jätkutegevuste puudumine ja hiline pealehakkamine, seetõttu pole tegevused olnud
säästlikud, kuigi ka ressursse kasutati vähem.
Õpetajate ettevalmistamine üleminekuks eestikeelsele aineõppele gümnaasiumis
1997. aastal vastu võetud PGS-is märgiti, et gümnaasiumiastme üleminek eestikeelsele õppele
algab hiljemalt 2007/2008. õppeaastal. Ülemineku täpne kord sätestati alles 2007. aasta juunis
Vabariigi Valitsuse määrusega.
Sellise poliitiliste otsuste heitlikkuse ja vajalike õigusaktidega viivitamise tõttu on ülemineku
ettevalmistamine alanud liialt hilja. Näiteks õpetajaid hakati aktiivselt koolitama alles 2005. aastal.
Kolme viimase programmiaasta jooksul osales koolitustel üle 700 üleminekuainete õpetaja ja
koolitustele kulus umbes kuus miljonit krooni. Intervjuude, fookusgruppide arutelude ja küsitluse
kohaselt ei arvestatud alati koolitusel osalenud õpetajate erinevat keeletaset. Õpetajate vähesest
valmisolekust üleminekuks annavad tunnistust ka Keeleinspektsiooni kontrollitulemused – 2006.
aastal kontrollitud 950 õpetajast 87% ei vastanud kehtestatud keelenõuetele. Õpetajate kesist
keeleoskust on rõhutatud ka erinevates uuringutes (nt Kirss, L., Vihalemm T. (2008). RIP 2008–
2013. Vajadus ja teostatavusuuringu lõpparuanne. II osa. Hariduslik integratsioon). Seetõttu võib
öelda, et õpetajate ettevalmistamiseks mõeldud tegevused osutusid vähetulemuslikuks.
Allikad: http://www.keeleinsp.ee/?menu=34&news=416, RP tegevusaruanded, Vare, S. (2006). Vene koolide valmisolekust
üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal

Täpsemalt on tegevuste edukust hinnatud punktis 3.1.4. Üldkokkuvõttena võib öelda, et eraldi
vaadatuna olid tegevused enamasti edukad, kuid puudu jäi eelkõige järjepidevusest. Sageli oli mõni
tegevus ühekordne või puudutas vaid osa sihtrühmast. Sihtrühmapõhise lähenemise asemel
kasutatud tegevuspõhine toimimisviis ei võimaldanud sageli püsivaid tulemusi saavutada.
Tegevuspõhisel lähenemisel võib üks inimene sattuda viie aasta jooksul ainult ühele koolitusele, kuid
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Laius, A., Valdmaa, S., Läänemets, U. (koost) (2001). Uurimisprojekti „Multikultuursus ja muukeelse kooli üleminek
kakskeelsele õppekavale“ tulemused.
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teine käia sarnasel koolitusel viis korda. Samuti ei tehta keeleõppe järelkoolitusi ega toetata inimest
eestikeelse suhtluskeskkonna loomisel. Tegevuspõhise toimimise asemel olnuks mõttekam pakkuda
ühele sihtrühmale järjest omavahel seostatud ja üksteisele tuginevaid tegevusi.
3.1.3.4. Kas ja kuivõrd jätkusuutlikud on olnud rakendusplaani raames realiseeritud meetmed
tegevuste lõikes?
Tegevused olid enamjaolt jätkusuutlikud, sest väljatöötatud õppematerjalid ja programmid on endiselt
kasutusel. Osa loodud erikursusi on kõrgkoolid lisanud oma täiendusõppeprogrammi, avatud ülikooli või
põhiõppesse. Mõnesid projektipõhiselt alustatud tegevusi rahastatakse nüüd jooksvalt riigieelarvest.
Arendamist vääriks ühe kooliastme tegevuste tulemuste ärakasutamine teistes kooliastmetes.
Programmis oli palju projekti- ja hankepõhisust. Jätkusuutlikkuse suurendamiseks võiks lepinguid
sõlmida osaliselt pikemaks ajaks93, sest see suurendaks taotlejate kindlustunnet ja vähendaks
rakendajate halduskoormust. Mitme rakendaja hinnangul on programmi juhtimine ja tegevuste
elluviimine läinud üksteisest liiga kaugele – üha rohkem tegeletakse hangete ja projektikonkursside
korraldamisega ning tegevuste sisulisele poolele jääb vähem aega.
Keelekümblusprogramm näitab, et tegevuste kompleksne toetamine annab häid tulemusi. Eri
osapoolte kaasamine ja kogu tegevuse kõikide tahkude läbimõtlemine toob edu (näiteks raamatu
väljaandmisel tuleb mõelda ka selle levitamisele ja viisidele, kuidas kasutada seda koolitundides, sest
selle saatmine raamatukogudesse ei taga automaatselt selle kasutuselevõttu).

3.1.4. Kas ja kuivõrd on programmi ja rakendusplaani realiseerimise
käigus saavutatud edu programmi üld- ja alameesmärkide
saavutamisel?
Eesmärkide saavutamise hindamisel analüüsiti seatud eesmärkide püstitust ja mõõtmisvõimalusi ning
seejärel vaadeldi tegureid, mis aitasid eesmärkideni jõudmisele kaasa või takistasid seda.
Alameesmärk A. Põhikooli lõpetanu on ühiskonnapädev ja valdab eesti keelt kesktasemel
Keeleoskuse mõõdikuks on alameesmärgis A seatud keele valdamine kesktasemel, kuid põhikooli
lõpus tehtava eksami sooritamine (vähemalt 60 punkti) näitab algtasemel keeleoskust94. Seetõttu on
eesmärgi saavutamise hindamine lõpueksami tulemuste kaudu liiga ebatäpne.
Et RP meetmetega püüti muu hulgas ette valmistada 2007. aasta üleminekut eestikeelsele õppele
gümnaasiumis95, siis käsitletakse siinses aruandes põhikooli lõpetanu keeleoskuse hindamisel ka
tema valmisolekut üleminekuks eestikeelsele õppele gümnaasiumis.
Kuna põhikooli lõpetanu ühiskonnapädevuse määramiseks ei ole otseseid mõõdikuid, siis hinnatakse
seda ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetamise kaudu ning kodanikukasvatuse ja mitmekultuurilisuse
aspektide käsitlemise teel.
Põhikooliastmes on näha, et õpilaste eesti keele kui teise keele eksami tulemused on võrreldes 2004.
aastaga mõnevõrra langenud. Fookusgruppide hinnangul võivad tagasilöögi põhjuseks olla
võimekamate õpilaste siirdumine eesti õppekeelega koolidesse ja muudatused eksamikorralduses.
REKK-i 2004/2005. õppeaasta põhikooli eesti keele kui teise keele eksami analüüsis järeldatakse, et
eelnevatest aastatest kehvemad tulemused ei pruugi tähendada keeleoskuse allakäiku, vaid pigem
eksami kvaliteedi tõusu. Näiteks olid eksamiülesanded võrreldes varasemate aastatega
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Mitmeaastaseid lepinguid on välisabiprogrammide raames teatud määral küll rakendatud, kuid neid võiks ulatuslikumalt
kasutada ka näiteks keelelaagrite korraldamisel (vt meetme I.1 hinnangut).
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Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport.
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Gümnaasiumiastme eestikeelsele õppele ülemineku toetamine ei kajastu küll otseselt eesmärkides, kuid osa alamprogrammis
planeeritud meetmetest ja tegevustest ja nende eesmärkidest pidid seda plaani järgi tegema. Eriti selgelt väljendub see meetme
I.1.a teise perioodi nimes „Üleminek eestikeelsele õppele“ ja õpetajakoolitustes – seal seati kõige tähtsamale kohale nende
ainete õpetajad, keda üleminek eelkõige puudutas.
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mitmekesisemad. Sellega välditi eksami sooritamist drillimise ja mõne teema päheõppimise abil ning
kajastati õpieesmärgi saavutamist paremini.96
Joonis 3. Koolilõpetajate eesti keele kui teise keele eksami keskmised tulemused aastatel 2004–2007
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Allikas: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Kuna 2007. aastal oli eksami sooritajate keskmine tulemus 62,7 punkti, mis ületas napilt algtaseme
eksami sooritamiseks nõutava punktimäära, ei saa põhikooli lõpetanute keeleoskustaset hinnata RP
eesmärgiks seatud kesktasemele vastavaks.
Kui vaadelda põhikooli lõpetanute valmisolekut üleminekuks eestikeelsele õppele gümnaasiumis, võib
öelda, et kõik põhikoolilõpetajad ei olnud küllaldaselt hästi ette valmistatud. 2006. aastal jõudis Silvi
Vare oma artiklis järeldusele, et „…valdav osa vene koolidest ei ole piisavalt ette valmistatud selleks,
et alustada 2007. a üleminekut eesti õppekeelega gümnaasiumile. Koolikorraldus ja riiklik õppekava ei
taga vene põhikooli lõpetajatele eesti keele oskust tasemel, mis võimaldaks neil jätkata õpinguid eesti
keeles“97. Eestikeelses aineõpetuses osales 2004/2005. õppeaastal umbes veerand seitsmendatest
klassidest ehk neljandik esimestest eestikeelsele aineõppele üleminejatest98 (joonis 4).
Fookusgruppide, intervjuude ja viidatud uuringu kohaselt mõjutab varasem eestikeelses aineõpetuses
osalemine tuntavalt sellega toimetulekut gümnaasiumis. Kui kõrvutada aineõpetuses osalenud
põhikooli õpilaste hulka põhikooli eesti keele kui teise keele eksami tulemustega, siis võib öelda, et
enamik põhikooli lõpetanutest ei olnud eestikeelseks aineõppeks gümnaasiumiastmes piisavalt ette
valmistatud. Seega jäi programmi eesmärgiks seatud põhikooli lõpetanute keeletase saavutamata.
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Hausenberg, A.-R., Saarso, K. (2005). Eesti keel teise keelena. Põhikooli lõpueksami analüüs 2005; Saarso, K., Sõrmus, E.
(2006). Põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksam 2006, lk 16–17.
Vare, S. (2006). Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal. – Eesti
rakenduslingvistika aastaraamat, 2, lk 321.
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Joonis 4. Vene põhikooliõpilaste jagunemine erinevate keeleõppevormide vahel
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Allikas: Vare, S. (2006). Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal.

Siiski ei saa sellest järeldada, nagu ei oleks PR tegevused keeleoskust parandanud, sest mitme
programmi viimaste aastate või noorematele kooliastmetele mõeldud tegevuse mõju ei ole jõudnud
põhikooli lõpetajate hulgas avalduda. Arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et üleminek eestikeelsele õppele
on järkjärguline ja soovitud 60% eestikeelne aineõpe rakendub täielikult 2011. aastal, kui
gümnaasiumiosas peaks eesti keeles õpetatama viit kohustuslikku õppeainet ja kooli valitud aineid.
Selleks ajaks on suurem osa programmis osalenud õpilastest jõudnud põhikooli lõpetajate hulka.
Keeletaseme tõstmisele on RP raames kaasa aidanud keelekümblusprogramm, koolivälised
keeleõppeprojektid, õpetajate koolitus ning täiustatud õppematerjalid ja -metoodika. Keelekümblus on
põhikooli keeleõppe edasiarendamisel olnud suurimaid kordaminekuid, mida arendati RP ajal jõudsalt
ja mis kaasas üha rohkem õpilasi (joonis 5). 2007. aastaks oli keelekümblejate osakaal
põhikooliõpilaste arvust 13,8%.
Joonis 5. Keelekümblusprogrammis osalevate põhikooliõpilaste arv (varane ja hiline keelekümblus) ja nende osakaal vene
õppekeelega põhikooli õpilaste hulgas
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Allikas: Keelekümbluskeskus: seitsme aasta jagu kogemusi (2008); Statistikaamet (2009)
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Siiski ei ole RP tegevused suutnud haarata kogu venekeelset põhikooli, mistõttu ei ole meetmed
võimaldanud tagada ühtlaselt kõrget keeletaset põhikooliastmes.
Uurimuste järgi on noorte ühiskonnapädevus aegamööda suurenenud tänu paranenud eesti keele
oskuse tasemele ja kooli õppekavade sellisele ülesehitusele, mis lasevad inimestel Eesti ühiskonnas
hakkama saada.99 Eesti ja vene noorte käitumismallid on lähenenud, kuid märgatavad erinevused on
säilinud. Eesti ühiskond ei ole suurel osal mitte-eestlastest sotsialiseeruda aidanud100.
Mitmekultuurilisuse põhimõtetest lähtuva ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse roll lõimumisel on pälvinud vähe
tähelepanu. Mitmekultuurilise õppetöö osaks on iseseisva mõtlemise kujundamine. Selleks tuleks
põimida ajalooõpetus aktiivsete aruteludega, mis võimaldavad õpilastel osaleda narratiivi
kujundamises101. Eestis on ajalooõpetus pigem passiivne ja loengupõhine. Eestlaste ja mitte-eestlaste
ajakookäsituses on lahknevusi.102 Selle taga võib olla asjaolu, et koolide ajalookäsitus ei sisalda ühtegi
vähemuste vaatenurka ja mitte-eestlasi peetakse peamiselt okupantideks. Kui ajalooõpetus
keskendub vaid ühele tahule, siis ei tule kogu ühiskond sellega kaasa103.
Kui rahvusvähemused jäetakse ajaloolisest kogukonnast kõrvale, takistab see ühise tuleviku loomist ja
soodustab konfliktide teket. Selleks, et ajalooõpetus suurendaks kaasatustunnet, tuleks selles kindlasti
tunnustada ka alternatiivseid ajaloolisi lähtekohti, et ka teistsuguste kogemustega inimesed tunneksid
enda ajaloolise kogukonna osana104. Avatus ja hoidumine ühe ajalooversiooni pealesurumisest
edendab demokraatlikku kodanikukultuuri õpilaste seas105. Eelöeldu põhjal võib järeldada, et aastatel
2002–2007 ei toimunud ajaloo õpetamises põhimõttelist nihet.
RP hariduse alamprogrammis hõlmavad kodanikukasvatuse ja mitmekultuurilisuse temaatikat
eelkõige meetmed I.2 ja I.5, mille raames koolitati ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid ning töötati
välja kodaniku ja mitmekultuurilisuse kontseptsioonid. Siiski ei olnud programmi lõpuks ajaloo
õppekava uuendamise protsess lõpuni jõudnud106 ja osa RP tegevuste tulemustest ei peegeldu
õppesüsteemis.
Kokkuvõttes võib öelda, et vene õppekeelega koolide põhikoolilõpetajate keeleoskus ei vasta
kesktasemele ega ole piisav, et minna gümnaasiumis üle eestikeelsele aineõppele. Lõpetanute
keeleoskustase on ebaühtlane, sest koolides on erineva eestikeelse aineõppe maht. Põhikooli
lõpetajad on üldjoontes teadlikud Eesti ühiskonna toimimispõhimõtetest, kuid vajaka jääb avatumast
ajalookäsitlusest ja vastastikusest mõistmisest. Seepärast tuleb öelda, et alameesmärk A jäi täitmata.
Alameesmärk B. Keskhariduse omandanud noored valdavad olme- ja tööalaseks suhtluseks
vajalikul määral keelt, suudavad õppida eesti keeles
Alameesmärk B on keelekeskne. See kätkeb ühelt poolt keskkoolilõpetajate eesti keeles õppimise
võimet ja teisalt pürgimist piisava olme- ja töösuhtluse tasemeni.
Keskkoolilõpetanute keeletaseme analüüsimiseks vaadeldakse siinses aruandes eesti keele kui teise
keele lõpueksami tulemusi ja lõpetajate valmisolekut astuda kõrgkooli eestikeelsesse õppesse. Samuti
uuritakse algtulemusi eestikeelsele aineõppele üleminekul, sest see on oluline tegur keskkooliõpilase
keeleoskuse arendamisel.
Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele lõpueksami sooritajalt oodatakse sellist eesti keele oskust,
mis lubab jätkata õpinguid eestikeelses kõrgkoolis või konkureerida edukalt tööturul107. Paljude
muukeelse üldhariduskooli lõpetajate eesti keele oskus on selleks aga ebapiisav.
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Gümnaasiumilõpetajatelt nõutakse küll eesti keele oskust kesktasemel (60 punkti riigieksamil), kuid
samas on võimalik kooli lõpetada ka 20 punktiga108.
Olulisi keeleoskustaseme muutusi gümnasistide eksamitulemused ei näita. Riigikeele eksami
tulemused on püsinud viimaste aastate jooksul peaaegu samad (joonis 3). Gümnaasiumilõpetajate
tulemused on silmnähtavalt paremad kui muude õppeasutuste (kutseõppeasutused, täiskasvanute
gümnaasiumid) lõpetajatel – 2007. aasta keskmine tulemus oli vastavalt 63 ja 42 punkti. Muude
õppeasutuste lõpetajaid oli eksaminandide hulgas 1572 ehk 1/3.
Ligikaudu 58% kõigist keskhariduse omandajatest sooritab eksami tulemusele vähemalt 60 punkti ja
täidab sellega kesktaseme nõude. Avalik-õiguslike ülikoolide nõutava 80-punktise tulemuse saab
umbes 30% riigikeele eksami sooritanutest.109
„Mitmes kõrgkoolis, kus on kehtestatud riigikeele oskuse miinimumnõue eestikeelsesse õppesse
vastuvõtul, ei võimaldata üliõpilastele asuda keeleoskuse täiendamiseks riigikeele süvaõppesse
(keeleõpet pole korraldatud) ega õppida kakskeelses õppes. Järelikult ei ole kõigil üliõpilastel võimalik
sõltumata eesti keele oskusest, kuid muude samade tingimuste täitmisel, valida kõrgkooli ja eriala.”110
Keeleoskusest tulenev ebavõrdsus peegeldub ka mitte-eestlaste hinnangus võrdsete
haridusvõimaluste kohta Eestis. Seda, et kõrghariduse kättesaadavuse võimalused on samasugused
nagu eestlastel, tunnistas vaid 31% venekeelsetest Eesti kodakondsusega vastajatest, 23% Venemaa
kodakondsusega vastajatest ja 14% määramata kodakondsusega vastajatest.
Joonis 6. Eestlaste ja mitte-eestlaste hinnang haridusvõimaluste võrdsuse kohta
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Allikas: integratsiooniuuring 2008
Nõutava keeleoskustaseme saavutamist gümnaasiumis raskendas asjaolu, et aineõpe oli põhiosas
venekeelne, mis ei taganud vajalikku õppe mahtu ja eesti keele keskkonda koolis. Samuti ei osanud
teatud hulk pedagooge, sealhulgas osa eesti keele õpetajaid, oma tööülesannete täitmiseks vajalikul
määral eesti keelt111. Eestikeelsele aineõppele üleminekuga hakkas olukord muutuma. Vaatamata
ettevalmistusraskustele alustati 2007/2008. õppeaastal üleminekut Eesti kirjanduse õpetamisega, järkjärgult plaanitakse 2011. aastaks eestikeelsele õppele üle minna viies aines, millele lisanduvad
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Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010.
Kurvits,
T.
(koost)
(2008).
Kõrgharidus,
venekeelne
www.tlu.ee/files/arts/4677/12%20Mu7912abc321cfc04d194d618d9fa101d0.doc.
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Ibid.
111
Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010.
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koolide valitud ained. 2008/2009. õppeaastal õpetatakse kõigis 62 vene õppekeelega gümnaasiumis
eesti keeles eesti kirjandust ja muusikat või ühiskonnaõpetust, lisaks ka muid aineid (joonis 7).
Joonis 7. Õppekavajärgsete kohustuslike ainete õpetamine eesti keeles vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastmes
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Allikas: HTM-i rahvusvähemuste hariduse osakond (2009)

Eestikeelse aineõpetuse kvaliteedi kohta on veel vara järeldusi teha, sest analüüs on veel pooleli.
Seni on tunde käinud vaatlemas HTM-i rahvusvähemuste hariduse osakonna112 töötajad, kelle
hinnangul on õppe kvaliteet hea (küll kooliti erinev, nagu iga aine puhul olenemata õppekeelest).
Eestikeelseid aineid õpetavatel õpetajatel on ministeeriumi sõnul sobiv keeleline ja aine õpetamiseks
sobiv kvalifikatsioon. 2008/2009. õppeaastal alustasid Narvas, Kohtla-Järvel, Tartus ja Tallinnas tööd
metoodilise nõustamise piirkondlikud keskused, mille eesmärk oli muu hulgas selgitada välja õppe
kvaliteet.
Gümnaasiumiastme õpilaste keeleoskust on RP raames püütud parandada eelkõige õpetajate ja
koolijuhtide koolitamise ja õppematerjalide abil. Tegevuste mõjusust gümnaasiumis on kahandanud
põhikooli lõpetajate ebaühtlane keeletase.
Suure osa (umbes 40%) keskkoolilõpetajate keeleoskus ei vasta kesktaseme nõuetele, paljude avalikõiguslike ülikoolide 80-punktise keelenõude täidab vaid umbes 30% sisseastujatest113. Seega ei ole
suure osa gümnasistide keeleoskus olme- ja töösuhtluseks ning kõrgkoolis edasiõppimiseks piisav.
Teatavat keeleoskuse tõusu võib oodata seoses eestikeelsele õppele üleminekuga
gümnaasiumiastmes, millele aitasid kaasa ka RP tegevused, kuid programmi lõpuks ei olnud
püstitatud alameesmärki B saavutatud.

112

Rahvusvähemuste osakonna põhimääruse kohaselt on osakonna töö eesmärk kindlustada rahvusvähemuste hariduspoliitika
ja õppekorralduse kavandamine ja rakendamine ning toetada hariduse kaudu rahvusvähemuste kohanemist eestikeelse
keskkonnaga.
113
Kurvits,
T.
(koost)
(2008).
Kõrgharidus,
venekeelne
õpe
ja
riigikeele
õpe
Eestis,
www.tlu.ee/files/arts/4677/12%20Mu7912abc321cfc04d194d618d9fa101d0.doc.
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3.2. Teine alamprogramm „Etniliste vähemuste haridus ja kultuur”
3.2.1. Ülevaade alamprogrammist
Alameesmärk: etnilistel vähemustel on võimalused hariduse saamiseks emakeeles ja oma kultuuri
säilitamiseks.114
Üldkirjeldus
Etniliste vähemuste hariduse ja kultuuri alamprogramm oli jaotatud neljaks meetmeks, millest kolme jaoks
plaaniti tegevusi mõlemal perioodil (nii 2000–2003 kui ka 2004–2007). Meetme II.4 raames plaaniti
tegevusi vaid aastaks 2003, kuid vastavalt tegevusaruannetele ei viidud ka siis neist ühtegi ellu.
Alamprogrammil olid järgmised meetmed:
II.1. tõsta Eesti ühiskonna teadlikkust kultuurierinevustest, laiendada Eestis elavate etniliste
vähemuste võimalust säilitada keeleline ja kultuuriline eripära ning suurendada nende teadmisi
Eestist;
II.2. toetada rahvuskultuuriseltside, kunstikollektiivide ja pühapäevakoolide tegevuse kaudu etniliste
vähemuste keele ja kultuuri säilimist;
II.3. soodustada rahvuskultuuriseltside omavahelist koostööd ja nende koostööd riigiga;
II.4. toetada uute rahvuskeelsete põhikoolide tegevust.
Rahastamine
Rakenduskavades oli 2000.–2003. aastaks planeeritud etniliste vähemuste hariduse ja kultuuri
alamprogrammi meetmetele kokku 16 657 200 krooni (riigieelarvest 12 547 200 ja välisabist 4 110 000
krooni). Perioodiks 2004–2007 kavandati alamprogrammile 22 472 000 krooni, mis pidi tulema
täielikult riigieelarvest, sest välisabi ei olnud teiseks programmiperioodiks ette nähtud. Kokku plaaniti
rakenduskavades alamprogrammi tegevustele kulutada üle 39 miljoni krooni, millest ligi 90% pidi
tulema riigieelarvest ja veidi üle 10% välisabist.
Tegelikult rahastati alamprogrammi raames tegevusi 37 156 052 krooni eest. See oli ligikaudu kaks
miljonit krooni vähem kui rakenduskavades sätestatud, s.t planeeritud vahenditest kulutati ära 95%.
Lisaks toetasid riik ja omavalitsused etniliste vähemuste haridus- ja kultuurielu ka programmis
kajastamata tegevuste abil.
Tabel 42. Teise alamprogrammi rahastamine
Meede

Planeeritud

Tegelik

Eelarve täitmise
protsent

Meetme osakaal
alamprogrammist

II.1

5 745 400

9 359 957

163%

25%

II.2

32 436 800

27 425 130

85%

74%

II.3

897 000

370 965

41%

1%

II.4

50 000

0

0%

0%

KOKKU
39 129 200
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

37 156 052

95%

100%

Sihtrühm
Alamprogrammi peamiseks sihtrühmaks olid rahvus- ja etnilised vähemused, kuid alamprogrammi
eesmärgi nimel viidi tegevusi ellu kogu Eesti elanike jaoks.
Vastutaja/teostaja
Programmidokumentide järgi vastutasid alamprogrammi eest Haridus(- ja Teadus)ministeerium ja
Kultuuriministeerium. Alamprogrammi tegevuste peamised elluviijad olid vastavalt rakenduskavadele
IS, KM, HTM ja RMB.

114

RP.
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3.2.2. Alamprogrammi meetmete hindamine
II.1. Tõsta Eesti ühiskonna teadlikkust kultuurierinevustest, laiendada Eestis elavate etniliste
vähemuste võimalust säilitada keelelist ja kultuurilist eripära ning suurendada nende teadmisi
Eestist
Planeeritud eelarve (2000–2007): 5 745 400 krooni
Tegelik kulu:115 9 359 957 krooni (millele lisandus osa 1 594 666 kroonist, mis kulutati 2007. aastal
meetmete II.1 ja II.2 peale)
Peamine sihtrühm: etnilised vähemused, kogu Eesti ühiskond
2003. ja 2004. aastal rahastati ainult üht tegevust, 2005. ega 2006. aastal ei tehtud meetme II.1 raames
midagi. Kuigi palju plaanitust jäi ellu viimata või toimus väiksemas mahus, kulutati tegevustele
rakenduskavades ettenähtust ligikaudu kaks korda rohkem raha116. Suurimad lisakulud puudutasid
venekeelse teatri toetamist ja võõrkeelse perioodika tellimist 2001. aastal ettenähtust suuremas mahus.
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme II.1 raames viia ellu järgmised tegevused:
1.1. teadusuuringute tellimine mitmekultuurilise mudeli kujundamisel;
1.2. Eesti mitmekultuurilisust tutvustavate materjalide väljaarendamine (ajaloost, kultuurist,
eestlastest, etnilistest vähemustest);
1.3. võõrkeelse perioodika tellimine etniliste vähemuste emamaadest;
1.4. muuseumide pedagoogilised programmid;
1.5. tõlkeaparatuuri soetamine Ida-Viru maavalitsusele etenduste ja ürituste transleerimiseks vene
keelde; etenduste ja ürituste transleerimine;
1.6. piirkondlike kodulooliste materjalide koostamine.
Rakenduskavas 2004–2007 plaaniti eelkirjeldatud tegevustest jätkata ainult teadusuuringute tellimist
aastateks 2004, 2006 ja 2007. Aastal 2005 ei olnud teadusuuringute rahastamist ette nähtud.
Kokkuvõttes plaaniti meetme II.1 raames terve programmi jooksul korraldada vaid teadusuuringuid, mida
rakenduskava kohaselt pidi rahastatama kõikidel aastatel (v.a 2000 ja 2005). Teisi esimeses
rakenduskavas ettenähtud tegevusi ei kavatsetud programmi teises perioodis jätkata. Ühtegi tegevust ei
plaanitud kõikideks programmiaastateks. 2005. aastal ei olnud meetme raames kavas ühtegi tegevust.
Elluviidud tegevused
Meetme II.1 peamiste tegevustena toetati Eesti mitmekultuurilisust tutvustavate materjalide
väljaandmist (nt Estica konkursi raames toetati 40 Eestit tutvustavat projekti, valmis 20-osaline Eesti
rahvusvähemuste teemaline telesari „Etnomosaiik”), avaliku konkursi võitnud muuseumide
pedagoogilisi programme, telliti teadusuuringuid mitmekultuurilisuse mudeli kujundamiseks (sh
integratsioonimonitooring 2002117). 2001. aastal eraldati Kultuuriministeeriumi eelarvest venekeelsele
teatrile 1 900 000 krooni118. Kuigi võõrkeelse perioodika tellimine oli planeeritud kolmeks aastaks, tehti
seda vaid 2001. aastal119. 2007. aastal sündis uue tegevusena rahvusvähemusi tutvustav veebileht.
2005.–2006. aasta tegevusaruande kohaselt meetme II.1 tegevusi ei toimunud.

115

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
Planeeritud ja tegelikult kulutatud vahendite täpset võrdlust ei ole võimalik välja tuua, sest 2007. aasta tegevusaruandes ei
eristata selgelt meetmetele II.1 ja II.2 kulutatud vahendeid.
117
Hallik, K. jt (2002) Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2002 (edaspidi: integratsioonimonitooring 2002).
118
2001. aasta tegevusaruanne.
119
Tegevusaruande kohaselt osteti tegevuse raames Ida-Virumaa raamatukogudesse Venemaalt 120 eri ajalehte, 731 eri
ajakirja ja 43 920 raamatut. Muukeelne rahvastikuosa hakkas raamatukogudes käima ja lugemisvara laenutama varasemast
märksa rohkem.
116
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Tabel 43. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Teadusuuringute tellimine mitmekultuurilise mudeli
kujundamisel
Eesti mitmekultuurilisust tutvustavate materjalide
väljaarendamine
Võõrkeelse perioodika tellimine etniliste vähemuste
emamaadest

2000

x

Venekeelse teatri toetamine (ei ole rakenduskavas)120
Rahvusvähemusi tutvustava veebilehe käivitamine (ei
ole rakenduskavas)
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2002

x

x

x

x

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

Muuseumide pedagoogilised programmid
Tõlkeaparatuuri soetamine IVMV-le eestikeelsete
etenduste ja ürituste transleerimiseks vene keelde;
etenduste ja ürituste transleerimine
Piirkondlike kodulooliste materjalide koostamine

2001

x

x

x

x

x
x
x

Hinnang meetmele
Kolmest komponendist koosnev meetme II.1 eesmärk on sõnastatud väga laialivalguvalt ja see ületab
alamprogrammi eesmärki tagada etnilistele vähemustele võimalused saada haridust emakeeles ja
säilitada oma kultuuri. Otseselt on selle eesmärgiga seotud vaid keskmine lauseosa: „laiendada Eestis
elavate etniliste vähemuste võimalusi säilitada keelelist ja kultuurilist eripära”. Kaks teist osaeesmärki
– „tõsta Eesti ühiskonna teadlikkust kultuurierinevustest” ja „suurendada nende [etniliste vähemuste]
teadmisi Eestist” – toetavad seda vaid kaudselt. Samuti ei ole põhjendatud integratsioonimonitooringu
ja muude teadusuuringute kuulumine sellesse alamprogrammi, sest need tegevused hõlmavad
lõimumist üldisemalt ja võiksid seetõttu paigutuda RP viiendasse ossa121. Kõik elluviidud tegevused
olid RP üldeesmärkidega siiski seotud.
Kui esimesel rakendusperioodil liiguti seatud eesmärkide poole, siis teine periood kätkes vaid teadusuuringute
rahastamist, millest kindlasti ei piisanud eesmärkide saavutamiseks. Kuigi lisaks planeeritule korraldati 2007.
aastal ka teisi tegevusi (rahvusvähemusi käsitlevad trükised ja veebileht), olid need vaid väikeprojektid ja oma
mõju poolest seetõttu piiratud. Tuleb siiski märkida, et osaeesmärgiga „laiendada Eestis elavate etniliste
vähemuste võimalusi säilitada keelelist ja kultuurilist eripära” seotud tegevusi viidi kogu programmiperioodi
jooksul ellu ka RP teiste alamprogrammide raames ja väljaspool RP-d.
Tegevused hõlmasid meetme II.1 sihtrühma, sealjuures arvestati selle eripära. Etnilistele vähemustele
pakuti piisavalt tegevusi, kuid samuti sihtrühma kuuluv Eesti ühiskond oli alakaetud, sest enamik
avalikkusele mõeldud tegevusi oli suunatud peamiselt muukeelsetele kooliõpilastele. Näiteks meetme
raames valminud trükised ja DVD-d olid ette nähtud esmajoones õpilastele ja need saadeti kõikidesse
Eesti koolidesse. Suurema tähelepanu pööramine noortele oli igati õigustatud, sest see oli RP
tähtsaim sihtrühm. Samas ei ole teada, kas need teosed leidsid koolides ka laialdast kasutust. Ka
„Etnomosaiigi” vaatajaskonna kohta puuduvad andmed. Seega jagus rahvusteemalisi materjale küll
pealtnäha kõigi jaoks, kuid teadmata on, kas neid tegelikkuses ka kasutati.
Madal vastamisprotsent ei võimalda tegevuste edukuse üldisel hindamisel küsitlustulemustele
tugineda, kuid intervjueeritud pidasid tegevusi kasutoovaks. Ka säästlikkuse kohta on raske hinnangut
anda, kuid heaks kokkuhoiunäiteks oli otsus anda rahvusvähemuste kohta välja raamatusari, sest see
on üldjuhul odavam kui eraldi trükised. Samas võib meetme II.1 eesmärkide saavutamisel kogum
üksiktegevusi olla pigem raha raiskamine kui kokkuhoidmine.
Meetme II.1 jätkusuutlikkuse hindamisel tuleb märkida, et kuigi osasid tegevusi rahastati mitu aastat,
olid need pigem eraldiseisvad ega moodustanud üksteist täiendavat terviklikku tegevuste komplekti.
Mõni mahukam tegevus võeti ette vaid üks kord – nt muukeelset ajakirjandust telliti üksnes 2001.
aastal. Heast küljest võib esile tuua mitut kooliõpilastele mõeldud tegevust, mis toetasid üksteist (nt
muukeelsetele õpilastele koolivälise õppetegevuse ja riikliku õppekava tarbeks info- ja
õppematerjalide koostamine). Ka telesarja „Etnomosaiik” väljaandmine DVD-l vähendab tegevuse
ühekordsust ja võimaldab neid materjale kasutada edaspidigi näiteks õppetöös.
120

Vestlusest Kultuuriministeeriumi esindajaga selgus, et venekeelset teatrit toetatakse siiski igal aastal. Hindajatel puudub
täpsem teave toetusmahtude ja selle tegevuse kajastamata jätmise kohta RP aruandluses.
121
RP hilisematel aastatel kajastubki integratsioonimonitooring viiendas osas.
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Lisaks eeltoodule võib jätkusuutlikkust suurendada ka varasema kogemuse arvestamine programmi
rakendamise käigus. Vahehindamisel soovitati „edaspidi mõelda atraktiivsematele infotehnoloogilistele
või audiovisuaalsetele lahendustele missiooni täitmisel”122. Et aga teises rakenduskavas selle meetme
tegevused peaaegu puudusid, siis on raske hinnata, kas soovitust võeti edaspidises lõimimistöös
arvesse. Positiivsetest tegevustest võib siiski märkida rahvusvähemuste teemalise veebilehe
www.rvke.ee loomist 2007. aastal.
Kokkuvõttes olid meetme tegevused asjakohased, kuid enamjaolt ühekordsed ja omavahel nõrgalt
seotud. Selge kontseptsiooni ja süsteemi puudumine vähendas mõjuulatust, mistõttu meede ei
saavutanud seatud eesmärki.
II.2. Toetada rahvuskultuuriseltside, kunstikollektiivide ja pühapäevakoolide tegevuse kaudu
etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimist
Planeeritud eelarve (2000–2007): 32 436 800 krooni
Tegelik kulu:123 27 425 130 krooni (sh 1 594 666 kr, millest osa kulutati meetmele II.1)
Peamine sihtrühm: etnilised vähemused, kogu Eesti ühiskond
Meede II.2 oli alamprogrammi mahukaim ja selle tegevusi viidi ellu kõikidel programmiaastatel.
Meetmele plaaniti eraldada üle 80% kogu alamprogrammi vahenditest, kuid neid kulus vähem124.
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme II.2 raames viia ellu järgmised tegevused:
2.1. rahvusvähemuste pühapäevakoolide staatuse määratlemine ja nende riikliku toetamise aluste
väljatöötamine;
2.2. rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajate koolitus;
2.3. rahvuskultuuriseltside, kunstikollektiivide ja pühapäevakoolide projektide toetamine;
2.4. rahvuskultuuriseltside liidrite teavitamine ja koolitus;
2.5. rahvuskultuuriseltside teatmiku koostamine.
Teise rakenduskava tegevused erinesid mõnevõrra esimese perioodi omadest:
► tegevusi 2.1 ja 2.2 plaaniti jätkata ka teisel perioodil;
► rahvuskultuuriseltside, kunstikollektiivide ja pühapäevakoolide projektide toetamisel eristati
emakeeleõppe ja kultuuritavade õpetamise projekte;
► lisandus
rahvusvähemuste
kultuuriomavalitsuste
ja
rahvuskultuuriseltside
tegevuse
baasrahastamine;
► lisandus meetme II.1 tegevustega kattuv rahvusvähemusi tutvustavate materjalide
koostamine, trükk ja levitamine.
Elluviidud tegevused
Programmi jooksul toetati peamiselt rahvuskultuuriseltse, kunstikollektiive ja pühapäevakoolide
projekte ning koolitati pühapäevakoolide õpetajaid. 2004. aastal alustati rahvuskultuuriseltside ja
kunstikollektiivide baasrahastamist, mis jätkus kogu teise perioodi vältel. Teistest meetme raames
elluviidud tegevustest on toodud ülevaade alljärgnevas tabelis.
Tabel 44. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
2000 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pühapäevakoolide staatuse määratlemine ja nende
riikliku toetamise aluste väljatöötamine
x**
***
****
****
Pühapäevakoolide õpetajate koolitus
x
x
x
x
x
x
Rahvuskultuuriseltside, kunstikollektiivide ja
pühapäevakoolide projektide toetamine
x
x
x
x
x
x
x
Rahvuskultuuriseltside liidrite teavitamine ja koolitus
x
x*
Rahvuskultuuriseltside teatmiku koostamine
x*

2007

x
x

Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
124
Planeeritud ja tegelikult kulutatud vahendite täpset võrdlust ei ole antud meetme all võimalik välja tuua, sest 2007. aasta
tegevusaruandes ei eristata selgelt meetmetele II.1 ja II.2 kulutatud vahendeid.
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123
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Kultuuriomavalitsuste, kultuuriseltside,
pühapäevakoolide baasfinantseerimine
x
x
x
x
Rahvusvähemusi tutvustavate materjalide koostamine,
levitamine
x
x
x
Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia toetamine (ei ole
rakenduskavas)
x
Eesti vähemuskeelte arendamise toetamine (ei ole
rakenduskavas)
x
* Toimus tegevuse 2.3 all (projektide toetamine).
** Arutelu tulemusena koostati pühapäevakoolide tegevusskeem ja selle toetamise põhimõtted. Selle võib kaudselt liigitada
riikliku toetamise aluste väljatöötamise alla.
*** Avaliku konkursi korraldamine rahvusvähemuste emakeele õpetajate koolituse korraldaja ja materjalide koostaja leidmiseks.
**** Pühapäevakoolide esindajate koolituspäevad, kus registreeriti pühapäevakoole.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang meetmele
Meede II.2 on alamprogrammi kaalukaim ja eesmärgipäraseim. Seda kinnitavad ka küsitlustulemused,
mille põhjal hindas ¾ vastanutest elluviidud projekte alamprogrammi eesmärgi saavutamisel äärmiselt
või väga vajalikeks. Ka intervjuudes ja fookusgruppides rõhutati etniliste vähemuste haridus- ja
kultuurielu riikliku rahastamise vajalikkust ning avaldati heakskiitu RP vastavasisulisele tegevusele,
mis on taganud Eesti asjaomaste organisatsioonide tuntavalt parema seisu võrreldes paljude teiste
Euroopa riikidega. Meetmele anti seega positiivne üldhinnang.
Meetme sihtrühm oli tegevustega kaetud ja toetust saanud organisatsioonide arv kasvas programmi
jooksul aasta-aastalt.125 2007. aastaks toetati RPst kokku 155 seltsi või muud kollektiivi (osaliselt 18
katusorganisatsiooni kaudu) ja 12 pühapäevakooli, kus õppis kokku 178 õpilast.126 Seega said toetust
¾ veidi üle 200 tegutsevast seltsist või muust ühendusest ja kõik kehtiva koolitusloaga
pühapäevakoolid.127 Lisaks osales RP raames korraldatud koolitustel 35 emakeele kui teise keele
õpetajat.128 Siiski tuleb nentida, et kuna rahvusühenduste tegevusest saavad osa eelkõige etnilised
vähemused, siis Eesti ühiskonda tervikuna kaasati tegevustesse liiga tagasihoidlikult. Seda asjaolu
nimetasid ühenduste esindajad juba vahehindamisel129, samal seisukohal oldi ka fookusgruppides.
Meetme edukust mõjutas eelkõige kahe põhivaldkonna – rahvuskultuuriseltside ja pühapäevakoolide
– rahastamine. Üks tähtis RP saavutus selles vallas oli selge baasrahastamise korra kehtestamine. Et
seltside ja pühapäevakoolide esindajad olid ise avaldanud soovi minna üle baasrahastamisele,
soodustas see meetme tulemuslikkust. Siiski ei olnud edusammud mõlemas valdkonnas ühesugused
– pühapäevakoolide rahastamisega oldi rahul (vt p 3.2.4), ent kultuuriseltside baasrahastamine pälvis
seltside hulgas mõningast kriitikat. Peamiselt heideti ette järgmist:
► tervet rahvusvähemust haaravate seltside ja väikeste kunstikollektiivide rahastamist samadel
alustel peeti ebaõiglaseks;
► IS-i kaudu rahastamisel hinnati aruandluskoormus liiga suureks võrreldes saadud toetussummaga (seda pidas probleemiks 50% küsitlusele vastanutest);
► rahad kippusid aasta alguses viibima;
► rahastati ka organisatsioone, mis eksisteerisid vaid paberil.
Positiivseks saab aga pidada seltside baasrahastamist katusorganisatsioonide kaudu, kes vastutavad
seeläbi rahade lõppjaotuse eest ise. See peaks parandama katusorganisatsioonide kontrolli oma
liikmesseltside üle ja soodustama säästlikumat rahakasutust. Samas on murettekitav, et
baasrahastamine ei ole eriti suurendanud seltside ja kunstikollektiivide kindlustunnet tuleviku suhtes,
sest toetuse suurus ja laekumise aeg on ettearvamatud. Hoolimata ülaltoodud probleemidest pidas
enamik (94%) küsitlusele vastanutest oma tegevust edukaks. Sama palju inimesi arvas, et nad
saavutasid projekti eesmärgid, ja pidas vajalikuks samasuguste tegevuste jätkamist tulevikus.
Tegevustele kulunud aega ja raha hindas lõviosa vastanutest mõistlikuks. Seega võib meedet
tervikuna pidada edukaks ja säästlikuks.
Hea on see, et nii pühapäevakoolidele kui ka rahvuskultuuriseltsidele mõeldud tegevused toetasid
teineteise tulemuslikkust. Järelikult suurendas meetme ülesehitus jätkusuutlikkust. Ainuüksi üleminek
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rahvuskultuuriseltside ja pühapäevakoolide baasfinantseerimisele oli suur samm jätkusuutlikkuse
suunas. See aitab tagada organisatsioonide püsimajäämist ja on kasuks pikemaajaliste plaanide
tegemisel. Kultuuriühenduste rahastamisel on siiski veel parandamisruumi, millele viitab ka
eelnimetatud kindlustunde puudumine. Organisatsioonide tegevust ja selle jätkusuutlikkust võisid
halvendada riikliku baasrahastamise takerdumine mõnel aastal (nt 2006) ja pärast
baasfinantseerimissüsteemile üleminekut peaaegu iga-aastane seltside rahastamiskorra täiendamine.
Selleks peaks nüüd küll juba vähem vajadust olema, sest põhialused on praeguseks paigas.
Pühapäevakoolide toetamine
Etniliste vähemuste pühapäevakoolides õpetatakse lastele emakeelt, rahvuskultuuri ja kombestikku. Pühapäevakoole toetasid juba enne RP-d rahvuskultuuriseltside kaudu nii riik,
kohalikud omavalitsused kui ka välisrahastajad, kuid RP-s seati eesmärgiks toetussüsteem
korrastada. Finantseerimissüsteemi täiustamine kestis RP lõpuaastateni ja nüüdseks on loodud
hästitoimiv süsteem, millega on rahul nii rahvuskultuuriseltsid kui ka Haridus- ja Teadusministeerium
(HTM).
Toetust antakse pühapäevakoolide õppetegevuseks, sealhulgas õpetajate töötasuks, emakeelse
õppevara ja kirjanduse soetamiseks, ruumide rendiks, õpetajate täiendusõppeks jmt. Toetuse
suurus sõltub õpilaste arvust. 2007. aastal rahastati 12 pühapäevakooli, kus õppis kokku 178 last.
Lisaks koolitati RP raames 35 õpetajat.
Pühapäevakoolide toetussüsteemi eelised
· Koostöö ja arutelud
Toetussüsteem loodi pärast laiapõhjalisi ja pikaajalisi arutelusid, kus osalesid inimesed
ministritest kuni rahvuskultuuriseltside esindajateni. Aruteludel pakuti välja mitmesuguseid
lahendusi, millest lõpuks jäi sõelale praegune süsteem.
· Paindlikkus
Loodud rahastamissüsteem võimaldab reageerida paindlikult kasusaajate vajadustele ja
lahendada üleskerkivad probleemid kiiresti – nt 2008. aastast alates ei rahastatud koole
enam kalendriaasta, vaid õppeaasta kaupa.
· Mitmetahuline süsteem
Pühapäevakoolide tegevuse tulemuslikkuse saavutamiseks pakutakse erinevaid, ent
üksteist toetavaid rahastamisvõimalusi. Lisaks õppetööle rahastatakse ka õpetajate koolitust
nii Eestis kui ka etnilisel kodumaal.
· Selge juhtimisvastutus
Kui esimestel aastatel rahastati pühapäevakoole IS-i kaudu ja HTM-i põhiülesanne oli
väljastada koolitusluba, siis 2007. aasta sügisest juhib ja rahastab kogu süsteemi HTM.
Seega on pühapäevakoolide toetamisel nüüd üks konkreetne vastutaja, kes suudab oma
teadmiste poolest ühtlasi hinnata kõige paremini nende tegevust. Parem juhtimine ja kontroll
panevad süsteemi ladusamalt toimima ja tagavad õppetöö kvaliteedi.
Jätkusuutlikkust soodustas ka pühapäevakoolide emakeeleõpetajate koolitamine. Tartu Ülikoolis oli
õpetajate jaoks välja töötatud keeleõppe baaskursus, korraldati täiendusõpet õppemeetodite vallas ja
toetati õpetajate enesetäiendamist etnilisel kodumaal. Enne koolitusi korraldati koolitusvajaduse uuring.
Tegevuste jätkusuutlikkust näitavad ka küsitlustulemused. 90% vastanutest leidis, et meetme raames
elluviidud projekt/tegevus on avaldanud mõju ka hiljem – korraldatud on jätkutegevusi, saadud teavet
on jagatud teistega jne.130
Kokkuvõttes oli meede II.2 edukas ja jõudis eesmärgini toetada toimiva baasfinantseerimise süsteemi
kaudu etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimist.
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II.3. Soodustada rahvuskultuuriseltside omavahelist koostööd ja nende koostööd riigiga
Planeeritud eelarve (2000–2007): 897 000 krooni
Tegelik kulu:131 370 965 krooni
Peamine sihtrühm: rahvuskultuuriseltsid
Teised sihtrühmad: presidendi ümarlaua liikmed, valitsusasutused
Meetme II.3 raames nähti tegevusi ette mõlema programmiperioodi jaoks, kuid reaalselt viidi neid ellu ainult
aastatel 2000–2003. Seetõttu ei kasutatud planeeritud vahendeid täielikult ära ja kulutati vaid 41%.
Planeeritud tegevused
Rakenduskavades plaaniti meetme II.3 raames viia ellu järgmised tegevused:
3.1. presidendi ümarlaua tegevuse toetamine;
3.2. perioodiliste teabepäevade korraldamine rahvuskultuuriseltsidele riigi rahvuspoliitikast ja
konkreetsetest projektidest (2000.–2003. aasta rakenduskava).
Elluviidud tegevused
Tabel 45. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)

Tegevus
Presidendi ümarlaua tegevuse toetamine
Perioodiliste
teabepäevade
korraldamine
rahvuskultuuriseltsidele riigi rahvuspoliitikast ja
konkreetsetest projektidest

2000
x

2001
x

2002
x

2003

2004

2005

2006

2007

x*

* Teabepäevi korraldati koos ühiskonnapädevuse alamprogrammi tegevustega (IV.1.2)
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Esimeseks perioodiks plaanitud korrapäraseid teabepäevi eraldi ei peetud, kuid 2001. toimusid
meetme IV.1 raames teabepäevad mittetulundusühingutele, mille hulgas oli ka rahvuskultuuriseltse.
Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua tegevust toetati ainult kolmel aastal, kuigi plaani järgi
taheti seda teha kogu programmi vältel. Aastatel 2003–2007 ei toimunud meetme raames ühtegi
tegevust.
Hinnang meetmele
1993. aastal tegi president Lennart Meri ühe hästi läbi mõeldud sammu ja moodustas Vabariigi
Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua, mis pakkus etniliste vähemuste esindajatele arvestatavat
arutelufoorumit ja võimaldas maandada paljusid tol ajal õhus olnud pingeid. RP algusaastatel tehtud
ümberkorraldus kaasata lisaks vähemuste esindajatele ka eksperdid andis ümarlaua tööle uut jõudu.
Ümarlaud andis oma panuse näiteks rahvusvähemuste organisatsioonide rahastamispõhimõtete
väljatöötamisse ja kultuuriautonoomia taaselavdamisse.
Meede II.3 tervikuna tuleb siiski hinnata vaid rahuldavaks. Esiteks oli meetme eesmärgiks seatud
selgelt rahvuskultuuriseltside koostöö soodustamine, kuid elluviidud tegevused seda otseselt ei
toetanud.132 Pigem aitasid sellele kaasa meetme II.2 all ette võetud rahvuskultuuriseltside teatmiku
koostamine (2001), seltside esindajate koolitamine (2000–2001) ja baasrahastamine
katusorganisatsioonide kaudu. Teiseks ei olnud meede jätkusuutlik, sest mõlemaks alameesmärgi
komponendiks oli vaid üks tegevus ning teisel rakendusperioodil puudus see sootuks (nt president
Ilvese ametiajal ei ole ümarlauda veel kokku kutsutud). Tegevuste säästlikkuse kohta ei ole madala
vastamisprotsendi tõttu võimalik küsitlustulemuste põhjal hinnangut anda.
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II.4.Toetada uute rahvuskeelsete põhikoolide tegevust
Planeeritud eelarve (2000–2007): 50 000 krooni
Tegelik kulu:133 0 krooni
Peamine sihtrühm: etnilised vähemused
2000.–2003. aasta rakenduskavas toodi planeeritava tegevusena välja meetme tegevuste
planeerimine. Rahastusvahendid olid ette nähtud 2003. aastaks (IS-i eelarvest 50 000 kr), kuid
tegevusaruande järgi ei viidud ellu mitte ühtegi tegevust. 2004.–2007. aasta rakenduskavas meedet ei
olnud. Tegevus jäi ellu viimata etnilise vähemuste huvipuuduse või väikese tegutsemistahte tõttu.
Programmi rakendajate hinnangul ei ole olnud vajadust luua täiendavaid omakeelseid koole. Küll aga
on HTM toetanud IS-i kaudu koole, kus on uusimmigrantidest lapsed, kelle keele- ja kultuuriõppe on
kool pidanud tagama (vt meede I.6).

3.2.3. Kokkuvõttev hinnang alamprogrammile
Ülalkirjeldatud alamprogrammi eesmärk oli saavutada olukord, kus „etnilistel vähemustel on
võimalused hariduse saamiseks emakeeles ja oma kultuuri säilitamiseks”. Alamprogrammi meetmed,
eelkõige meede II.1 aga laiendasid alamprogrammi põhieesmärki selle kaudu, et nad püüdsid
suurendada ka Eesti ühiskonna teadlikkust kultuurierinevustest ja parandada Eestis elavate etniliste
vähemuste teadmisi Eestist. Seeläbi ähmastus alamprogrammi fookus ja tegevused ei moodustanud
enam ühtset tervikut – enamasti teostati omavahel nõrgalt seotud üksikprojekte ja esines kattuvust
teiste alamprogrammide meetmetega. Kuigi tehtu olid RP mõttes asjakohane ja vajalik, takistas
süsteemitus laialdase mõju levikut. Samuti ei piisanud elluviidud tegevustest alati eesmärkide
saavutamiseks – kui kultuuriseltside ja pühapäevakoolide rahastamine kõrvale jätta, tehti teisel
rakendusperioodil tööd vaid mõne üksiku väikeprojektiga. Sellele vaatamata hindasid projektitegijad
ise oma tegevust edukaks.
Alamprogrammi olulisim meede II.2 (vähemuskeelte ja -kultuuri toetamine) oli siiski edukas ja
võimaldas jõuda baasrahastamise süsteemi abil peaeesmärgini – vähemuste keele ja kultuuri
säilitamiseni. Erinevalt teistest oli see meede hästi välja arendatud, tegevused täiendasid üksteist ja
suurendasid jätkusuutlikkust.
Kokkuvõtteks võib nentida, et etniliste vähemuste kultuuri- ja haridusvõimaluste loomisel oli alamprogramm
edukas, ühiskonna mitmekultuurilisuse edendamisel jäid aga tulemused tagasihoidlikuks.
3.2.3.1. Kas ja kuivõrd on olnud kaetud programmi eesmärgid rakendusplaanis sätestatud
meetmete ja tegevustega?
Alamprogrammi eesmärk oli tagada etnilistele vähemustele võimalus saada haridust emakeeles ja
säilitada oma kultuuri. Nii rakenduskavas planeeritud kui ka elluviidud tegevused olid otsesemalt või
kaudsemalt seotud programmi eesmärkide täitmisega. Samas ei viidud kõike plaanitut ellu ja teisalt
rahastati plaaniväliseid tegevusi. Näiteks ei rakendunud meede II.4 üldse, loobuti tõlkeaparatuuri
soetamisest Ida-Viru maavalitsusele ja toetati selle asemel Ida-Virumaa venekeelseid teatreid
(täpsemalt vaata iga meetme alt).
Kõige otsesemalt oli alamprogrammi eesmärgiga kooskõlas meede II.2, mis aitas
rahvuskultuuriseltside, kunstikollektiivide ja pühapäevakoolide toetamise kaudu säilitada
vähemuskeelt ja -kultuuri ja mille ellurakendamiseks kasutati ka kõige rohkem vahendeid.
Küsitlustulemuste põhjal hindas ¾ vastanutest selle meetme raames elluviidud projekte
alamprogrammi eesmärgi saavutamisel äärmiselt või väga vajalikeks.
Vähem olid alamprogrammi eesmärgiga seotud osa meetme II.1 tegevustest, mis pidid suurendama
etniliste vähemuste teadmisi Eestist ning Eesti ühiskonna teadlikkust kultuurierinevustest. Samuti ei
ole põhjendatud integratsioonimonitooringu ja teadusuuringute kuulumine sellesse alamprogrammi,
sest need hõlmavad integratsiooni üldisemalt ja võiksid kuuluda pigem RP viiendasse ossa134. Kõik
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elluviidud tegevused olid siiski seotud RP üldeesmärkidega. Selle näiteks on etniliste vähemuste
esindajatele korraldatud Eestit tutvustavad ekskursioonid, mis osutusid väga tulemuslikuks, sest
paljud ekskursandid ei olnud varem Eestis üldse ringi käinud.
Kui meede II.2 oli edukas, siis teiste meetmete puhul ei piisanud elluviidud tegevustest seatud
eesmärkide saavutamiseks, eriti teisel rakendusperioodil, mil meetme II.1 raames tehti vaid paar
üksikprojekti ja meetme II.3 jaoks ei plaanitud ühtegi tegevust.
Suuremal või vähemal määral olid kõik alameesmärgid tegevustega kaetud. Kõige rohkem probleeme
oli meetmega II.3, mille eesmärgis nõuti selgelt rahvuskultuuriseltside koostöö soodustamist, kuid
mida elluviidud tegevused otseselt ei toetanud. Teiste meetemete puhul aitas iga eesmärki täita mitu
üksteist toetavat tegevust. Näiteks meetmes II.1 nimetatud eesmärgi „laiendada Eestis elavate
etniliste vähemuste võimalusi säilitada keelelist ja kultuurilist eripära ning suurendada nende teadmisi
Eestist” saavutamisele aitasid kaasa muukeelsetele õpilastele nii koolivälise õppetegevuse kui ka
riikliku õppekava tarbeks koostatud info- ja õppematerjalid.
Kokkuvõttes võib öelda, et alamprogrammi eesmärk saavutati, kuigi meetmete eesmärkideni ei jõutud.
Kohati rahastati eesmärgiga kaudselt seotud tegevusi. RP oleks võitnud, kui alamprogramm oleks
keskendunud vaid ühele eesmärgile: etniliste vähemuste haridus- ja kultuurielu edendamisele.
Programmi oleks aidanud paremini rakendada ka lihtsam ja selgem struktuur, mis oleks välistanud
omavahel nõrgalt seotud üksikprojektid ja kattuvuse teiste alamprogrammide meetmetega.
3.2.3.2. Kas ja kuivõrd on olnud kaetud programmi sihtgrupid rakendusplaani meetmete ja
tegevuste raames?
Iga meede ja tegevus kaasas rakenduskava järgi teatud sihtrühma, kes oli piisavalt konkreetselt
määratletud (nt kooliõpilased või rahvuskultuuriseltsid). Elluviidud tegevuste sihtrühmad kattusid
plaanituga ja tegevustes arvestati nende eripära (nt pühapäevakoolide õpetajate metoodikakoolitus).
Kõik meetmete sihtrühmad olid tegevustesse kaasatud. Kui alguses kavandati tegevusi kõigile
elanikele, siis ajapikku keskenduti pigem rahvusvähemustele ja Eesti ühiskonnale tervikuna mõeldud
tegevusi jäi väheks (telesari ”Etnomosaiik”, vihikusari rahvuste kohta). Samuti koondati tähelepanu
eelkõige noortele – meetme raames valminud trükised ja DVD-d olid ette nähtud esmajoones
õpilastele ja saadeti kõikidesse Eesti koolidesse. Noortele pühendumine oli igati õigustatud, sest see
oli RP tähtsaim sihtrühm. Samas ei ole teada, kas need teosed leidsid koolides ka laialdast kasutust.
Ka „Etnomosaiigi” vaatajaskonna kohta puuduvad andmed. Seega jagus rahvusteemalisi materjale
küll pealtnäha kõigi jaoks, kuid teadmata on, kas neid tegelikkuses ka kasutati.
Toetust sai suurem osa rahvuskultuuriühendustest ja pühapäevakoolidest. Toetatavate
organisatsioonide arv on aasta-aastalt kasvanud. 2007. aastal rahastati RP abil 155 seltsi või muud
kollektiivi, s.t ¾ tegutsevatest seltsidest.135 Toetatavate pühapäevakoolide arv aga vähenes uute
rahastamisreeglite rakendumise, tingimuste karmistumise ja osalt ka koolide endi probleemide tõttu.
2007. aastal said toetust kõik 12 kehtiva koolitusloaga pühapäevakooli.136 Lisaks rahastati programmi
raames veel 35 õpetaja koolitust, mis on koolide hulka arvestades üsna suur hulk, ning igal aastal ka
paarikümmend muud projekti.
Kokkuvõttes võib öelda, et etnilistele vähemustele pakuti palju tegevusi. Rahvusvähemuste keele ja
kultuuri säilimine sõltub edaspidi eelkõige vähemuste endi aktiivsusest. Ülejäänud rahvastiku
kaasamisele tuleks aga pöörata rohkem tähelepanu.
3.2.3.3. Milline on olnud rakendusplaanis sätestatud meetmete edukus ja säästlikkus
tegevuste lõikes?
Üldiselt olid meetmete tegevused kooskõlas seatud eesmärkidega, tänu millele sai neid edukalt ellu
viia. Alamprogrammi kõige kaalukama meetme II.2 (etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimine)
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tegevusi pidas üle 90% küsitletutest kordaläinuks, sama suur hulk leidis, et nende ootused oma
projekti/tegevuse osas olid täitunud. Ka intervjuudes ja fookusgruppides rõhutati etniliste vähemuste
haridus- ja kultuurielu riikliku rahastamise vajalikkust ning avaldati heakskiitu RP vastavasisulisele
tegevusele, mis on taganud Eesti asjaomaste organisatsioonide tuntavalt parema seisu võrreldes
paljude teiste Euroopa riikidega.
Samas olid meetme II.2 kahe põhitegevuse tulemused erinevad – pühapäevakoolide rahastamisega olid
rahul nii rakendajad kui ka kasusaajad, kultuuriseltside baasrahastamine pälvis aga mõningast kriitikat (nt
suur aruandluskoormus, väikeste kollektiivide rahastamine rahvuskultuuri seltsidega samadel alustel jne).
Õigeks aga peeti otsust rahastada seltse katusorganisatsioonide kaudu, kes vastutavad seeläbi rahade
lõppjaotuse eest ise. See peaks parandama katusorganisatsioonide kontrolli oma liikmesseltside üle ja
soodustama säästlikumat rahakasutust. Üldiselt oli meede II.2 edukas ja jõudis eesmärgini toetada toimiva
baasfinantseerimise süsteemi kaudu etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimist.
Teised meetmed ei olnud samavõrd edukad. Kaks neist (II.3 ja II.4) jäid enamjaolt ellu viimata.
Meetme II.1 tegevused olid küll RP mõttes asjakohased, kuid ühekordsed ja omavahel nõrgalt seotud.
See ei lasknud meetmel laiemalt mõjule pääseda ega aidanud kaasa eesmärgi saavutamisele. Siiski
võib märkida, et enamik intervjueerituid ja fookusgruppides osalenuid pidas oma tegevusi edukaks.
Heast küljest võib iseloomustada Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua tegevust, mis
pakkus etniliste vähemuste esindajatele arvestatavat arutelufoorumit ühiskonna lõimumisteemadel
kaasarääkimiseks.
Pea 2/3 küsitlusele vastanutest märkis, et meetmele II.2 kulutatud aeg ja raha oli mõistlik, üle 20%
leidis, et tulemused ületasid tehtud kulutusi. Madal vastamisprotsent ei võimalda anda üldistavat
hinnangut teiste meetmete säästlikkusele, kuid võib eeldada, et kogum üksikuid, omavahel nõrgalt
seotud tegevusi oli meetme eesmärkide saavutamisel pigem aja ja raha raiskamine kui
kokkuhoidmine.
3.2.3.4. Kas ja kuivõrd jätkusuutlikud on olnud rakendusplaani raames realiseeritud meetmed
tegevuste lõikes?
Alamprogrammi jätkusuutlikkus varieerus meetmete lõikes. Meede II.2 oli hästi välja arendatud ja selle
tegevused suurendasid jätkusuutlikkust. Nii pühapäevakoolidele kui ka rahvuskultuuriseltsidele
mõeldud tegevused toetasid teineteist (nt pühapäevakoolide puhul rahastati nii õppetöö korraldamist
kui ka õpetajate koolitust). Üleminek rahvuskultuuriseltside ja pühapäevakoolide projektipõhiselt
rahastamiselt baasfinantseerimisele oli suur samm jätkusuutlikkuse suunas, sest see aitab asju
pikemalt planeerida. Samas ei ole kultuuriseltside kindlustunne eriti suurenenud, mistõttu vajab
süsteem veel kohendamist. Meetme II.2 elluviijad peavad oma tegevust siiski jätkusuutlikuks – 90%
küsitlusele vastanutest leidis, et elluviidud projekt/tegevus on avaldanud mõju ka hiljem (korraldatud
on jätkutegevusi, saadud informatsiooni on jagatud teistega jne).
Teiste meetmete raames viidi tegevusi ellu pigem eraldi, need ei täiendanud üksteist ega
moodustanud tervikut. Selline süsteemitus ja projektipõhisus piirab tegevuste jätkusuutlikku mõju. Mitu
mahukamat tegevust jäi ühekordseks – nt muukeelset ajakirjandust telliti vaid 2001. aastal. Lisaks viidi
teisel rakendusperioodil ellu vaid mõni üksik väikeprojekt (näiteks rahvusvähemuste ümarlauda ei ole
president Ilvese ametiajal veel kokku kutsutud).
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3.2.4. Kas ja kuivõrd on programmi ja rakendusplaani realiseerimise
käigus saavutatud edu programmi üld- ja alameesmärkide
saavutamisel?
Eesmärk. Etnilistel vähemustel on võimalused hariduse saamiseks emakeeles ja oma kultuuri
säilitamiseks
Etniliste vähemuste haridus- ja kultuurielu eest seisavad hea eelkõige rahvuskultuuriseltsid, nende
katusorganisatsioonid jmt. Integratsiooniprogrammi vältel kasvas ühenduste arv veerandi võrra – kui 2000.
aastal tegutses Eestis umbes 160 rahvuskultuuriseltsi ja kunstikollektiivi, mis olid lõviosas koondunud nelja
rahvuskultuuriseltside liitu ja ühendusse, siis 2007. aastal ulatas seltside ja kollektiivide arv üle 200 ning liite
ja ühendusi oli kokku 18.137 Kindlasti on seda arvu suurendanud ka käesolev programm, sest neist
enamiku tegevust toetatakse RP vahenditest. Lisaks organiseerusid RP kestel ingerisoomlased ja
eestirootslased vastavalt vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seadusele, mis annab etnokultuurilisele
vähemusrühmale juriidilise staatuse ja ühtlasi õiguse taotleda riigieelarvest toetust oma tegevuseks.
Taoline etniliste vähemuste organiseerumise toetamine RP abil ja loodud organisatsioonide
kaasamine vähemustega seotud teemade arutelusse (nt Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste
ümarlaua või erinevate töörühmade kaudu) on toonud kasu ja taganud vähemuste üldise rahulolu
Eesti riigiga. Seda rahulolu on omakorda suurendanud mõnede Eesti etniliste vähemuste
päritolumaade olukord, mis on enamasti palju pingelisem nii poliitiliselt, sotsiaal-majanduslikult kui ka
suhtumises etnilistesse vähemustesse.
Teisalt tuleb siiski märkida, et kuigi seltside arv on aastatega suurenenud, on hinnangud nende olukorra
kohta vastakad. Intervjuudes ja fookusgruppides rõhutati etniliste vähemuste haridus- ja kultuurielu riikliku
rahastamise vajalikkust ja avaldati heakskiitu RP vastavasisulisele tegevusele, mis on taganud Eesti
asjaomaste organisatsioonide tuntavalt parema seisu võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega. Samas ei
pidanud osad seltside esindajad nende tegevust elujõuliseks ja jätkusuutlikuks. Probleem ei ole siiski mitte
RP puudujääkides, vaid seltside siseküsimustes – seltside esindajad nimetasid põhjusena noorte vähest
huvi seltsitegevuse vastu ja kauaaegsete juhtide väsimahakkamist.
Rahvuskultuuriseltsid ei ole olnud sedavõrd tõhusad, et kaasata enamikku või suurt osa oma
rahvuskaaslastest seltside töösse. Paljud etnilise vähemuse hulka kuuluvad inimesed ei näe vajadust
seltside töös osaleda. Nagu ülal mainitud, ei ole enamik noori ilmutanud huvi rahvuskultuuriseltside
tegevuse vastu ega osale aktiivselt nende töös.
Lisaks kultuuri- ja seltsielu edendavale toetusele on rahvusvähemustele loodud ka head riiklikult
rahastatavad võimalused õppida oma keelt ja kultuuri pühapäevakoolides. Nende koolide tegevuse
korraldamiseks ja rahastamiseks otsiti RP ajal hästitoimivaid lahendusi, mis on praeguseks leitud ja
rakendusse võetud. Kõigil HTM-i väljastatud koolitusloaga ja alates 2008. aastast ka Eesti Hariduse
Infosüsteemis registreeritud pühapäevakoolidel on võimalik taotleda riigi toetust. Tavaliselt on seda ka
kõigile taotlejatele eraldatud.
HTM-i kaudu kasutatavat süsteemi võib pidada optimaalseks ja kiiresti rakendatavaks. Nii intervjuudes
kui ka fookusgruppides tunnustasid rahvusvähemuste esindajad RP kaudu pühapäevakoolide alal
tehtut. Selge juhtimisstruktuur, tugev kontroll ja pühapäevakoolide õpetajate head koolitusvõimalused
on kindlasti koolide tegevuse kvaliteeti kindlasti parandanud. Kuigi praegu tegutseb vaid 12
pühapäevakooli, ei saa riik ja RP rohkemat teha, sest tulevik sõltub eelkõige etniliste vähemuste
seltside aktiivsusest. Juba praegu on probleemiks seltside enda suutlikkus komplekteerida
pühapäevakoole väheste soovijate tõttu. Riiklikult toetatakse etniliste vähemuste keele ja kultuuri
õppimist ka üldharidussüsteemis. Selleks võttis Vabariigi Valitsus 20. mail 2003. aastal vastu määruse
nr 154 „Põhiharidust omandavatele õpilastele, kelle emakeel ei ole kooli õppekeel, oma emakeele
õppimiseks ja rahvuskultuuri tundmaõppimiseks võimaluste loomise tingimused ja kord”138. Määruse
kohaselt on kool vähemalt kümne sama emakeelega õpilase lapsevanema soovi korral kohustatud
korraldama nädalas vähemalt kahe õppetunni ulatuses valikainena keele- ja kultuuriõpet. Ka seda
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Vastavalt 2000. ja 2007. aasta tegevusaruannetele
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=588809
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võimalust ei ole lapsevanemad eriti aktiivselt kasutanud – hetkel õpetatakse vaid Sillamäel ukraina
keelt ning huvi on üles näidanud ka Tartu leedulased ja Tallinna itaallased.139 Seega on selles
valdkonnas loodud rohkem võimalusi, kui vähemused on valmis kasutama.
Kokkuvõttes võib öelda, et RP on olnud etniliste vähemuste rahvuskultuuri ja -keele omandamise ja
säilitamise soodustamisel edukas ja loonud selles vallas mitmekesiseid võimalusi. Ka enamiku
küsitluses osalenute hinnangul aitas riik aastatel 2000–2007 Eestis elavate etniliste vähemuste keelt
ja kultuuri säilitada (joonis 8). Samuti leidsid pooled vastanutest, et vähemuste keele ja kultuurilise
eripära hoidmise võimalused on võrreldes aastaga 2000 paranenud. Ülejäänutest üsna suure osa
arvates ei ole märkimisväärseid muutusi aset leidnud, 7% meelest on aga olukord muutunud
kehvemaks. Viimast selgitasid intervjuudel ja fookusgruppides osalenud juba eelkirjeldatud RP-väliste
oludega – noorte vähese huvi ja liidrite väsimusega.
Eeltoodud kiiduväärt saavutuste kõrval tuleb siiski välja tuua ka RP teatud vastuolulisus – tulemuslik
tegevus etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilitamisel ei olnud piisavalt seotud ühiskonna teiste
lõimumissuundumustega, sh eesti keele omandamisega. Nii on mõne rahvuskultuuriseltsi ja nende
liitude („Lüüra”, Ida-Virumaa Rahvuskultuuriseltside Ümarlaud jt) suhtluskeel endiselt vene keel, sageli
isegi oma rahvuskeele asemel. Seega ei ole etniliste vähemuste seltsid täitnud RP keeleliskommunikatiivse integratsiooni sihti. Ühtlasi on koos- ja ühistöö vene- ja eestikeelsete
rahvuskultuuriseltside vahel keelebarjääri tõttu peaaegu olematu.
Joonis 8. Hinnang Eestis elavate etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilitamise võimalustele

Kas täheldate muutusi Eestis elavate etniliste
vähemuste keele ja kultuurilise eripära säilitamise
võimalustes võrreldes aastaga 2000?

Võimalused on muutunud
palju paremaks

7%

38%

Kas teie hinnangul soodustas riik erinevate Eestis
elavate etniliste vähemuste keele ja kultuuri
säilimist aastatel 2000–2007?

56%

Tähelepanuväärseid
muutusi ei ole toimunud
Võimalused on muutunud
palju halvemaks

13%

Jah

13%

Ei
75%

Ei tea

Allikas: EY 2009. aasta küsitlus

Muutused eestlaste ja mitte-eestlaste hoiakutes
Kuigi RP-s oleks võinud eelistada rohkem mitmekultuurilise ühiskonna tutvustamist üldsusele, on
ainuüksi RP olemasolu ja lõimumisteema püsimine Eesti meediapildis ja poliitikaaruteludes
soodustanud eestlaste avatud hoiakut teiste rahvuste ja nende kultuuri suhtes. Näiteks suhtuvad
eestlased hästi vene keele, kultuuri ja kirjanduse õpetamisse ning pooldavad teiste rahvuste keelte ja
kultuuride õpetamist eestikeelsetes koolides (joonis 9). Integratsioonimonitooringu 2005140 põhjal
peetakse eestlasi teiste keelte ja kultuuride suhtes küllalt tolerantseks ning järeldatakse, et rahvuste
vaheliste pingete põhjus on muus (eelkõige poliitikas). Täheldada võib küll east ja haridustasemest
tulenevaid erisusi, kuid need ei muuda üldist sallivust ja valmisolekut koos elada ja hästi läbi saada.
Joonisel 9 ilmnev mitte-eestlaste püüd olla oma keele ja kultuuri kandja on eriti eakamate inimeste
puhul igati mõistetav soov, mis aitab senist identiteeti säilitada. Sealjuures võib täheldada nooremate
inimeste hulgas levivat arusaama, et oma kogukonnast eemal olles ei ole keele ja kultuuri
edasikandmine väga tulemuslik (55–59% nooremaealistest peab kõige olulisemaks oma etnilise keele
ja kultuuri edasikandmist; see on 8–17% vähem kui vanemaealistel). Fookusgrupi aruteludel rõhutati
139

Müüripeal, E. (2009). Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolid – emakeele ja kultuuriõppe toetajad,
http://www.meis.ee/est/etnilinevahemus/pk, 06.05.2009.
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ka seda, et võrreldes venelastega on teiste etniliste vähemuste esindajate püüd olla oma kultuuri
kandja tõenäoliselt veelgi loium.
Samas võib etniliste vähemuste kultuurihoiakutes täheldada ka teatud ebamäärasust. Näiteks
nooremaealised, kes ei tähtsusta oma etnilise keele ja kultuuri edasikandmist, ei ole veel valmis võtma
omaks ka eesti keelt ja kultuuri. Küll aga on iga 7.–8. teise etnilise taustaga inimene (kokku umbes
30 000–50 000) valmis eesti keelt ja kultuuri omaks pidama.
Joonis 9. Eestlaste ja mitte-eestlaste suhtumine teiste rahvuste kultuuri õpetamisse koolides
1. Kas eestikeelsetes koolides tuleks õpetada ...? /eestlaste hoiak (tulbad)
2. Mis on Teie jaoks kõige olulisem? /mitte-eestlaste hoiak (jooned)

Vene keelt
Teiste vähemusrahvuste kultuuri
Võtta omaks eesti kombed ja kultuur

100%

80%

93%

91%

90%
75%

50%

92%

87%
79%

77%

75%

74%
67%

70%
60%

Vene kirjandust ja kultuuri
Olla oma rahvuse ja kultuuri kandja

58%

59%

55%

49%

72%
60%

58%

55%
50%

54%

77%

91%
80%

55%

50%

40%
30%
20%
10%

7%

14%

13%

10%

0%

15–24

25–39

40–54

55–74

Põhiharidus ja Keskharidus
vähem

Kõrgharidus

Allikas: integratsioonimonitooring 2005.

Eestis elavate inimeste suurt sallivust teiste kultuuride ja rahvuste suhtes kajastab ka joonis 10. Positiivne
suhtumine (erinevad rahvused võivad koos elada ja hästi läbi saada) on olnud üldlevinud ja peaaegu
muutumatu isegi vaatamata 2007. aasta aprillis toimunud sündmustele. Sama on kinnitanud ka küsitlused,
kus on uuritud eestlaste suhtumist teisest rahvusest inimeste töötamisse juhtival ametikohal avalikus või
ettevõtlussektoris.141 Kui kõrvutada neid tulemusi Euroopa Liidu riikide analoogiliste tulemustega142, siis on
täheldatav siin elavate inimeste suurem sallivus ning valmisolek koos elada ja hästi läbi saada.
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Integratsioonimonitooring 2005.
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European Commission.
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Joonis 10. Eestlase ja mitte-eestlase avatus suheteks teiste rahvuste liikmetega
2008

EESTIKEELSED VASTAJAD

2005

EI SOOVI*

2000

SOOVIB*
59%

–37%

Olla teisest
rahvusest arsti
patsient

56%

–39%

56%

–39%

61%

–32%

Töötada
kollektiivis, kus
ülemus on teisest
rahvusest**

62%

–32%

41%

–52%

68%

–24%

Olla sama
huviklubi/seltsi
liige

77%

–18%

76%

–19%

71%

–25%

Elada ühes majas

71%

–26%

72%

–25%
-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Soovib: 2000. aasta tulemuste hulka on arvestatud vastused: „Mul poleks midagi selle vastu” ja „Mul on ükskõik”, 2005. ja
2008. aastal olid vastusevariandid: „Pigem positiivselt”, „Täiesti positiivselt, see ei häiriks mind sugugi” ja „Mul on ükskõik”.
Ei soovi: 2000. aasta tulemuste hulka on arvestatud vastused: „Parem, kui ei tuleks”, 2005. ja 2008. aastal olid
vastusevariandid: „Täiesti negatiivselt, see häiriks mind väga” ja „Pigem negatiivselt”.
** 2008. aastal oli küsimus sõnastatud järgmiselt: „Töötada või õppida kollektiivis, kus enamus on venelased/eestlased”.
*** Vastusevariant „Raske öelda“ moodustab ülejäänud osa vastustest, mida ei ole kajastatud joonisel.
VENEKEELSED VASTAJAD

2008

EI SOOVI*
Olla teisest
rahvusest arsti
patsient
Töötada kollektiivis,
kus ülemus on teisest
rahvusest**

2005

2000

SOOVIB*
88%
86%
86%

–11%
–12%
–12%

89%
88%

–10%
–8%
–13%

82%
89%
91%
91%

–8%
–6%
–6%

Olla sama
huviklubi/seltsi
liige

97%
98%
98%

–2%
–1%
–1%

Elada ühes majas
-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Soovib: 2000. aasta tulemuste hulka on arvestatud vastused: „Mul poleks midagi selle vastu” ja „Mul on ükskõik”, 2005. ja
2008. aastal olid vastusevariandid: „Pigem positiivselt”, „Täiesti positiivselt, see ei häiriks mind sugugi” ja „Mul on ükskõik”.
Ei soovi: 2000. aasta tulemuste hulka on arvestatud vastused: „Parem, kui ei tuleks”, 2005. ja 2008. aastal olid
vastusevariandid: „Täiesti negatiivselt, see häiriks mind väga” ja „Pigem negatiivselt”.
** 2008. aastal oli küsimus sõnastatud järgmiselt: „Töötada või õppida kollektiivis, kus enamus on venelased/eestlased”.
*** Vastusevariant „Raske öelda“ moodustab ülejäänud osa vastustest, mida ei ole kajastatud joonisel.
Allikas: integratsioonimonitooringud 2000, 2005, 2008

Joonise 11 andmete põhjal saab järeldada, et kuigi teisest rahvusest elanike elulaadist häirituna tundsid ennast
2000. aastal 46% ja 2008. aastal 64% eestlastest, olid nad siiski sallivad teiste rahvustega kooselamise suhtes.
Pealegi tunnevad neist enamik end mitte tugevalt vaid veidi häirituna, mis ei peaks takistama rahumeelset
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kooselu.
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Tuleb siiski märkida, et eestlaste hulgas on kaks kolmandikku ja muukeeleste inimeste
hulgas kolmandik inimesi, kelle igapäevaelus on kokkupuude teise rahvusrühmaga minimaalne.144
Paremat suhtumist teise rahvusse soodustab aga üldjuhul just isiklik kontakt selle rahvuse
esindajatega. Joonisel 11 peegeldub selgesti nii eestlaste kui ka teistest rahvustest inimeste häirituse
kasv 2008. aastal, pärast 2007. aasta pronksiööd. Et tegemist oli ühekordse sündmusega, siis võib
loota, et see ei põhjustanud püsivat pingeolukorda ja kokkupõrkeohtu ning eeldatavasti langeb häiritus
lähiaastatel taas kõigis etnilistes rühmades.
Joonis 11. Tolerantsus teiste kultuuride/rahvuste suhtes
1. Isegi väga erinevad rahvused võivad samas riigis elades hästi läbi saada ja teha koostööd (täiesti ja pigem nõus)
2. Kuivõrd Teid häirib või ei häiri venelaste/eestlaste teistsugune käitumine ja elulaad? (häirib tugevalt ja veidi häirib)
1. Nõus, eestlased

1. Nõus, teised rahvused

2. Häirib, eestlased

2. Häirib, teised rahvused

100%
90%

91%

91%

86%
81%

80%
70%

64%

60%
50%

46%

40%
30%

24%
16%

20%
10%
0%
2000

2008

Allikas: integratsioonimonitooringud 2000 ja 2008.

Kokkuvõtteks võib öelda, et etniliste vähemuste rahvuskultuuri ja -keele õpetamiseks on riik ja RP
loonud piisavalt hästitoimivaid lahendusi, mida tuleb säilitada ja teatud määral edasi arendada. Nende
võimaluste kasutamise määr sõltub aga ennekõike etniliste vähemuste endi huvist.
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3.3. Kolmas alamprogramm „Täiskasvanute eesti keele õpe”
3.3.1. Ülevaade alamprogrammist
Alameesmärk: täiskasvanud mitte-eestlastele on loodud
parandamiseks ja sotsiokultuurilise pädevuse tõstmiseks145.

võimalused

eesti

keele

oskuse

Üldkirjeldus
Täiskasvanute eesti keele õppe alamprogramm oli jaotatud viieks meetmeks, millest aastatel 2000– 2003
plaaniti rakendada kõiki ja aastatel 2004–2007 nelja – meetme III.2 tegevusi sel perioodil
integratsiooniprogrammis ette ei nähtud. HTM-i andmetel viidi meetme III.2 tegevused siiski ellu, kuid need ei
kajastunud RP eelarves. Vastavalt tegevusaruannetele ei toimunud meetme III.5 raames kummalgi perioodil
ühtegi tegevust. Täiskasvanute eesti keele õpe 2006. aasta RP tegevusaruandes antud alamprogrammi all ei
kajastu – osad sellealased tegevused leidsid aset teiste alamprogrammide kaudu (nt tööjõuvahetused,
õpetajate keeleõpe) ning HTM-i andmetel pakuti täiskasvanute keeleõpet ka väljaspool RP-d.
Alamprogrammil olid järgmised meetmed:
III.1. arendada eesti keele tasemeeksamite süsteemi ja sellealast nõustamist eesmärgiga tagada
eksamitulemuste suurem usaldusväärsus ja positiivne tagasimõju;
III.2. luua eeldused täiskasvanud mitte-eestlastele keelelis-kommunikatiivseks integratsiooniks
kvaliteetse eesti keele õppe kättesaadavuse näol;
III.3. laiendada muukeelsetele täiskasvanutele eesti keele õppe võimalusi, et tagada eesti keele
oskus olme- ja tööalaseks suhtluseks vajalikul tasemel;
III.4. toetada mitte-eestlaste keelelis-kommunikatiivset integratsiooni avalikkuse kaasamise ja
teavitamise kaudu;
III.5. analüüsida erinevate inimrühmade keelesuhete ja sotsiokultuurilise pädevuse arengut
erinevates eluvaldkondades ning selle alusel välja töötada eesti keele ühiseks suhtluskeeleks
kujundamise kiirendamiseks ja mitmekeelsuse arenguks.
Rahastamine
Rakenduskavades oli 2000.–2003. aastaks planeeritud täiskasvanute eesti keele õppe
alamprogrammi meetmetele kokku 37 504 650 krooni (riigieelarvest 4 412 400 ja välisabist 33 092 250
krooni). Perioodiks 2004–2007 kavandati alamprogrammi neljale meetmele 36 048 000 krooni
(riigieelarvest 10 105 000 ja välisabist 25 943 000 krooni). Kokku plaaniti rakenduskavades
alamprogrammi tegevustele kulutada üle 73 miljoni krooni.
Tegelikult rahastati tegevusi 60 435 452 krooni eest. See oli ligikaudu 13 miljonit krooni vähem kui
rakenduskavades sätestatud – planeeritud vahenditest kulutati ära 82%. Ligi pool sellest erinevusest
on tingitud asjaolust, et 2006. aasta tegevusi ei viidud ellu.
Peale RP vahendite toetati täiskasvanute keeleõpet ka teistest allikatest. Täiskasvanute eesti keele
tasemeeksameid arendatakse REKK-is. Selleks on HTM-i eelarves igal aastal ette nähtud vajalikud
vahendid. Lisaks eraldatakse raha täiskasvanute eesti keele tasemeeksamite läbiviimiseks
(eksamineerijate töötasu, konsultatsioonid, eksamiruumide rent, eksamimaterjalide trükkimine,
hindajate töö tasustamine). Riigieelarvest makstakse kodakondsuse ja põhiseaduse tundmise eksami
arendamise, korraldamise ja hindamise kulud. Nendele, kes taotlevad Eesti kodakondsust või on
saadetud keeleeksamile keeleinspektsiooni ettekirjutuse alusel, hüvitatakse keeleõppekulud 146.
Tabel 46. Kolmanda alamprogrammi rahastamine
Meede

Planeeritud

Tegelik

Eelarve täitmise
protsent

Meetme osakaal
alamprogrammist
8%

III.1

2 176 400

4 711 301

216%

III.2

3 425 100

2 943 667

86%

5%

III.3

55 297 150

40 180 355

73%

66%

III.4

12 204 000

12 600 129

103%

21%

III.5

450 000

0

0%

0%

KOKKU
73 552 650
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

60 435 452

82%

100%

145
146

RP.
HTM.
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Sihtrühm
Alamprogrammi sihtrühmaks olid täiskasvanud eesti keele õppijad, sh eesti keele tasemeeksami
tegijad. Tegevusi tehti ka täiskasvanute eesti keele õpetajatele, eksamitestide korraldajatele, samuti
üldsusele (nt teavitustöö). Eraldi sihtrühma moodustasid sotsiaalselt prioriteetsed grupid (politseinikud,
päästetöötajad) ja riskirühmad (töötud).
Vastutaja/teostaja
Programmidokumentide järgi vastutasid alamprogrammi eest HTM, SM ja IS. Alamprogrammi
tegevuste peamised elluviijad olid vastavalt rakenduskavadele HTM, REKK, IS, koolitusasutused ja
kõrgkoolid.

3.3.2. Alamprogrammi meetmete hindamine
III.1. Arendada eesti keele oskuse tasemeeksamite süsteemi ja sellealast nõustamist
eesmärgiga tagada eksamitulemuste suurem usaldusväärsus ja positiivne tagasimõju eesti
keele kui teise keele õppele
Planeeritud eelarve (2000–2007): 2 176 400 krooni
Tegelik kulu:147 4 711 301 krooni
Peamine sihtrühm: tasemeeksameid korraldavad isikud, eesti keele õpetajad, õppijad
Tasemeeksamite süsteemi arendati ja selles vallas anti nõu kõigi RP aastate jooksul peale 2006. aasta.
Meetmele III.1 kulutati RP rakenduskavas planeeritust ligikaudu 2,5 miljoni krooni võrra rohkem, s.t 116%
enam kui planeeriti148. Tegevusi finantseeriti HTM-i eelarvest, oluline osa tuli ka välisabist (Phare).
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme III.1 raames viia ellu järgmised tegevused:
1.1. eesti keele tasemeeksami materjalide koostajate, hindajate, eksami läbiviijate, ekspertide
(täiend)koolitus;
1.2. keeleeksameid ja eksamikorda tutvustavate materjalide koostamine ja levitamine;
1.3. eesti keele tasemeeksami arendus koostöös ALTE149, Euroopa Nõukogu ja Eesti ekspertidega;
1.4. eksamimaterjalide koostaja käsiraamatu ja hindaja käsiraamatu koostamine;
1.5. eesti keele tasemeeksami tulemuste analüüs;
1.6. eesti keele oskuse hindamist puudutava teabe levitamine.
2004.–2007. aasta rakenduskavas oli meetme III.1 all plaanis vaid üks tegevus:
eesti keele taseme eeltestimine ja nõustamine keeletaseme eksami valiku osas.
Elluviidud tegevused
Meetme III.1 raames arendati tasemeeksamite süsteemi, koolitati tasemeeksamite vastuvõtjaid,
valmistati ette ja levitati keeleeksameid ja eksamikorda tutvustavaid materjale. Praktilise infoga
teabelehed riiklike keeleeksamite, keele õpetamise metoodika, keeletasemete ja õppematerjalide
kohta olid keeleõppijatele kättesaadavad nii eesti kui ka vene keeles. Eesti keele tasemeeksami
arendamisel tehti koostööd ALTE ekspertidega.
Tabel 47. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Keeleeksameid ja eksamikorda tutvustavate materjalide
koostamine ja levitamine
Tasemeeksami süsteemi arendamine
Tasemeeksami materjalide koostajate, hindajate,
ekspertide, eksamikorraldajate koolitus
Muukeelsete haridusasutuste töötajate koolitamine (ei
ole rakenduskavas)
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2000

2001

2002

2003

2004

2005

X
X

x
x

x
x

x
x

x

x

X

x

2006

2007
x
x
x

147

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
Eelkõige seetõttu, et 2007. aastal viidi tegevusi ellu suuremas mahus, kui rakenduskavas oli planeeritud.
149
Euroopa Keeletestijate Assotsiatsioon.
148
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Hinnang meetmele
Kuna riik on eesti keele oskuse nõuded määratlenud, tuleb luua võimalused tasemeeksamite
tegemiseks ja tagada nende kvaliteet. 1999. aastal alustati keeleoskust tõendavate ja tunnistuse
saamiseks vajalike eesti keele tasemeeksamitega. Seetõttu oli vaja ellu viia ka eksami
arendustegevusi, samuti oli oluline tasemeeksamite korraldamisega seotud isikute ning praeguste ja
tulevaste keeleõppijate teavitamine keeleõppest, sh tasemeeksamite tegemisest.
Programmi koordineerijate hinnangul on tasemeeksamite kvaliteet tänu elluviidud tegevustele
paranenud ning nii keeleeksami tegijate kui keeleõpetajate hulgas on tehtud asjakohast teavitustööd.
Fookusgrupi arvamust toetab ka asjaolu, et eksamitel osalejad on üldiselt eksamikorralduse
aspektidega rahul150. RP vahehindamisel selgus, et eksamitulemused on usaldusväärsed, et eksamite
sooritamine annab positiivset mõju ja et rahvusvahelist keeleeksamite korraldamise kogemust on
Eestis edukalt rakendatud. See kõik tagab huvilistele ja valitsusele olulise keelekontrollisüsteemi
rutiinse toimimise151.
Võib öelda, et meede III.1 täitis oma eesmärgi – eksamitulemused on suurema usaldusväärsusega ja
neil on positiivne tagasimõju eesti keele kui teise keele õppele.
III.2.
Luua
eeldused
täiskasvanud
mitte-eestlastele
keelelis-kommunikatiivseks
integratsiooniks kvaliteetse eesti keele õppe kättesaadavuse näol
Planeeritud eelarve (2000–2007): 3 425 100 krooni
Tegelik kulu:152 2 943 667 krooni
Peamine sihtrühm: täiskasvanute eesti keele õpetajad
Meetme III.2 tegevused leidsid aset aastatel 2000–2003, teises rakenduskavas (2004–2007) ei olnud
meetme tegevusi planeeritud. Tegevustele eraldatud eelarvevahendid olid rakenduskavades
planeeritust ligikaudu 0,5 miljonit krooni väiksemad, s.t ära kulutati 86% kavandatust.
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme III.2 raames viia ellu järgmised tegevused:
2.1. vajadusuuringute teostamine (RP rakenduskavaga eelarvevahendeid ei planeeritud);
2.2. keeleõppemotivatsiooni käsitlevate uuringute tellimine;
2.3. õpetajate täiendõppe vajaduste väljaselgitamine ja täiendõppemudelite väljatöötamine;
2.4. täiendkoolituse korraldamine täiskasvanute eesti keele õpetajatele;
2.5. piirkondlike õpetajakoolitajate koolitamine ja aktiveerimine (RP rakenduskavaga
eelarvevahendeid ei planeeritud 153).
2.6. eesti keele tasemekirjeldustele rajaneva õppevara koostamine;
2.7. metoodiliste ja didaktiliste juhendite koostamine õpetajatele;
2.8. täiskasvanute eesti keele õpetajate nõustamisabi käivitamine154
Elluviidud tegevused
RP meede III.2 viidi ellu üldiselt plaanikohaselt. Peamised tegevused olid keeleõppemotivatsiooni
käsitlevate uuringute tellimine, õpetajate täiendusõppevajaduste väljaselgitamine, õppematerjalide
koostamine ja täiskasvanute eesti keele õpetajate koolitamine. RP raames toimusid need tegevused
aastatel 2000–2003, mille jooksul reaalsed keeleõpetajate koolitused toimusid vaid 2000. aastal.
Nende raames peeti neli 2–3-päevast keeleõppeseminari, milles osales ligikaudu 120 täiskasvanut.
Lisaks korraldati infopäevi umbes 200-le vene koolide õpetajale.155
Tabel 48. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
150

Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport, lk 44.
Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
152
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
153
HTM-i andmetel kajastusid need tegevused HTM-i eelarves ja lisaks ka Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu ja
piirkondlike keskuste tegevuse all.
154
See tegevus oli planeeritud ka hariduse alamprogrammis (I.2.a.5), kus olid määratud ka ettenähtud eelarvevahendid.
155
Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
151
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2000

2001

2002

2003

x

x

x

x

x

x

x

2004

2005

2006

2007

Vajadusuuringute teostamine
Keeleõppemotivatsiooni käsitlevate uuringute tellimine
Õpetajate täiendõppevajaduste väljaselgitamine ja
täiendõppemudelite väljatöötamine
Täiendkoolituse korraldamine täiskasvanute eesti keele
õpetajatele
Piirkondlike õpetajakoolitajate koolitamine ja
aktiveerimine
Eesti keele tasemekirjeldustele rajaneva õppevara
koostamine
Metoodiliste ja didaktiliste juhendite koostamine
õpetajatele
Täiskasvanute eesti keele õpetajate nõustamisabi
käivitamine (vt ka I.2.a.5)
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

X

X
X

x

Hinnang meetmele
Meetme III.2 eesmärk oli kvaliteetse eesti keele õppe kättesaadavuse tagamine, mis on oluline
tegevus programmi eesmärkide saavutamise seisukohast. Intervjuudest selgus, et selge vajadus
meetme tegevuste, nt täiskasvanute keeleõpetajate koolitamise järele on olemas156. Fookusgrupi
hinnangul mõjusid tegevused meetme eesmärgi saavutamisele soodustavalt ja programmi lõpus olid
kvaliteetsed keeleõppevõimalused mõnevõrra paremini tagatud kui programmi algusaastatel.
Keelekursustel osalejad hindasid keeleõpet üldiselt hästi, suurimaid probleeme nähakse tööks vajaliku
keeleoskuse omandamisel157.
Siiski nimetati intervjuudes keeleõppe jätkuvaid kvaliteediprobleeme (nt mõnedel keelekursustel
keskendutakse ainult eksami sooritamisele vms). Nõustuda võib ka RP vahehindamisel tehtud
tähelepanekuga, et kõrvale on jäänud näiteks piirkondlike õpetajakoolitajate koolitamine ja võrgustiku
aktiveerimine ning täiskasvanute eesti keele õpetajate nõustamisabi käivitamine. Seetõttu saab öelda,
et meede täideti vaid osaliselt.
III.3. Laiendada muukeelsetele täiskasvanutele eesti keele õppe võimalusi, et tagada eesti keele
oskus olme- ja tööalaseks suhtlemiseks vajalikul tasemel
Planeeritud eelarve (2000–2007): 55 297 150 krooni
Tegelik kulu:158 40 180 355 krooni
Peamine sihtrühm: täiskasvanud eesti keele õppijad
Meetme III.3 tegevused toimusid kõikidel programmiaastatel159. Meedet
rakenduskavale peamiselt välisabist (Phare, Multi, ESF), aga ka IS-i, KaM-i
Tegevusaruannete järgi finantseeriti meedet ka Tööturuameti eelarvest
Suurbritannia ja ÜRO arenguprogrammist. Kokku kulutati meetme tegevustele
krooni vähem kui rakenduskavades planeeritud, s.t 73%.

rahastati vastavalt
ja HTM-i eelarvest.
ning Põhjamaade,
ligikaudu 15 miljonit

Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme III.3 raames viia ellu järgmised tegevused:
3.1. sotsiaalselt prioriteetsete gruppide keeleõppe doteerimine (meedikud, ajateenistujad,
politsei, päästeteenistus);
3.2. sotsiaalsete riskigruppide keeleõppe doteerimine (töötud, tööotsijad);
3.3. ulatuslik keeleõppe tulemuspõhine doteerimine;
3.4. tööjõuvahetusprogrammi väljatöötamine, rakendamine ja arendamine;
3.5. tugiisiku programmi loomine täiskasvanute eesti keele õppeks.

156

Keelekursused on täiskasvanud eesti keele õppijate hulgas üheks keeleõppe põhiviisideks (Kirss, L., Karu, M. (2008).
Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport)
157
Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport.
158
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele
159
2006. aasta tegevused ei kajastunud riikliku integratsiooniprogrammi all.
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2004.–2007. aasta rakenduskavas plaaniti toetada järgmisi tegevusi160:
3.1. laiaulatuslik keeleõppe tulemuspõhine doteerimine;
3.4. tööjõuvahetus161.
Elluviidud tegevused
Antud meetme tegevused viidi enamjaolt ellu kooskõlas rakenduskavadega. Olulisemate tegevustena
võib nimetada keeleõppekursusi töötutele ja avaliku sektori töötajatele (politseinikud, vene koolide
õpetajad jne), tagasimaksete tegemist eesti keele eksami sooritanud isikutele (11 723 tagasimakset
Interesti projekti kaudu) ja tööjõuvahetuse programmi, mille kaudu rahastati aastatel 2000–2004 ligi
kolmesaja avaliku sektori muukeelse töötaja (eelkõige Ida-Virumaalt) eesti keele õpinguid
tööjõulähetuses. Kuigi sotsiaalselt prioriteetsete gruppide keeleõppe doteerimine olid planeeritud vaid
esimeseks programmiperioodiks, jätkus see tegelikult ka teisel perioodil. Keeleõpet doteeriti
tulemuspõhiselt kogu programmi vältel – 2006. aastani finantseeriti tegevust välisabist, selle lõppedes
jätkas keeleõppe toetamist riik (alates 2006. aastast hüvitati keeleõppekulud täies ulatuses kuni 6000
krooni ulatuses, kuid ainult kodakondsuse taotlejatele).
Tabel 49. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Sotsiaalselt prioriteetsete gruppide keeleõppe
doteerimine
Sotsiaalsete riskigruppide keeleõppe doteerimine
(töötud, tööotsijad)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ulatuslik keeleõppe tulemuspõhine doteerimine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tööjõuvahetusprogrammi väljatöötamine,
rakendamine ja arendamine
Tugiisiku programmi loomine täiskasvanute eesti
keele õppeks
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2006

2007

x

x

Meetme III.3 tegevused kattuvad osaliselt neljanda alamprogrammi „Ühiskonnapädevus” omadega.
Näiteks toimus tööjõuvahetus kogu programmi jooksul, kuid aastatel 2000–2004 kajastati seda
täiskasvanute eesti keele õppe alamprogrammis ja viimasel kolmel programmiaastal
ühiskonnapädevuse alamprogrammis (ESF-i projekt). Samuti toimusid ühiskonnapädevuse
alamprogrammi raames töötutele ja tööotsijatele mõeldud eesti keele kursused (2006–2007), mis
ühtivad osaliselt kolmanda alamprogrammi esimese perioodi tegevustega.
Hinnang meetmele
Meetme III.3 tegevused olid olulised alamprogrammi eesmärgi saavutamiseks, nendega laiendati
võimalusi eesti keele oskuse parandamiseks. Ka fookusgruppides osalenute hinnangul oli vajadus
nende tegevuste järele suur. Intervjuude ja fookusgruppide järgi võib pidada selle meetme tegevusi
üldjuhul edukaks, sest eesti keele õppe kättesaadavus paranes tuntavalt. Kuigi tegevustega toetati
märkimisväärse hulga muukeelsete elanike keeleõpet (Interesti projekti raames tehti ligikaudu 11 723
tagasimakset), on fookusgrupi hinnangul keeleõppetarve palju suurem, kui programmiga suudeti
hõlmata. Näiteks 2002. aasta EMOR-i uuring näitas, et Eesti tööturul oli 15–59-aastaste mitteeestlaste hulgas 251 000 inimest, kes ei oska eesti keelt oma töövajaduste ja -nõuete täitmiseks
piisaval tasemel. Valdkondades, kus kehtivad riiklikud keelenõuded, on 67 000 inimest, kellel ei ole
nõuetele vastavat eesti keele tasemetunnistust (neist 7000 arvates on nende keeleoskus küllaldane ja
neil on kavatsus sooritada tasemeeksam)162.
Tegevusi võib üldiselt pidada jätkusuutlikuks, sest need kordusid ja vajadusel võimaldati samale
sihtrühmale erinevaid keeleõppetegevusi. Ressursikasutuse vaatenurgast oli tegevuste säästlikkus
varieeruv. Kui Interesti projekti puhul oli ühe tulemuspõhise tagasimakse suurus umbes 1300 krooni,

160

Esimesel rakendusperioodil kanti keeleõppe tulemuspõhine doteerimine tegevuse III.3.3 alla, teise perioodi rakendusplaanis
oli see tegevus III.3.1. Selguse huvides oleks pidanud rakenduskavade vahel olema suurem kooskõla.
161
Rakenduskava järgi oli raha ette nähtud ainult 2004. aastaks.
162
RP 2002. aasta tegevusaruanne, lk 57–58
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siis näiteks sama meetme all läbiviidud tööjõuvahetuse kulu ühe osaleja kohta oli ligikaudu seitse
korda suurem163.
Keeleõppe tulemuspõhist toetamist võibki pidada kõige ressursisäästlikumaks tegevuseks.
Keeleõppekulud korvatakse vaid juhul, kui keeleeksam saab sooritatud ehk kui keeleoskustase saab
omandatud. Projekti jooksul tehti kokku 11 723 tagasimakset üle 15 miljoni krooni eest164. Selle
tegevuse miinus oli see, et sageli puudus keeleõppijatel võimalus tasuda vajalikke sissemakseid.
Rakendajad püüdsid seda leevendada võimalikult paindlike maksegraafikutega165. Samuti on mõned
eksperdid leidnud, et selline tegevus võib soodustada üksnes keeleeksamile keskendumist, mille
tulemusena eksam küll sooritatakse, kuid eestikeelses keskkonnas hakkamasaamiseks vajalikku
keeleoskust ei omandata. Uuringutest selgub, et keelekursustel osalejatest 37% ei ole rahul
igapäevaelus vajaliku keeleoskuse omandamisega kursustel ning ligikaudu 60% ei ole rahul tööks
vajaliku keeleoskuse omandamisega166. Olenemata eelmainitud võimalikest puudustest võib
tagasimaksete süsteemi pidada väga edukaks. Tasemeeksami sooritamise motivatsiooni uuringu167
järgi soodustas see süsteem tasemeeksamitele tulekut. Tegevuse edukust on nimetatud ka RP
vahehindamise aruandes168.
Töötute ja avaliku sektori töötajate eesti keele kursuste toetamisel peeti suurimaks puuduseks seda,
et õppijatel puudub motivatsioon keelt reaalselt omandada, kuigi keeleõppe laialdasem kättesaadavus
on tagatud.
Kõige mõjusamaks pidasid fookusgrupi aruteludel ja intervjuudel osalenud inimesed tööjõuvahetuse
programmi, millega suudeti tänu keskkonnavahetusele saavutada üksikisiku tasandil parimad
keeleõppetulemused. RP vahehindamises toodi välja, et tööjõuvahetuse puhul on olulised nii
keeleõppe komponent kui ka sotsiaalsete sidemete loomine169. Tööjõuvahetuse programmi uurinud
eksperdi M. Luugi hinnangul on tööjõulähetus „mitte-eestlaste üks kõige tulemuslikum integratsiooni
vahend“. Tööjõuvahetusprogrammi suurimaks miinuseks on selle ressursikulukus – nii rahaliste
vahendite kui ka korraldamisraskuste mõttes. Nagu eelnevalt öeldud, on tööjõulähetuste kulu ühe
osaleja kohta kõrge. Uuringutest ja fookusgruppidest selgus, et kuigi tööjõuvahetus toetab tõhusalt
keeleõpet ja osalejad on pidanud seda tegevust üldjoontes väga edukaks, tuleks edaspidi tagada
keeleoskuse säilimine ka naasmisel muukeelsesse keskkonda.170
Kokkuvõttes olid meetme III.3 tegevused üsna edukad ja soodustasid alamprogrammi eesmärgi
saavutamist – eesti keele omandamise võimaluste loomist. Siiski selgub programmi mõjusid uurides,
et muukeelse rahvastikuosa eesti keele oskus olme- ja töösuhtluseks vajalikul tasemel on puudulik (vt
p 3.3.4)
III.4. Toetada mitte-eestlaste keelelis-kommunikatiivset integratsiooni avalikkuse kaasamise ja
teavitamise kaudu
Planeeritud eelarve (2000–2007): 12 204 000 krooni
Tegelik kulu:171 12 600 129 krooni
Peamine sihtrühm: avalikkus
RP meetme III.4 tegevused toimusid aastatel 2000–2005. Meetmeid rahastati vastavalt
rakenduskavale täielikult välisabist (Phare).172 Tegevusaruannete kohaselt kattusid tegelikud
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Tööjõulähetuste programmile kulus 2000.–2004. aastal u 2,8 mln kr. Tööjõulähetuse projektides rahastati ligikaudu
kolmesaja avaliku sektori muukeelse töötaja eesti keele õpinguid – kulu ühe lähetuses viibinud inimesi kohta oli u 9300 kr.
Allikas: http://www.meis.ee/est/keeleope/lahetused
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http://www.meis.ee/est/sihtasutusest/loppenud/interest
165
RP vahehindamisel tehtud küsitluse põhjal leidsid ligi pooled vastanutest, et kursused ei ole asukoha või kalliduse tõttu
kättesaadavad, mis ühest küljest võib näidata sissemaksuraha puudumist, kuid teisalt ka vastajate teadmatust tagasimaksete
süsteemist (Ernst & Young 2005)
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Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport, lk 62
167
Ibid., lk 72
168
Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
169
Ibid..
170
Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.
171
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
172
RP rakenduskavad.
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finantseerimisallikad ja kulutatud summad enam-vähem planeerituga – tegevustele läks 3% rohkem
vahendeid kui kavandatud.173
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme III.4 raames viia ellu järgmised tegevused:
4.1. sotsiaalreklaami kampaaniad keelelis-kommunikatiivse integratsiooni soodustamiseks, sh eesti
keele maine tõstmiseks ja keeleoskuse väärtustamiseks;
4.2. teabepäevade, infoürituste organiseerimine sihtgruppidele;
4.3. elektrooniliste infokanalite arendamine.
2004.–2007. aasta rakenduskavas plaaniti toetada järgmisi tegevusi:
4.1. avalikkuse teavitamise programmide väljatöötamine ja elluviimine;
4.2. info- ja koolituspäevad Phare 2003 projektitegevuste kohta;
4.3. koostöö ajakirjanikega integratsiooni- ning haridustegevuse tutvustamiseks;
4.4. koostöö raadio ja televisiooniga sotsiaalse integratsiooni ja keeleteemade käsitlemisel;
4.5. avaliku arvamuse uuring mitte-eestlaste integratsiooni valdkonnas;
4.6. pressi monitooringu uuring mitte-eestlaste integratsiooni valdkonnas;
4.7. kontentanalüüs mitte-eestlaste integratsiooni valdkonnas.
Elluviidud tegevused
Meetme III.4 raames korraldati teavitamis- ja reklaamikampaaniaid, teavitati sihtrühmi trükiste ja infoürituste
abil (nt 2003. aastal toimus kampaania „Keel toidab!“, 2003. ja 2004. aastal Interesti tutvustamine ja
kampaania „Lugu sellest, kuidas ma eesti keelt õppisin“). Samuti anti elektrooniliste infokanalite kaudu
teada käimasolevatest konkurssidest ja tegevustest. Erinevalt teiste aastate tegevusaruannetest lisati
2005. aastal meetme tegevuste hulka ka tele- ja raadiojaamadega tehtav koostöö, mille eesmärk oli
suurendada kommunikatiivset integratsiooni. Tegelikult leidsid need tegevused aset ka teistel
programmiaastatel, kuid neid kajastati alamprogrammi „Ühiskonnapädevus“ meetmete all.
2005. aastaks ei olnud rakenduskavas ette nähtud ühtegi rahastatavat tegevust. Samas viidi
tegevusaruannete põhjal ellu mitmesuguseid tegevusi rohkem 2,3 miljoni krooni eest (Phare eelarve).
Nende hulka kuulusid avalikkuse teavitamine, tele- ja raadiosaated, kakskeelsete ajalehtede väljaandmine
jms. Programmi rakendajate hinnangul pikenesid need tegevused Phare projekti kestmise tõttu 2005.
aasta lõpuni. Vastavalt rakenduskavale plaaniti meedet III.4 ellu viia ka 2006. aastal, kuid RP raames neid
tegevusi ei toimunud. 2007. aastaks RP raames tegevusi ei kavandatud ega teostatud. Programmi
rakendajate hinnangul lõpetati tegevused Phare projekti lõppemise tõttu, sest riigieelarvest vahendeid ei
eraldatud.
Tabel 50. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
2000

2001

2002

2003

2004174 2005

Sotsiaalreklaami kampaaniad keeleliskommunikatiivse integratsiooni soodustamiseks

x

x

x

x

x

x

Teabepäevade, infoürituste organiseerimine
sihtgruppidele

x

x

x

x

x*

x

x

x

x

x*

x*

Tegevus

Elektrooniliste infokanalite arendamine
Koostöö ajakirjanike, raadio ja televisiooniga
integratsiooniga (sh haridus, keel) seotud küsimustes
Integratsioonivaldkonna uuringute tellimine
* Tegevusaruandest ei selgu eelarve suurust.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2006

2007

x
x

Hinnang meetmele
Meetme III.4 tegevuste eesmärk oli teabe jagamine keeleõppevõimaluste kohta ja see ka saavutati.
Sotsiaalreklaamikampaaniad olid mõeldud laiemale üldsusele ja jõudsid intervjueeritavate hinnangul
suure osa soovitava sihtrühmani – nt Interesti kampaaniat märkas 79% rahvastikust175. Samas olid
173

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
Programmi rakenduskava ja tegevusaruannete vaatlemisel selgub, et 2004. aastal tegutseti 2001.–2003. aasta
rakenduskava järgi.
175
Peresild, O. (2003). Sotsiaalreklaam integreeruva ühiskonna kontekstis.
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fookusgrupi aruteludel osalejad üldiselt arvamusel, et avalikkusele suunatud kampaaniad ei pannud
sihtrühma eesti keelt õppima, mistõttu ei avaldanud need tegevused soovitavat mõju (keeleliskommunikatiivset integratsiooni ei saavutatud). Mõned intervjueeritavad leidsid siiski, et Interesti
reklaamikampaania suurendas keeleeksamite tegijate arvu. Samas nõudsid tegevused võrreldes
väljundiga väga suurt hulka raha. Uuringutes ollakse kampaaniate mõju suhtes erineval arvamusel176.
Edukaimaks tegevuseks peavad fookusgrupil osalenud isiklikuma kontakti teel info jagamist – nt
infopäevad kindlale grupile vms. Tänu tegevustele suurenes teadlikkus eesti keele õppe võimaluste
kohta, mis ühtib osaliselt meetme III.4 eesmärgiga. Vajaka jäi aga samuti meetme eesmärgina
nimetatud avalikkuse kaasamisest.
Kokkuvõtlikult äratasid kampaaniad tähelepanu ja fookusgrupis osalenute hinnangul suurenes
mõnevõrra inimeste teadlikkus õpivõimalustest. Samas ei hinnatud üldiselt tugevaks tegevuste
motiveerivat mõju keeleõppe alustamiseks. Ressursimahukate sotsiaalreklaamikampaaniate asemel
oleks otstarbekas kaaluda säästlikumaid ja otsesemaid infoedastusviise – näiteks koostööd
ettevõtjatega, teabe jagamist inimeselt inimesele (nt REKK-i inspektorite kaudu) või kohalikke
meediakanaleid, mida pidasid tõhusaks teabejagamisvahendiks nii intervjueeritavad kui ka
fookusgrupil osalenud177. Sama asjaolu rõhutati ka RP 2005. aasta vahehindamise aruandes.178
III.5. Analüüsida erinevate inimrühmade keelesuhete ja sotsiokultuurilise pädevuse arengut
erinevates eluvaldkondades ning selle alusel välja töötada meetmed eesti keele ühiseks
suhtluskeeleks kujundamise kiirendamiseks ja mitmekeelsuse arenguks
Planeeritud eelarve (2000–2007): 450 000 krooni
Tegelik kulu:179 0 krooni
Peamine sihtrühm: Eesti elanikkond
Rakenduskavades plaaniti meetme III.5 raames viia ellu järgmised tegevused:
5.1. missiooni tegevuste planeerimine, sotsioloogilise uuringu läbiviimine erinevates eluvaldkondades
keelekasutuse analüüsiks, keelelise käitumise ja keelesuhtumise olukorra määratlemiseks
(esimeses rakenduskavas sõnastus: „missiooni tegevuste planeerimine ja elluviimine“);
5.2. uuringu teostamine muukeelse elanike keelekasutuse analüüsimiseks Eestis, kollektiivide
sisemiste keelesuhete analüüsimiseks, erinevate keelekasutusvaldkondade väljaselgitamiseks
(ainult teine rakenduskava).
Rakenduskavades plaaniti meetme III.5 raames rahastada järgmisi tegevusi:
► missiooni tegevuste planeerimine ja elluviimine – 2002., 2003. aastal (HTM-i eelarvest 300 000
krooni);
► uuringu teostamine 2007. aastal (HTM-i eelarvest 150 000 krooni).
Vastavalt tegevuskavadele ei viidud meetme III.5 raames planeeritud tegevusi ellu.
Tabel 51. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Missiooni tegevuste planeerimine,
sotsioloogilise uuringu läbiviimine erinevates
eluvaldkondades keelekasutuse analüüsiks,
keelelise käitumise ja keelesuhtumise
olukorra määratlemiseks
Uuringu teostamine muukeelsete elanike
keelekasutuse analüüsimiseks Eestis,
kollektiivide sisemiste keelesuhete
analüüsimiseks, erinevate
keelekasutusvaldkondade väljaselgitamiseks
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

176

Nt
Peresild,
O.
(2003).
Sotsiaalreklaam
integreeruva
ühiskonna
kontekstis,
http://www.meis.ee/files/est_raamatukogu_uuringud/Meediamon9901_5Peresild.pdf; Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti
keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport.
177
Programmi koordineerijate hinnangul seda kampaaniate kõrval osaliselt ka tehti.
178
Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
179
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
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3.3.3. Kokkuvõttev hinnang alamprogrammile
Eesti keele oskus on lõimumisprotsessi oluline komponent. Uuringud näitavad, et eesti keelt oskavaid
ja kasutavaid muukeelseid isikuid iseloomustab tugev lõimumine Eesti ühiskonda, samal ajal kui
suhtlemiseks peamiselt vene keelt kasutavad inimesed on nõrgalt lõimunud või lõimumata180.
Täheldatud on, et Eesti venekeelse elanikkonna eesti keele oskus on seotud vanusega – noorte (15–
19) aktiivne eesti keele oskus ja selle kasutamise ind on palju suurem kui vanematel inimestel181. See
tähendab, et täiskasvanute eesti keele õpet puudutavad tegevused on olulised.
Alamprogrammi tegevustest olid edukad keeleõppe tulemuspõhine doteerimine, mis suurendas oluliselt
keeleeksamil osalenud isikute arvu182 ja muutis keeleõppe rohkem kättesaadavaks, ning
tööjõuvahetusprogramm, mille mõju keeleõppijale oli fookusgrupis osalejate ja intervjueeritavate hinnangul
väga positiivne ning mida pidasid edukaks ka lähetuses osalejad183. Samuti peeti fookusgrupi hinnangul
vajalikuks ja ka pigem edukaks sotsiaalselt prioriteetsete rühmade (politseinike, päästeteenistujate,
õpetajate, meditsiinitöötajate jne) ja riskirühmade (näiteks töötud) keeleõppe toetamist. Olulised olid ka
tasemeeksamit arendavad, keeleõppe kvaliteeti parandavad ja teavitusega seotud tegevused.
Loodud keeleõppevõimaluste puudusena võib välja tuua asjaolu, et need ei taganud mitte-eestlaste
püsivat eesti keele oskust. Mõnede intervjueeritavate hinnangul tuldi keelt õppima keeleeksami
sooritamise pärast ning igapäevaeluks või tööks vajalikku keeleoskust ei omandatud. Teiseks puudub
paljudel keeleõppijatel võimalus keeleoskust säilitada, sest muukeelses keskkonnas ei kasutata eesti
keelt.
Täiskasvanute eesti keele õppe alamprogrammi kasu on eesti keele õppe võimaluste mitmekesistamine
ja õppekvaliteedi parandamisele kaasaaitamine. Alates 1999. aastast on tasemeeksami sooritanud 37
534 inimest (registreerutud on üle 86 000 korra ja eksamil käidud 63 816 korda). Samal ajal selgub
uuringutest, et eesti keele tasemeeksamit teha soovivate isikute arv on langemas ja vähenenud on ka
eksami läbinud isikute arv – kui 2000. aastal sooritas eksami 67%, siis 2007. aastal vaid 52%184. Siiski
võib integratsioonimonitooringu 2008 põhjal väita, et muukeelse rahvastikuosa keeleoskus tervikuna on
aastate jooksul paranenud185, kuid ekspertide arvates on see toimunud valdavalt nooremate inimeste
seas (mh tänu haridussüsteemile). Vanemate elanike keeleoskusega on jätkuvalt probleeme.
Fookusgrupil osalejad nõustusid, et kuigi RP tegevused täiskasvanute eesti keele õpetamisel olid
valdavalt tulemuslikud, ei saavutanud need tervikuna ühiskonnas oodatud mõju. Intervjuudest jäi
kõlama, et tegevused olid suunatud puhtalt eesti keele õppele ja teiseks eesmärgiks seatud
sotsiokultuurilise pädevuse suurendamisele alamprogramm üldjuhul kaasa ei aidanud. Korduvalt
märgiti, et programmi eesmärkide saavutamiseks on vajalikud laiaulatuslikumad meetmed, mis
suurendavad täiskasvanute sotsiokultuurilist pädevust ja aitavad keeleoskusel püsima jääda
(kümbluslaadne tegevus, tandemkeeleõpe vms).
3.3.3.1. Kas ja kuivõrd on olnud kaetud programmi eesmärgid rakendusplaanis sätestatud
meetmete ja tegevustega?
Alamprogrammi eesmärk oli luua täiskasvanud mitte-eestlastele eesti keele oskuse parandamiseks ja
sotsiokultuurilise pädevuse suurendamiseks võimalusi. Elluviidud tegevused soodustasid selle
eesmärgi saavutamist ja mitteasjakohaseid meetmeid ei planeeritud ega viidud ellu. Nii
tasemeeksamite süsteemi arendamine, õppekvaliteeti parandavad tegevused kui ka reaalsete
õpivõimaluste suurendamine ja nendest teavitamine on olnud eesmärgi saavutamiseks vajalikud.
Programmi puuduseks oli tegevuste suunatus puhtalt keeleõppele ning sotsiokultuurilist pädevust
suurendavate tegevuste nappus (v.a tööjõuvahetus, mille mõju on ilmselt suurem kui üksnes keele
õppimine). Tegevused ei motiveerinud õppijaid mitmel juhul keelt reaalselt omandama ning vajalikud
180

Lauristin, M., Vihalemm, T. (koost) (2008). RIP 2008–2013 vajadus ja teostatavusuuringu lõpparuanne.
Masso, A., Vihalemm T. (koost) (2005). Võõrkeelte oskus ja kasutamine, seos sotsiaalse integratsiooni ja mobiilsusega Eesti
ühiskonnas 2002–2003. Kvantitatiivne analüüs küsitluse “Mina. Maailm. Meedia.” baasil.
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Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport.
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Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.
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oleksid ka tegevused, mis tagaksid kursustel omandatud eesti keele oskuse säilimise ka pärast
tegevuste lõppemist. Seega olid täiskasvanute eesti keele õpet edendavad meetmed tarvilikud, kuid
ebapiisavad, et saavutada programmi eesmärk – ühiskonna keelelis-kommunikatiivne integratsioon.
Seega vastasid täiskasvanute eesti keele õpet edendavad meetmed ja tegevused programmi
eesmärkidele ning olid vajalikud nende saavutamiseks, kuid ebapiisavad, et saavutada programmi
eesmärk – ühiskonna keelelis-kommunikatiivne integratsioon.
3.3.3.2. Kas ja kuivõrd on olnud kaetud programmi sihtgrupid rakendusplaani meetmete ja
tegevuste raames?
Alamprogrammi sihtrühmaks olid täiskasvanud eesti keele õppijad, keeleõpetuskeskuste ja -firmade
eesti keele õpetajad, kodakondsuse taotlejad; sotsiaalselt prioriteetsed rühmad ja riskirühmad186.
Seega hõlmasid tegevused mitmesuguseid alamprogrammi eesmärgi saavutamisega seotud
sihtrühmi.
Kui sotsiaalselt prioriteetsete rühmade ja riskirühmade keeleõppevõimalused olid laiaulatuslikud
(tasuta kursused), siis tulemuspõhisel doteerimisel jäi õpe vahel kättesaamatuks, sest see eeldas
õppija enda sissemakset.
Ehkki fookusgrupil peeti alamprogrammi sihtgruppide kaetust keeleõppe tegevustega heaks arvestades
olemasolevaid ressursse, tõdeti, et eesti keele õpet vajavate isikute hulk on palju suurem. RP abil
suudeti parandada kogu sihtrühmast vaid väikese osa eesti keele oskust. EMOR-i 2002. aasta uuring
näitas, et Eesti tööturul on umbes 250 000 mitte-eestlast, kes ei oska eesti keelt oma töövajaduste ja nõuete täitmiseks piisaval tasemel. RP toel tehti Interesti projekti kaudu 11 723 tagasimakset (millele
lisanduvad alates 2006. aastast tehtud tagasimaksed kodakondsuse taotlejatele), samuti õpetati eesti
keelt mõnele tuhandele avaliku sektori töötajale ja töötule, tööjõulähetuses osalejate arv jäi alla tuhande.
3.3.3.3. Milline on olnud rakendusplaanis sätestatud meetmete edukus ja säästlikkus
tegevuste lõikes?
RP kolmest põhieesmärgist üks on keelelis-kommunikatiivne integratsioon, mille tulemusena „mitteeestlaste eesti keele oskus paraneb märgatavalt ning eesti keel muutub valdavaks suhtlemise keeleks
ühiskonnas”187. Integratsioonimonitooringust 2008 selgub, et alates 2000. aastast on muukeelsete elanike
eesti keele oskus paranenud, kuid endiselt on suur eesti keelt mitteoskavate täiskasvanute arv188.
Üldiselt soodustasid alamprogrammi tegevused programmi eesmärkide saavutamist – avardati
keeleõppevõimalusi ja teadlikkust nendest, tehti edusamme tasemeeksami süsteemi arendamisel,
õppematerjalide täiustamise ja täiskasvanute keeleõpetajate koolitamise kaudu suurendati
täiskasvanute eesti keele kvaliteetõppe kättesaadavust.
Eesmärkide saavutamist takistasid eelkõige omandatud keeleoskuse säilitamise raskused ja eesti
keele õpet vajavate inimeste palju suurem arv, kui programmi tegevustega hõlmata suudeti.
Probleeme tekitas ka vähene huvi eesti keele õppimise vastu. Elluviidud tegevused ei suutnud tagada
muukeelsete inimeste eesti keele oskust, mis ei kaoks ka pärast tegevuste lõppemist.
Intervjueeritavate hinnangul oli keelekursustele mineku põhjus mõnel juhul üksnes tasemeeksami
sooritamine, mitte reaalse keeleoskuse suurendamine. Programmi tegevuste väljundiks ei olnudki aga
reaalse keeleoskuse taseme oluline tõstmine täiskasvanute seas, vaid nende eesti keele õppe
võimaluste arendamine. Kvaliteetsem täiskasvanute eesti keele õpe on praegu kättesaadavam kui
programmi algusaastatel.
Säästlikkuse seisukohast oli ressursi ja väljundi suhe tegevuseti erinev. Näiteks oli tagasimaksete
süsteem raha poolest säästlikum, sest hüvitati vaid keeleeksami sooritamisega lõppenud
keelekursuste tasu (isegi kui kahelda keelekursustel omandatud tegelikus keeleoskustasemes, näitab
keeleeksami sooritamine siiski mingit keeleoskust).
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Keeleõppekulude tagasimaksmise projekt Interest
Projekt Interest kestis aastatel 1999–2005 ja selle eesmärk oli motiveerida muukeelseid
täiskasvanuid õppima eesti keelt. Projektiga maksti riikliku eesti keele tasemeeksami sooritajatele
tagasi 50% keeleõppele kulutatud rahast. Projekti jooksul tehti kokku 11 723 tagasimakset rohkem
kui 15 miljoni krooni eest.
Projekt oli väga ressursisäästlik, sest selle kulud ühe osaleja kohta olid madalad – ligikaudu 1300
krooni, samal ajal kui tööjõulähetustes oli see näitaja üle kümne korra suurem (umbes 14 000
krooni). Samuti muudeti keeleõpe Interesti abil kättesaadavamaks ja välditi mittetulemusliku
tegevuse toetamist, s.t toetust said vaid riikliku tasemeeksami sooritanud keeleõppijad.
Tagasimaksete süsteem oli keeleõppijatele motivaatoriks ja suurendas nende arvu.
Et toetus oli seotud eksami sooritamisega, said mõnel juhul keeleõppe alustamisel takistuseks
õppija enda algsissemaksed. Samuti valitses kahtlus, et selline süsteem soodustab keelekursuste
keskendumist tasemeeksami sooritamisele ning igapäevaeluks ja tööks vajalik keeleoskus jääb
tagaplaanile.
Allikad: http://www.meis.ee/est/sihtasutusest/loppenud/interest; Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja
tasemeeksami sooritamise motivatsioon“ lõppraport, lk 72; RP raames tehtud intervjuud ja fookusgrupi arutelu.

Tasuta keeleõppekursused ei olnud aga õppe tulemuslikkusega seotud, mistõttu olid õppijad vähem
motiveeritud ja sageli jäeti kursused pooleli. Sotsiaalselt prioriteetsete rühmade keeleõppega seoses
nimetati intervjuudel, et kursustele mindi tihti tööandja sunnil, mitte isiklikust soovist keelt omandada,
mistõttu raisati tihti ebamõistlikult ressursse, sest tegelikult keeletaset ei tõstetud. Seetõttu võib tasuta
kursuste säästlikkust pidada väiksemaks kui teisi tegevusi (tulemuspõhine toetamine, tööjõuvahetus).
Sotsiaalselt prioriteetsete gruppide keeleõpe
Sotsiaalselt prioriteetsete rühmade keeleõppesse investeeriti ligikaudu 15 miljonit krooni* ja koolitust
sai 3946 avaliku sektori töötajat (muukeelsete haridusasutuste töötajad, politseinikud,
päästeteenistujad, meedikud) ja ajateenistujat.
See tegevus oli vajalik, sest riik on sätestanud avaliku sektori töötajate keelenõuded ja peab neile
seega ka keeleõpet pakkuma. Kulu ühe õppija kohta (u 3800 kr) oli mitu korda madalam kui näiteks
samas sihtrühmas kasutatud tööjõuvahetuse korral.
Selle tegevuse puuduseks oli vähene mõjusus. Õppijad ei olnud sageli keele omandamisest
huvitatud ja kuna tegevuse toetamine ei olnud seotud selle tulemuslikkusega, oli mitmel juhul
tegemist raisatud ressursiga. Kursused ei võimaldanud omandada ka sotsiokultuurilist pädevust,
mis oli hõlpsam näiteks tööjõuvahetuste puhul. Seega on selle tegevuse tulemuslikkus võrreldes
teiste samalaadsete tegevustega üsna väike.
Allikad: EY (2005). RP vahehindamise aruanne; RP 2005.–2007. aasta tegevusaruanded; intervjuud, fookusgrupi arutelud
* ei sisalda 2006. aastal kulutatud vahendeid, sest tegevusaruannetes puuduvad nende kohta andmed.

Sotsiaalreklaamikampaaniad on tavaliselt väga kulukad. Selle alamprogrammi kampaaniate kohta
avaldati fookusgruppides ja intervjuudes erinevaid arvamusi – peamiselt leiti, et kampaaniatele
kulunud raha on liiga suur võrreldes selle tulemiga. Üldiselt nenditi, et kampaaniad suutsid küll
tähelepanu äratada, kuid nad ei suurendanud eriti keeleoskuse parandamise huvi. Mõned
intervjueeritavad nägid aga näiteks Interesti kampaaniat olulise mõjurina, mis kasvatas keeleõppes
osalevate isikute arvu.
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3.3.3.4. Kas ja kuivõrd jätkusuutlikud on olnud rakendusplaani raames realiseeritud meetmed
tegevuste lõikes?
Alamprogrammi meetmed täiendasid üksteist – arendati tasemeeksameid, koolitati keeleõpetajaid,
koostati õppematerjale, toetati eesti keele õppimist ja tehti keeleõpet propageerivat teavitustööd.
Samuti pakuti samale sihtrühmale vajaduse korral korduvaid tegevusi. Programmi esimesel
rakendusperioodil viidi valdav osa tegevustest ellu välisrahastuse abil, selle lõppemisel jätkus
tegevuste rahastamine riigieelarvest – näiteks keeleõppe tulemuspõhist doteerimist. See näitab
tegevuse jätkusuutlikkust.
Siiski ei ole alamprogrammil olnud suurt jätkusuutlikku mõju täiskasvanute eesti keele oskusele.
Alamprogrammi suurimaks puuduseks võibki pidada asjaolu, et eesti keele kursuste järel ei suuda
õppijad oma keeleoskustaset säilitada. Selle põhjuseks peetakse tihti reaalse keelekeskkonna
puudumist, aga ka muukeelse rahvastikuosa huvipuudust eesti keele õppimiseks. Keeleoskust aitab
säilitada kokkupuude eesti keelega oma igapäevases elus. Uuringutest selgub, et eriti Ida-Virumaal, aga
ka Harjumaal on igapäevane kokkupuude eesti keelega väike, mistõttu on nendes piirkondades
probleeme ka keeleõppe edukusega189. Täiskasvanute eesti keele oskuse püsimajäämiseks oleksid
vajalikud tegevused, mis tagaksid keeleoskuse pikemaajalise säilimise ka nendes piirkondades, kus
igapäevased eesti keele praktiseerimise võimalused on väikesed (nt tandemkeeleõpe, keeleõpe
paarides, tugiisikutega vm).

189

Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport.
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3.3.4. Kas ja kuivõrd on programmi ja rakendusplaani realiseerimise
käigus saavutatud edu programmi üld- ja alameesmärkide
saavutamisel?
Eesmärk. Täiskasvanud mitte-eestlastele on loodud
parandamiseks ja sotsiokultuurilise pädevuse tõstmiseks

võimalused

eesti

keele

oskuse

RP täiskasvanute eesti keele õppe alamprogrammi eesmärk oli luua täiskasvanud mitte-eestlastele
võimalused eesti keele oskuse ja sotsiokultuurilise pädevuse suurendamiseks. Programmi raames
korraldati erinevaid tegevusi, et parandada eesti keele õppe kvaliteeti ja kättesaadavust. Näiteks
pakuti tasuta eesti keele koolitust töötutele ja avaliku sektori töötajatele, hüvitati eksami sooritanud
isikute keeleõppekulud, tööjõulähetused keeleõppe eesmärgil jms. Järgnevalt hinnatakse, kas
alamprogrammi tegevustega loodi täiskasvanute eesti keele oskuse ja sotsiokultuurilise pädevuse
suurendamise võimalused või mitte.
Eesti keele oskust mõõdetakse tasemeeksamitega. Ajavahemikus 1999–2008 sooritas eesti keele
tasemeeksami 37 534 inimest (registreeruti on üle 86 000 korra ja eksamil käidi 63 816 korda).
Soorituste arv ei võrdu siiski otseselt keeleõppe läbinud isikute hulgaga, sest ühel inimesel võib olla
mitu tunnistust eri tasemetelt190. Ekspertide hinnangul parandas kõikidest mitte-eestlastest oma eesti
keele oskust umbes 10%. Siiski näitavad uuringud, et eesti keele tasemeeksamit teha soovivate
isikute arv väheneb. Joonise 12 järgi on eesti keele tasemeeksamil osalenute arv kahanenud kõikidel
tasemetel ja summaarselt on eksami osalenute arv langenud 50%. Samal ajal alaneb ka eksami
läbinud isikute arv – kui 2000. aastal sooritas eksami 67%, siis 2007. aastal vaid 52%191.
Joonis 12. Eesti keele tasemeeksamil osalenute arv tasemete lõikes aastatel 2002–2007
Algtase

6000

Kesktase

Kõrgtase

5000
4000
3000
2000
1000
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Allikas: REKK

Kui võtta vaatluse alla mitte-eestlaste enesehinnang eesti keele oskuse kohta, selgub 2008. aasta
integratsioonimonitooringust, et nende keeleoskus on aastate jooksul paranenud – kolmandik
venekeelsest rahvastikust oskab eesti keelt hästi ja ligi pooled on passiivsed eesti keele oskajad
(joonis 13). Samas ei oska viiendik venekeelsest elanikkonnast eesti keelt enda arvates üldse.
Eksperdid ei pea sellist hinnangulist keelekompetentsuse langust siiski kogu elanikkonnas
objektiivseks protsessiks, vaid pigem keeleoskuse tasemetele varasemast kõrgemate ja selgemate
nõuete kehtestamisest tulenevaks enesehinnangu languseks.

190
191

Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport.
Ibid.
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Joonis 13. Eesti venekeelse elanikkonna enesehinnanguline eesti keele oskus
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Allikas: integratsioonimonitooring 2008

Siiski avaldub vanuserühmiti eesti keele oskuses üsna suur varieeruvus. Kui 15–24-aastastest vene
noortest valdab enda hinnangul eesti keelt 27% ja 25–39-aastastest inimestest 22%, siis vanemate
eesti keelt valdavate isikute osakaal on alla 10%192. Keeleoskust parandavaks põhiteguriks näib olevat
haridussüsteemis pakutav korrapärane eesti keele õpe, täiskasvanute keeleõpe ja -oskus on jätkuvalt
probleemiks.
Fookusgrupis osalejate meelest aitasid RP tegevused suurendada tuntavalt täiskasvanute eesti keele
õppe võimalusi, samas pidasid mõned intervjueeritavad probleemiks tegevuste mõju
sotsiokultuurilisele pädevusele. Kui tööjõulähetused võimaldasid keeleõppe kõrval ka sotsiaalsete
suhtete loomist jms, siis ülejäänud alamprogrammi tegevused kätkesid puhast keeleõpet.
Keelekursustel osalenute üldine hinnang keelekursustele on positiivne, kuid suurimaid puudujääke
nähakse tööks vajaliku keeleoskuse omandamises193.
Kokkuvõttes võib öelda, et RP alamprogrammiga avardati täiskasvanute eesti keele õppe võimalusi,
kuid venekeelsetest (eelkõige vanemaealistest) elanikest suur osa ei oska jätkuvalt eesti keelt.
Osaliselt seisneb probleem kindlasti nende soovimatuses eesti keelt õppida ja keelekasutuse
vajaduse puudumises. Siiski võib osaliselt puudusi näha ka nendele sobivate keeleõppe võimaluste
vähesuses või siis teadmatuses õppe võimaluste kohta. Suurema probleemina võib siiski näha
sotsiokultuurilise pädevuse tõstmise võimaluste vähesust.

192
193

Integratsioonimonitooring 2008
Kirss, L., Karu, M. (2008). Uuringu „Eesti keele õppe ja tasemeeksami sooritamise motivatsioon” lõppraport, lk 62
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3.4. Neljas alamprogramm „Ühiskonnapädevus”
3.4.1. Ülevaade alamprogrammist
Eesmärk: Eesti elanikkond on ühiskonnapädev.
Alameesmärgid:
A:
Eesti elanikud osalevad aktiivselt kodanikuühiskonna arendamisel sõltumata nende rahvusest
ja emakeelest;
B:
eestlaste ja mitte-eestlaste hoiakud on riikliku programmi põhieesmärkide saavutamist
soodustavad;
C:
tõsiste sotsiaalsete erivajadustega elanikkonna gruppide olukorra paranemine.
RP järgi tähendab ühiskonnapädevus isiku võimet toimida adekvaatselt kõigil ühiskonnaelu tasanditel.
RP peab ühiskonnapädevuse kujunemisel võtmeteguriteks inimeste võimet ühishuvide alusel
organiseeruda ning objektiivse informatsiooni kättesaadavust ja hoiakute muutumist ühiskonnas.
Alamprogrammi „Ühiskonnapädevus” üldised ülesanded:
► teadvustada mitte-eestlaste potentsiaali ning teadlikult kaasata neid otsustamisse ja
arendusprogrammidesse;
► Eesti mitmekultuurilise ühiskonna kontseptsiooni rakendamine ning Eestis elavate etniliste
vähemuste kultuuride tutvustamine avalikkusele.194
Üldkirjeldus
Ühiskonnapädevuse alamprogramm oli jaotatud 12 meetmeks, millest kuus olid mõlemal
programmiperioodil samasugused. Teisel perioodil ei olnud esimeses rakenduskavas sätestatud
meetmeid IV.7–IV.10 ette nähtud, kuid nende asemele tuli kaks uut meedet (IV.7–IV.8)195.
Esimeses rakenduskavas planeeritud meetmete IV.7–IV.9 tegevusi RP raames ellu ei viidud. RP
vahehindamise järgi viiakse neid tegevusi ellu „hoolekande poliitika raames Sotsiaalministeeriumi
valitsemisalal ja kohalike omavalitsuste poolt, sealjuures ilma etnilist tunnust esiplaanile tõstmata”196.
Alamprogrammil olid järgmised meetmed:
IV.1. arendada mitte-eestlaste integratsioonialast koostööd kolmanda sektori ja riigi institutsioonide
vahel;
IV.2. toetada noorteühingute ja õpilasomavalitsuste arengu järjepidevust, et tagada muukeelsetele
noortele enam ühistegevuse võimalusi ja kujundada nende ühiskonnapädevust;
IV.3. arendada mitmekülgsemalt välja integratsioonitemaatika eesti- ja venekeelses meedias;
tekitada ja laiendada eesti- ja venekeelse meediasüsteemi ühisosa; suurendada venekeelse meedia
interaktiivsust; parandada venekeelse institutsionaalse-utilitaarse info kättesaadavust ja kvaliteeti
meedias, soodustamaks venekeelse elanikkonna sotsiaalset osalust;
IV.4. suurendada meedia- ja infovaldkonna professionaalide arvu mitte-eestlastest noorte seas;
kasvatada uue, regulaarse meediatarbimise harjumusega ja infoühiskonnas orienteerumise oskusega
mitte-eestlaste põlvkonda;
IV.5. tihendada eestlaste ja mitte-eestlaste omavahelist suhtlemist; tekitada ja arendada
kultuuridevahelist dialoogi;
IV.6. toetada mitte-eestlaste õiguslik-poliitilist integratsiooni;
IV.7(II). parandada muukeelsete töötute ja töötajate erialast eesti keele oskust kombineerituna
riigikeele valdamisega, mis võimaldab neil edukalt integreeruda tööturule (2004.–2007. aasta
rakenduskava);
IV.8(II). luua muukeelsetele noortele ja täiskasvanutele nende sotsiaalset, etnilist ja keelelist eripära
arvestavad võimalused, mis vähendavad nende osalust sotsiaalsetes riskirühmades, sh narkomaania,
HIV/AIDS, kuritegevus, tööpuudus (2004.–2007. aasta rakenduskava);
IV.7(I). tõsta muukeelse elanikkonna toimetulekut, võimaldades neile vältimatut psühholoogilist abi
venekeelse usaldustelefoni kaudu (2000.–2003. aasta rakenduskava);
IV.8(I). tõsta muukeelsete kurtide toimetulekut, aidates neil jätkata õpinguid ja saavutada tööalane
karjäär (2000.–2003. aasta rakenduskava);
194

RP.
Kahe perioodi numeratsiooni ei ole võrreldav.
196
Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
195
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IV.9. tõsta pimedate muulaste meelelise, intellektuaalse ja sotsiaalse funktsioneerimise taset
võimalikult kõrgele, arendades neis suuremat iseseisvust, võimaldades neil lugeda punktkirja või
kuulata heliinformatsiooni teel ilukirjandust, erialaraamatuid, õpikuid, noodikirja, perioodikaväljaandeid,
teatmeteoseid;
IV.10. töötada välja koolitusmallid, et toetada pagulaste ja muude vähemuste integratsiooni Eesti
ühiskonda.
Rahastamine
Rakenduskavades oli 2000.–2003. aastaks planeeritud ühiskonnapädevuse alamprogrammi
meetmetele kokku 21 644 300 krooni (riigieelarvest 6 808 400 ja välisabist 14 835 900 krooni).
Perioodiks 2004–2007 kavandati alamprogrammile 46 823 000 krooni (18 741 000 krooni riigieelarvest
ja 28 082 000 krooni välisabist). Kokku plaaniti rakenduskavades alamprogrammi tegevustele
kulutada ligikaudu 68,5 miljonit krooni, millest umbes 63% pidi tulema välisabist ja 47% riigilt.
Tegelikult197 rahastati tegevusi 54 125 609 krooni eest. See oli ligikaudu 14 miljonit krooni vähem kui
rakenduskavades sätestatud – planeeritud vahenditest kulutati ära 79%. Suurim erinevus planeeritud
ja kulutatud vahendite vahel avaldus perioodil 2004–2007, mil kulus üle 13,2 miljoni krooni võrra
vähem vahendeid, kui rakenduskavas ette nähtud (esimesel perioodil oli vahe 1,1 miljonit krooni).
Ühiskonnapädevuse alamprogrammi meetmete IV.2, IV.3, IV.4 ja IV.6 rahastamist 2004. aastal on
kirjeldatud nii esimese kui ka teise perioodi rakenduskavades. Kirjeldatud tegevustes/eelarvevahendites
esineb erinevusi.
Tabel 52. Neljanda alamprogrammi rahastamine
Meede

Planeeritud

Tegelik

Eelarve täitmise
protsent

Meetme osakaal
alamprogrammist

IV.1

6 128 300

8 053 687

131%

15%

IV.2

6 477 700

5 205 766

80%

10%

IV.3

2 547 600

5 455 617

214%

10%

IV.4

2 094 000

2 745 579

131%

5%

IV.5

8 913 000

8 359 465

94%

15%

IV.6

13 021 700

10 794 137

83%

20%

IV.7(II)

17 188 000

10 940 325

64%

20%

IV.8(II)

8 986 000

2 571 033

29%

5%

IV.7(I)

1 400 000

0

0%

0%

IV.8(I)

360 000

0

0%

0%

IV.9

541 000

0

0%

0%

IV.10

810 000

0

0%

0%

KOKKU
68 467 300
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

54 125 609

79%

100%

Sihtrühm
Alamprogrammi otseseks sihtrühmaks oli muukeelne elanikkond198, sh MTÜ-d, õpilased,
noorteorganisatsioonid, õpetajad, erivajadustega isikud jne. Teised sihtrühmad oli kogu Eesti
elanikkond.
Vastutaja/teostaja
Programmidokumentide järgi vastutasid alamprogrammi eest IS ja SM.

197
198

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele
RP.
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3.4.2. Alamprogrammi meetmete hindamine
IV.1. Arendada mitte-eestlaste integratsioonialast koostööd kolmanda sektori ja riigi
institutsioonide vahel
Planeeritud eelarve (2000–2007): 6 128 300 kr
Tegelik kulu:199 8 053 687 kr
Peamine sihtrühm: MTÜ-de liikmed
Teised sihtrühmad: eestlased ja mitte-eestlased
Meetme IV.1 raames planeeriti ja viidi tegevusi ellu kõikidel programmiaastatel. Meetmele kulus
planeeritust rohkem vahendeid eelkõige selletõttu, et 2005. aastal toetati integratsiooniprojekte
ettenähtust tuntavalt suuremas mahus. Meetmele kulutati rakenduskavas planeeritust 31% rohkem
vahendeid.
Planeeritud tegevused
Rakenduskavades plaaniti meetme IV.1 raames viia ellu järgmised tegevused:
1.1. integratsiooniprojektide toetamine üldkonkursi kaudu;
1.2. informatsiooni levitamine, sh IS-i teabepäevade korraldamine mittetulundusühingutele;
1.3. mittetulundusühingute integratsioonialase tegevuse rahastamise printsiipide analüüs ja
täiendamine (2000.–2003. aasta rakenduskava);
1.4. parimate integratsiooniprojektide arendusstipendiumid.
Elluviidud tegevused
Meetme IV.1 põhitegevusteks olid kogu programmi jooksul integratsiooniprojektide toetamine
üldkonkursi kaudu ja parimate integratsiooniprojektide arendusstipendiumide väljaandmine, samuti
korraldas IS mittetulundusühingutele teabepäevi. Üldkonkursi abil toetati mitmesuguste kolmanda
sektori organisatsioonide tegevust lõimimise valdkonnas – näiteks projekte, mille tegevused ei
mahtunud temaatiliste konkursside raamidesse. Arendusstipendiumite eesmärgiks oli motiveerida
inimesi uusi lõimumisprojekte välja töötama ja teabepäevadel jagati infot IS-i projektikonkursside
kohta. RP raames toetati 197 projekti üldkonkursside kaudu ja anti välja 22 arendusstipendiumi.
Meetme tegevused viidi üldjuhul ellu vastavalt rakenduskavadele. Erandiks oli MTÜ-de
integratsioonialase tegevuse rahastamise printsiipide analüüs ja täiendamine, mida plaaniti teha
aastatel 2001–2003, kuid mida reaalselt programmi jooksul ellu ei viidud200.
Tabel 53. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Integratsiooniprojektide toetamine üldkonkursi kaudu
Informatsiooni levitamine, sh IS-i teabepäevade
korraldamine mittetulundusühingutele
Mittetulundusühingute integratsioonialase tegevuse
rahastamise printsiipide analüüs ja täiendamine
Parimate integratsiooniprojektide arendusstipendiumid

2000
x

x

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang meetmele
Meetme IV.1 üldhinnang on positiivne. Intervjuudel leiti, et selle tegevused olid vajalikud ja nõudlus
nende järele suur. Tegevustega kaasati kolmas sektor integratsioonivaldkonna arendamisse. Näiteks
toetati üldkonkursiga MTÜ-de innovatiiveid tegevusi innovatiivseid tegevusi, mida programmi
väljatöötajate poolt planeeritud ei olnud, kuid mis toetasid programmi eesmärkide saavutamist. Selline
tegevus võimaldas vastavalt vajadusele toetada ka selliseid integratsioonivaldkonna tegevusi, mida
programmi väljatöötamisel ette ei nähtud.
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IS-i hinnangul toimus selles valdkonnas pigem jooksev analüüs, kuid eraldi uuringut ei tehtud.
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Meetme tegevused on olnud jätkusuutlikud – üldkonkurss ja arendusstipendiumide väljaandmine
toimus kogu programmi jooksul ja IS-i andmetel jätkub arendusstipendiumide väljaandmine ka
2009. aastal.
Programmi koordineerijad on probleemiks pidanud meetme ebaratsionaalsust, sest üldkonkurssidele
kulunud ajaressurss oli suur. Meetme eesmärk oli edendada innovaatilisust lõimumise vallas ja
seepärast ei seatud taotlusvoorudele rangeid piire, mis oleks pärssinud uuenduslike lahenduste
esitamist. See suurendas ajakulu. Samuti kahtlesid programmi rakendajad meetme mõjus kolmanda
ja avaliku sektori koostöö arendamisele, nagu see oli meetme eesmärgis kirjas. Sellealased
tegevused hõlmasid suhteliselt väikest osa kogu sihtrühmast. Kuigi mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registri andmetel on Eestis 01.04.2009. aasta seisuga 27 716201 mittetulundusühingut (sh
7985 korteriühistut202), ei ole täpseid andmeid selle kohta, kui palju neist tegutseb lõimumisvaldkonnas
(s.t kui suur on meetme sihtrühm). Siiski võib nende andmete põhjal uskuda, et meetme tegevused ei
katnud väga suurt osa sihtrühmast – RP raames toetati üldkonkursside kaudu 197 projekti ja
arendusstipendiume anti välja 22. Samas ei olnudki meetme eesmärgiks kogu sihtrühma hõlmamine,
vaid temaatiliste konkursside alt välja jäänud tegevuste toetamine.
Tegevused ei olnud seotud otseselt meetme eesmärgiga – kolmanda ja avaliku sektori koostöö
saavutamisega –, vaid haakusid kõikide RP valdkondadega. Seega ei täidetud küll meetme eesmärki, kuid
aidati kaasa programmi üldeesmärkide saavutamisele, mistõttu võib lugeda meetme pigem edukaks.
IV.2. Toetada noorteühingute ja õpilasomavalitsuste arengu järjepidevust, et tagada
muukeelsetele
noortele
enam
ühistegevuse
võimalusi
ning
kujundada
nende
ühiskonnapädevust
Planeeritud eelarve (2000–2007): 6 477 700 krooni
Tegelik kulu:203 5 205 766 kr
Peamine sihtrühm: organiseerunud noored
Teised sihtrühmad: eesti- ja muukeelsed noored
Meetme IV.2 raames planeeriti tegevusi kõikideks aastateks peale 2005. aasta. Ellu viidi tegevusi igal
programmiaastal, kuid need ei kattunud plaanituga suures osas. Kulutatud eelarvevahendid erinesid
planeeritust peaaegu kogu programmi vältel, aga eelkõige 2005. aastal, mil vahendeid ei olnud ette
nähtud, kuid kulutati ligi 1 miljon krooni. 2007. aastal plaaniti projektikonkurssideks 2,3 miljonit krooni
(sellest välisabi 2 miljonit krooni), kuid tegelikult konkursse ei toimunud. Kokku kulutati meetmele 80%
planeeritud vahenditest.
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme IV.2 raames viia ellu järgmised tegevused:
2.1. noorteühingute ja õpilasomavalitsuste liidrite regulaarne koolitus;
2.2. uute regionaalsete õpilasomavalitsuste alaliitude/noorteühingute moodustamine/tugevdamine;
2.3. noorteühingute ja õpilasomavalitsuste teema sisseviimine koolide juhtkondade ja pedagoogide
koolitusprogrammidesse, vastavate materjalide koostamine;
2.4. noorte koostöö ergutamine ja toetamine programmide ja projektitoetusskeemide kaudu;
2.5. omaalgatust toetava teabematerjali mitmekesistamine;
2.6. noorteühingute arengukavade uuring.
2004.–2007. aasta rakenduskavas plaaniti toetada järgmisi tegevusi:
2.1. noorte
koostöö
ergutamine
noorsootöö
valdkondades
erinevatel
teemadel
noorsootööasutuste võimalusi kasutades (projektikonkurss);
2.2. noorteühingute juhtorganite liikmete ja projektijuhtide ning õpilasomavalitsuste esinduste
liidrite ja nende järelkasvu temaatiline koolitus, käsiraamatu koostamine ja kirjastamine,
muukeelsetele noortele suunatud informatsiooni levitamine, käsiraamatu koostamine ja
kirjastamine, konverentsi ja infopäevade korraldamine (hõlmab 2000.–2003. aasta
rakenduskava 1. ja 5. tegevust);
2.3. uuringu teostamine (eelarvevahendeid rakenduskavas ühekski aastaks ette nähtud ei ole;
201

http://www.rik.ee/stat/9_4mk.phtml, 20.04.2009.
Statistikaamet.
203
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
202

97

2.4. käsiraamatu koostamine ja trükkimine, koolitustsükkel avatud noortekeskuse töötajatele;
2.5. valdkonna koordineerimine ja nõustamine (eelarvevahendeid rakenduskavas ei ole).
2000.–2003. aasta rakenduskavas kirjeldati ka 2004. aasta tegevusi ja neile kulutatavaid
eelarvevahendeid, mis erinesid mõnevõrra 2004.–2007. aasta rakenduskavas kirjeldatud tegevustest,
vahenditest ja finantseerimisallikatest. Näiteks erinevalt 2000.–2003. aasta rakenduskavast ei olnud
teises rakenduskavas ette nähtud noorteühingute ja piirkondlike õpilasomavalitsuste alaliitude teema
sisseviimist koolide juhtkondade ja pedagoogide koolitusprogrammidesse ega uute noorteühingute
loomise/tugevdamise toetamist. Noorteühingute arengukavade uuring asendus teisel perioodil lihtsalt
uuringuga. Teises rakenduskavas lisandus käsiraamatu koostamine avatud noortekeskuste töötajatele
ning valdkonna koordineerimine ja nõustamistegevus. 2005. aastaks ei olnud rakenduskavades
tegevusi ette nähtud.
Elluviidud tegevused
Meetme IV.2 tegevused hõlmasid peamiselt avatud noortekeskustele (ANK) suunatud tegevusi.
Näiteks toimusid ANK arengukava koostamise, rakendamise ja hindamise koolitused, mille
tulemusena valmisid osalenud noortekeskuste arengukavad204. Koolituse läbisid 2003.–2004. aasta
jooksul 69 töötajat 49 ANK-st205. Toetust said ka ANK-dega seotud uuringud ning aastatel 2005–2006
tehti alaealiste probleemkäitumise uuring. Lisaks rahastati ajavahemikus 2000–2006
projektikonkursside kaudu 86 noortele suunatud projekti. Meetme raames koolitati noorteühingute ja
õpilasomavalitsuste liidreid ning toetati õpilasomavalitsusega seotud teabe- ja koolitusmaterjalide
koostamist.
Tabel 54. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevused
Noorteühingute ja õpilasomavalitsuste liidrite
regulaarne koolitus
Uute regionaalsete õpilasomavalitsuste
alaliitude/noorteühingute
moodustamine/tugevdamine
Noorteühingute ja õpilasomavalitsuste teema
sisseviimine koolide juhtkondade ja pedagoogide
koolitusprogrammidesse, vastavate materjalide
koostamine
Noorte koostöö ergutamine projektikonkursside
kaudu
Omaalgatust toetava teabematerjali
mitmekesistamine
(Noorteühingute arengukavade) uuringu teostamine
Käsiraamatu koostamine ja trükkimine,
koolitustsükkel avatud noortekeskuse töötajatele

2000

2001

x

x

x**

***

2002

2003

*

2004

2005

2006

x

x

x

x

x

x

x

2007

x
x

x

x

x

x****

x
x

x

x
x

x

x

Valdkonna koordineerimine ja nõustamine
Noori kajastava infobaasi täiendamine (ei ole
rakenduskavas)
x
* Tegevusaruande järgi oli nimetatud tegevus ellu viidud, kuid tegelikult oli selle väljundiks koolitus- ja teabematerjalide
koostamine. Koolituse korraldamise kohta puudub tegevusaruandes teave.
** Noorteühingute ja õpilasomavalitsuste tegevuse toetamine.
*** Koolituste teemade määratlemine ja teabematerjalide koondamine.
**** Ajakirjade tellimine vene õppekeelega koolidele.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang meetmele
Et programmi üldine rõhk asetati noortele206, oli meede IV.2 programmi üldeesmärkide täitmise
seisukohast oluline. Intervjueeritavate hinnangul olid meetme tegevused edukad ja aitasid juurutada
süsteemset lähenemist noorsootöös. Positiivne hinnang anti meetmele ka välisabiprojekti
„Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamise aruandes, mille kohaselt täitsid tegevused oma
eesmärgi, kusjuures mitu neist osutus oodatust edukamaks207.
204

IS-i hinnangul olid tegevusse kaasatud kõik huvi näidanud ANK-d.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse andmetel on ANK-sid Eestis 2009. aasta seisuga 57. Allikas:
http://www.ank.ee/?p=p_307&sName=kokkuvõte.
206
RP, lk 18.
207
Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.
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ANK-dele mõeldud tegevused hõlmasid suurt osa sihtrühmast – programmi jooksul koolitati
programmi jooksul 49 ANK töötajat. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse andmetel on 2009. a
seisuga Eestis 57 ANK noortekeskust. Programmi koordineerijate hinnangul olid tegevustesse
kaasatud võimalikult palju noortekeskusi. Ka projektikonkursside kaudu jõudsid tegevused
(ekskursioonid, matkad, koolitused, seminarid, noortefoorumid) märkimisväärse hulgani sihtrühmast –
näiteks 2004. aastal osales meetme tegevustes 2807 ja 2006. aastal 1420 noort208. Siiski ei saa väita,
nagu oleks projektikonkursid hõlmanud kogu sihtrühma.
ANK-kesksete tegevuste abil loodi ühtne ANK-de struktuur, mille tulemusena suurenes nii üksikute
keskuste kui ka kogu struktuuri jätkusuutlikkus, mis on aluseks noorte integratsiooniprotsessile209.
Toetust saanud omaalgatuslikud projektid aitasid kaasa „noorte teadlikkuse kasvule teiste kultuuride
olemusest, noorte koostööks avatud hoiakute, sallivuse ja üksteisemõistmise kujunemisele ning
sõprussuhete tekkimisele“210.
Meetme tegevuste puhul võib positiivseks lugeda asjaolu, et kui fookusgrupi aruteludest jäi kõlama
põhimõte, et RP tegevused tervikuna keskendusid liiga palju venekeelsele elanikkonnale, siis meetme
IV.2 puhul oli intervjueeritavate hinnangul tegevuste üks eesmärk soodustada erineva kultuuritausta ja
keelega noorte koostööd – RP koordineerijate hinnangul on selliseid võimalusi järjest rohkem.
Ühistegevuste olulisuse tõi lõimumise soodustajana välja ka noorteorganisatsiooni intervjueeritud
esindaja. 2005. aasta RP vahehindamise aruandes nimetati meetme puudusena asjaolu, et
venekeelsed noorteorganisatsioonid ei ole kaasatud eestikeelsete eakaaslaste tegevustesse211, ent
2009. aasta intervjuudel toonitasid programmi rakendajad just eri rahvusest noorte koostöö
edendamist, mis näitab meetme edukust.
Meetmes seatakse eesmärgiks ka muukeelsete noorte ühiskonnapädevuse suurendamine. Kuigi
mitmed kriteeriumid viitavad muukeelsete noorte väikesele ühiskonnapädevusele (nt tagasihoidlik
osalusprotsent kodanikuühiskonna arendamisel jne), järeldub uuringutest212 ja intervjuudest, et see on
siiski mõnevõrra kasvanud (vt täpsemalt punkti 3.4.4). Et selle saavutamiseks on ellu viidud rohkelt
tegevusi nii RP teiste meetmete raames (nt hariduse alamprogrammis) kui ka väljaspool
integratsiooniprogrammi, ei ole võimalik otseselt välja tuua, kui suur osa on noorte
ühiskonnapädevuse tõstmisel olnud meetme IV.2 tegevustel. Siiski selgus nii sekundaarallikatest kui
ka intervjuudest ja fookusgrupi aruteludest, et meetme tegevused on muukeelsete noorte
ühiskonnapädevuse suurendamisele positiivselt mõjunud, mistõttu võib meedet pidada pigem
edukaks.
IV.3. Arendada mitmekülgsemalt välja integratsioonitemaatika eesti- ja venekeelses meedias;
tekitada ja laiendada eesti- ja venekeelse meediasüsteemi ühisosa; suurendada venekeelse
meedia interaktiivsust; parandada venekeelse institutsionaalse-utilitaarse info kättesaadavust
ja kvaliteeti meedias, soodustamaks venekeelse elanikkonna sotsiaalset osalust
Planeeritud eelarve (2000–2007): 2 547 600 krooni
Tegelik kulu:213 5 455 617 krooni
Peamine sihtrühm: meedia, ajakirjanikud
Teised sihtrühmad: venekeelne elanikkond
Meetmele IV.3 kulutati kõikide programmiaastate jooksul planeeritust ligikaudu kaks korda rohkem
eelarvevahendeid (114% enam kui planeeritud).
Planeeritud tegevused
Rakenduskavades plaaniti meetme IV.3 raames viia ellu järgmised tegevused:
3.1. ajakirjanike koolituste ja stipendiumikonkursside läbiviimine (2000.–2003. aasta rakenduskava);
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Vastavalt 2000.– 2007. aasta tegevusaruannetele.
Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.
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Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
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3.2. eesti- ja venekeelsete hooajaliste (sh interaktiivsete) telesaadete tootmine (2000.–2003. aasta
rakenduskava);
3.3. raadiokanalite venekeelsete programmide ühiskonnaelu ja integratsiooniteemaliste saadete
toetamine (mõlemad perioodid);
3.4. ajakirjanike premeerimissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine (2000.–2003. aasta
rakenduskava);
3.5. vastastikuste refereeringute süsteemi väljatöötamine ja rakendamine (2000.–2003. aasta
rakenduskava);
3.6. praktilis-utilitaarset infot sisaldava teavitamisprogrammi väljatöötamine ja rakendamine (2000.–
2003. aasta rakenduskava).
Elluviidud tegevused
Meetme tegevuste kaudu käsitleti integratsioonitemaatikat eesti- ja venekeelses meedias. Meetme
raames leidsid aset ajakirjanike koolitused ja stipendiumikonkursid – korraldati seitse koolitusseminari
ja anti välja kaks stipendiumi. Toetati ka projekti, mille raames eestikeelse ja venekeelse ajalehe
ajakirjanikud kirjutasid vastamisi lõimumise teemadel. Meetme abil toetati eesti- ja venekeelseid
hooajalisi telesaateid ja raadiokanalite venekeelseid programme. Kokku rahastati ligi 20 telesarja
loomist, samuti raadiosarju (näiteks 40 saatest koosnevat sarja „Kontakt“). 2000. ja 2001. aastal
töötati välja ja viidi ellu ka vastastikuste refereeringute süsteem. 2001. aastal rahastati eesti- ja
venekeelsete ajalehtede toimetuste koostööprojekte (kokku 4).
Tabel 55. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevused
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ajakirjanike koolituste ja stipendiumikonkursside
läbiviimine
x
X
x
Eesti- ja venekeelsete hooajaliste (sh interaktiivsete)
telesaadete tootmine
x
X
x
x
x
Raadiokanalite venekeelsete programmide
ühiskonnaelu ja integratsiooniteemaliste saadete
toetamine*
x
x
x
x
Ajakirjanike premeerimissüsteemi väljatöötamine ja
rakendamine
Vastastikuste refereeringute süsteemi
väljatöötamine ja rakendamine
x
X
Praktilis-utilitaarset infot sisaldava
teavitamisprogrammi väljatöötamine ja rakendamine
* 2004.–2007. aasta rakenduskava sõnastuses „Raadiosaated vähemusrahvuste keeltes (saatesarja toetamine)”
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2007

Hinnang meetmele
Fookusgrupi aruteludel ja intervjuudel peeti meediat, kui ühte integratsiooniprotsessi soodustamise
vahendit, oluliseks ning RP raames selles valdkonnas läbiviidud tegevusi vajalikeks - meedia on üks
integratsiooniprotsessi võtmeteguritest.
Elluviidud tegevuste kaudu juhiti tähelepanu olulisele mitmekultuurilisuse temaatikale, kuid nende
tegevuste mõju ei saa pidada siiski piisavaks. Tegevuste põhirõhk avaldus programmi esimesel
perioodil, teisel rakendusperioodil toimus vaid üksikuid tegevusi (raadiosaated 2004. ja 2005. aastal
ning telesaated 2004. aastal). Programmi rakendajate hinnangul ei jätkatud tegevustega seetõttu, et
nende rahastamine välisabist lõpetati.
Intervjuudel selgus, et RP kaudu rahastatud tegevused ei olnud jätkusuutlikud, sest need ei olnud
süsteemsed – saateid toetati vaid üks kord. Intervjueeritavate hinnangul ei ole projektipõhisus
meediavaldkonnas otstarbekas, sest selles mängib suurt rolli harjumus. Et tegevus mõju avaldaks,
peab see jätkuma pikemat aega.
Kokkuvõttes olid meetme raames elluviidud tegevused vajalikud ja sihipärased. Ette võib heita nende
ühekordsust, mis ei lasknud saavutada tugevamat mõju ja seetõttu ka meetme eesmärki.
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IV.4. Suurendada meedia- ja infovaldkonna professionaalide arvu mitte-eestlastest noorte seas;
kasvatada uue, regulaarse meediatarbimise harjumusega ja infoühiskonnas orienteerumise
oskusega mitte-eestlaste põlvkonda
Planeeritud eelarve (2000–2007): 2 094 000 krooni
Tegelik kulu:214 2 745 579 krooni
Peamine sihtrühm: vene- ja eestikeelsed õpilased ja õpetajad
Meetmele IV.4 kulutati rakenduskavades planeeritust rohkem vahendeid. Eelkõige oli selle taga
asjaolu, et 2005.–2007. aastal meetme raames elluviidud tegevustele rakenduskavas raha ei
määratud. Meetme tegevusi rahastati välisabist (Multi 2) ning IS-i ja HTM-i eelarvest. Meetmele
kulutati planeeritust 31% rohkem.
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme IV.4 raames viia ellu järgmised tegevused:
4.1. muukeelsete koolide lõpetajate koolitusprogrammi väljatöötamine ja rakendamine
ajakirjanduse, reklaami ja avalikkussuhete erialadel kõrgkoolides;
4.2. koostöös kõrgkoolidega elektroonilise meedia ajakirjanike diplomiõppe süsteemi
väljatöötamine ja rakendamine;
4.3. stimuleeriva eeltöö tegemine koolides, sh artiklitekonkursid, noorte koostatud eksemplarid
päevalehtedes;
4.4. meediahariduse programmi väljatöötamine ja rakendamine venekeelsetele põhi- ja
keskkoolidele.
2004.–2007. aasta rakenduskavas jätkati meediahariduse programmiga, uute tegevustena lisandusid
järgmised:
4.1. õpilase meediaõpiku koostamine ja trükk;
4.2. vene koolidele eestikeelsete ajakirjade tellimine;
4.3. valdkonna koordineerimine ja nõustamine.
Kõikidest rakenduskavas kirjeldatud tegevustest oli eelarvevahendid määratud vaid meediahariduse
programmi jaoks aastatel 2000–2004 ning eestikeelsete ajakirjade tellimiseks vene koolidele 2004. aastal.
Elluviidud tegevused
Meetme IV.4 tegevustega toetati meediahariduse kui riikliku õppekava läbiva teema rakendumist Eesti
vene õppekeelega koolides. RP raames anti välja mitmesuguseid meediaharidusega seotud
õppematerjale, koolitati põhikoolide ja gümnaasiumide koolilehtede tegijaid (u 100 õpilast) ning eesti ja
vene õppekeelega üldhariduskoolide õpetajaid. 2006. aastal toetati projektikonkursi kaudu neljas
koolis õpetajate ja/või õpilaste meediapädevuse kujundamist. 2003. ja 2004. aastal telliti vene
koolidele eestikeelseid ajakirju.
Tabel 56. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevused
Muukeelsete koolide lõpetajate koolitusprogrammi
väljatöötamine ja rakendamine ajakirjanduse,
reklaami ja avalikkussuhete erialadel kõrgkoolides
Koostöös kõrgkoolidega elektroonilise meedia
ajakirjanike diplomiõppe süsteemi väljatöötamine ja
rakendamine
Stimuleeriva eeltöö tegemine koolides, sh
artiklitekonkursid, noorte koostatud eksemplarid
päevalehtedes
Meediahariduse programmi väljatöötamine ja
rakendamine vene (ja eesti)keelsetele põhi- ja
keskkoolidele, eesti- ja vene õppekeelega koolide
õpetajate meediakoolituse toetamine*
Õpilase meediaõpiku koostamine ja trükk
Vene koolidele eestikeelsete ajakirjade tellimine

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

**
**

X

x

x

x

x

x

x

Valdkonna koordineerimine ja nõustamine
Meediateemaline koolitusprogramm (ei ole
rakenduskavas)
x
* Teises rakenduskavas käsitletakse venekeelsete koolide kõrval ka eestikeelseid koole.
** Rakenduskavaga planeeriti, kuid eelarvevahendeid ei olnud ette nähtud.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded
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x

x

x
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Hinnang meetmele
Fookusgruppides osalejate ja intervjueeritavate hinnangul olid noortele suunatud meediategevused
ühiskonnapädevuse kujundamisel väga olulised ja meediaharidust koolides peeti vajalikuks. Et
meediaõpetus on riiklikus õppekavas kohustuslik läbiv teema, siis meede oli vajalik, et toetada
meediaharidusprogrammi ja õpetajate koolitussüsteemi väljatöötamist.
Tegelikult jäid mitmed planeeritud tegevused ellu viimata215 ning intervjueeritavate arvates olid
meetme IV.4 tegevused pigem üksikud ega avaldanud pikaajalist mõju, tehtud tegevused olid
valdavalt ühekordsed. Süsteemsemaks muutus meetme tegevus 2006. aastal, kui projektikonkursside
raames hakati koolides toetama meediapädevuse suurendamist, mida peetakse integratsiooni
soodustamise seisukohalt väga oluliseks tegevuseks. Edukaks loeti ka meediateemaliste
õppematerjalide väljatöötamist, mis oli eelnevast õppematerjalide puudumise olukorrast oluline samm
edasi.
Intervjueeritavate hinnangul mõjutas meede IV.4 eelkõige üksisikuid, kellele tegevused olid otseselt
mõeldud – nt koolilehtede väljaandjaid, kes said koolitust. Tegevused ei omanud üldisest mõju
sihtgrupile ehk kogu õpilaskonnale, kuna tegevused hõlmasid väga väikest osa sihtrühmast.
Programmi kaasati nii eesti-, vene- kui ka kakskeelsed põhi- ja keskkoolid. HTM-i andmetel oli
2008/2009. õppeaastal Eestis 85 vene ja muu (s.t mitte eesti) õppekeelega ning 436 eesti
õppekeelega kooli216, aga 2006. aastal alustatud meediahariduse programmi rakendati neljas koolis.
Kokkuvõtlikult võib meetme eesmärkide saavutamise taset hinnata tagasihoidlikuks. Sekundaarallikate
analüüsi järgi olid selle põhjuseks eelkõige ebarealistlikud eesmärgid, mis seati ilma, et tegelikust
olukorrast oleks olnud adekvaatset ülevaadet217. Programmi rakendajad nimetavad puudusena
asjaolu, et kuigi IS vastutas meetme IV.4 tegevuste eest, olid tema võimalused selles valdkonnas
mõnevõrra piiratud, sest meediaharidus puudutab koolide riiklikku õppekava. Siiski on
meediaharidusega seotud tegevused nii fookusgruppide kui ka intervjuude käigus saadud hinnangute
järgi vajalikud ja peavad jätkuma.
IV.5. Tihendada eestlaste ja mitte-eestlaste omavahelist suhtlemist; tekitada ja arendada
kultuuridevahelist dialoogi
Planeeritud eelarve (2000–2007): 8 913 000 krooni
Tegelik kulu:218 8 359 465 krooni
Peamine sihtrühm: eesti- ja venekeelne elanikkond
Meetme IV.5 raames planeeriti ja viidi tegevusi ellu kõikidel programmiaastatel. Meetmele kulutatud
vahendid erinesid aastati ja tegevuseti rakenduskavas planeeritust märkimisväärselt. Meetmele
kulunud kogusumma oli ligikaudu samasugune kui rakenduskavades, ära kasutati 94% planeeritud
vahenditest. Meetme rahastamisallikad olid IS, Multi, Phare, Põhjamaade, Suurbritannia ja ÜRO
arenguprogramm.
Planeeritud tegevused
Rakenduskavades plaaniti meetme IV.5 raames viia ellu järgmised tegevused:
5.1. kakskeelsete (ja venekeelsete) telesaadete tootmine, sh keeleõppesaated (mõlemad perioodid);
5.2. kakskeelsete etenduste lavastamine (2000.–2003. aasta rakenduskava);
5.3. sotsiaalreklaami kampaania avalikkuse tähelepanu juhtimiseks Eesti mitmekultuurilisusele,
meediasuhete korraldamine (mõlemad perioodid);
5.4. ühisürituste raamprogrammi väljatöötamine ja rakendamine (2000.–2003. aasta rakenduskava);
5.5. kakskeelsete ajalehtede ja trükiste väljaandmine (2000.–2003. aasta rakenduskava).
Elluviidud tegevused
Meetme IV.5 tegevused toetasid kakskeelset meediale. Kogu programmi jooksul toetati kakskeelsete
interaktiivsete telesaadete loomist, 2000. aastal ka kakskeelsete etenduste lavastamist. Tehti
215

Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.
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sotsiaalreklaami kampaaniaid, mille raames juhiti avalikkuse tähelepanu Eesti mitmekultuurilisuse
teemadele. Aastatel 2001–2003 anti välja kakskeelseid ajalehti ja trükiseid.
Tabel 57. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kakskeelsed ja (venekeelsed) telesaated

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kakskeelsete etenduste lavastamine
X
Sotsiaalreklaami kampaania avalikkuse tähelepanu
juhtimiseks Eesti mitmekultuurilisusele, meediasuhete
X
x
x
korraldamine
Ühisürituste raamprogrammi väljatöötamine ja
x*
rakendamine
Kakskeelsete ajalehtede ja trükiste väljaandmine
x
x
* Valmistati ette MTÜ-de korraldatavate mitmekultuuriliste ürituste konkurss
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded
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Hinnang meetmele
Meetme IV.5 eesmärk oli tihendada eestlaste ja mitte-eestlaste omavahelist suhtlemist ning luua ja
arendada kultuuridevahelist dialoogi. See eesmärk on kooskõlas alamprogrammi ja programmi
eesmärkidega. Fookusgrupi arutelust ja intervjuudest selgus, et sellised tegevused on vajalikud.
Positiivse näitena on intervjuudes ja fookusgrupis välja toodud mitmekultuurilisusele tähelepaneku
juhtimiseks korraldatud sotsiaalreklaamikampaaniad, (nt „Palju toredaid inimesi”) ja mis suutsid
intervjueeritavate hinnangul täita oma eesmärki. Kuigi sotsiaalreklaamikampaania korraldamine
kujutab endast ressursimahukat teavitustööd, võib seda tegevust põhjendatuks pidada, sest see lasi
intervjueeritavate hinnangul jõuda suure osani sihtrühmani – kampaania „Palju toredaid inimesi”
järeluuringu alusel märkas sõnumit 69% rahvastikust219.
Kakskeelsete telesaadete toetamise juures peeti probleemiks projektipõhisust, mis pärsib
meediavaldkonnas jätkusuutlikkust, sest intervjueeritud ekspertide hinnangul on meedia tarbimisel
tähtis roll harjumuste kujundamisel.
2008. aasta integratsioonimonitooringust selgus, et kuigi formaalne avatus eestlased ja mitteeestlased omavaheliseks suhtluseks on olemas, ei ole eestlaste ja mitte-eestlaste omavaheline
suhtlemine programmi jooksul siiski tihenenud (vt ka p 3.2.4 ja 3.3.4). Seetõttu ei saa öelda, et
meetme eesmärk oleks saavutatud, ehkki elluviidud tegevused soodustasid seda.
IV.6. Toetada mitte-eestlaste õiguslik-poliitilist integratsiooni
Planeeritud eelarve (2000–2007): 13 021 700 krooni
Tegelik kulu:220 10 794 137 krooni
Peamine sihtrühm: määratlemata kodakondsusega isikud (sh kodakondsuseksamiks valmistujad)
Meetme IV.6 raames plaaniti ja viidi tegevusi ellu kõikidel programmiaastatel. Meetmele kulus 83%
planeeritud vahenditest, seega vähem kui ette nähtud. Tegevusi rahastati nii riigieelarve kui ka
välisabi kaudu.
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme IV.6 raames viia ellu järgmised tegevused:
6.1. kodakondsuseksami sooritamist motiveeriva-julgustava sotsiaalreklaami kampaaniate
läbiviimine; saadete ja artiklite tellimine; meediasuhete korraldamine;
6.2. kodakondsuseksami sooritamiseks ja kodakondsuse taotlemiseks vajalik praktilise
informatsiooni kohta teavitamisprogrammi väljatöötamine ja rakendamine;
6.3. noortele suunatud ühisürituste, debattide ja teiste tegevuste korraldamine poliitilis-õigusliku
integratsiooni teemadel;
6.4. EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ekspertiis ja uue eksami mudeli
väljatöötamine;
219
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6.5. lisamaterjalide koostamine EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks
valmistujatele;
6.6. KMA www-lehekülje toetamine/uuendamine (www.kodanik.ee).
2004.–2007. aasta rakenduskavas plaaniti toetada järgmisi tegevusi:
6.2. kodakondsuseksami sooritamiseks ja kodakondsuse taotlemiseks vajaliku praktilise
informatsiooni kohta teavitamisprogrammi väljatöötamine ja rakendamine; EV põhiseaduse ja
kodakondsuse seaduse tundmise eksami korraldamine ettevõtetes;
6.3, 6.9.
noortele suunatud ühisürituste, debattide ja teiste tegevuste korraldamine poliitilisõigusliku integratsiooni teemadel; kodanikupäeva ürituste toetamine;
6.6. www.kodanik.ee uuendamine ja KMA infovoldikute trükk;
6.7. töö määratlemata kodakondsusega isikutega;
6.8. kodakondsuseksami sooritamiseks ja kodakondsuse taotlemiseks vajaliku praktilise
informatsiooni kohta teavitamisprogrammi väljatöötamine ja rakendamine;
6.10. EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistujate
koolitusprogrammi väljatöötamine ja rakendamine;
6.11. määratlemata kodakondsusega isikute andmebaasi loomine ja andmete uuendamine üle Xtee sihtgrupi täpsustamiseks koolituse eesmärgil;
6.12. MEIS-i keeleõppijate registri ühildamine määratlemata kodakondsusega isikute
andmebaasiga REKK-i tagasimaksesüsteemi kontrolli eesmärgil.
Elluviidud tegevused
Meetme IV.6 tegevused olid suunatud kodakondsuseksamil osalejate arvu suurendamisele ja Eesti
kodakondsusega seotud teavitusele. Toimus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse
tundmise eksami ekspertiis ning uus eksamimudeli välja töötamine, mille aluseks oli 1999. aastal
algatatud eesti keele riigi- ja tasemeeksamite ühildamine kodakondsuse saamiseks vajaliku
keeleeksamiga. Tehti kodakondsuse eksami sooritamisega ja kodakondsuse omandamisega
seonduvat teavitustööd (nt infovoldikute väljatöötamine, veebilehtede täiendamine, „Kodaniku
käsiraamatu” koostamine jms). Lisaks töötati välja ja korraldati kursused kodakondsuseksamiks
valmistujatele. Kodakondsuseksami sooritamisega seotud tegevuste kõrval leidsid aset Eesti
mitmekultuurilisuse teadvustamisele suunatud sotsiaalreklaamikampaaniad (2000. aastal „Palju
toredaid inimesi”, 2001. aastal „Naeratusest algab sõprus”) ning noorte ühisüritused, debatid ja muud
poliitilis-õigusliku integratsiooni teemalised tegevused.
Tabel 58. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Kodakondsuseksami sooritamist motiveerivajulgustava sotsiaalreklaami kampaaniate läbiviimine;
saadete ja artiklite tellimine; meediasuhete
korraldamine
Kodakondsuseksami sooritamiseks ja kodakondsuse
taotlemiseks vajaliku praktilise informatsiooni kohta
teavitamisprogrammi väljatöötamine ja rakendamine*;
EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise
eksami korraldamine ettevõtetes**
Noortele suunatud ühisürituste, debattide ja teiste
tegevuste korraldamine poliitilis-õigusliku
integratsiooni teemadel; kodanikupäeva ürituste
toetamine***
EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise
eksami ekspertiis ja uue eksami mudeli
väljatöötamine
EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise
eksamiks valmistujate koolitusprogrammi
väljatöötamine ja rakendamine
Lisamaterjalide koostamine EV põhiseaduse ja
kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks
valmistujatele
KMA www-lehekülje toetamine/uuendamine
(www.kodanik.ee). KMA infovoldikute trükk****
Töö määratlemata kodakondsusega isikutega
Määratlemata kodakondsusega isikute andmebaasi
loomine ja andmete uuendamine üle X-tee sihtgrupi
täpsustamiseks koolituse eesmärgi

2000

X

2001

x

2002

X

2004

2005

2006

2007

x

x

x

2003

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

X
X

x

x

x

x

x
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MEIS-i keeleõppijate registri ühildamine
määratlemata kodakondsusega isikute andmebaasiga
REKK-i tagasimaksesüsteemi kontrolli eesmärgil

x

x

X

Kodakondsuseksami uue eksamimudeli juurutamine
põhikoolis (ei ole otseselt rakenduskavas)
x
* Rakenduskavas on seda tegevust kirjeldatud kaks korda: esimesel juhul on teostajateks IS ja Multi 2, teisel juhul IS, KMA,
MTÜ-d, koolid.
** EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami korraldamine ettevõtetes lisandus teises rakenduskavas.
*** Kodanikupäeva ürituste toetamine lisandus teises rakenduskavas.
**** KMA infovoldikute trükk lisandus teises rakenduskavas.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Hinnang meetmele
Meetme IV.6 eesmärk oli soodustada mitte-eestlaste õiguslik-poliitilist integratsiooni, mis on
programmi üldeesmärkide mõttes väga oluline, sest „kodakondsuse omamine |…| on tegelikkuses
kujunenud üheks kõige olulisemaks mitte-eestlaste sisemist eristumist peegeldavaks kategooriaks,
mis avaldub nii sotsiaalsetes suhetes kui ka tööturul”221. Intervjueeritute hinnangul olid elluviidud
tegevused asjakohased ning mõjusid meetme eesmärgi saavutamisele soodustavalt, mistõttu võib
meedet ja selle raames läbiviidud tegevusi pidada oluliseks programmi eesmärkide saavutamisel.
Intervjuudel selgus, et kodakondsuseksamiga on seotud mitmeid hirme. Usutakse, et eksami läbimise
võimalus on väike, sest eksam on väga raske. Tegelikult on aga sooritusprotsent kõrge – nt 2007. aastal oli
see 83222. Seetõttu võib positiivseks pidada kõikvõimalike infomaterjalide väljatöötamist, mis meetme
raames aset leidis ja mis eksamiga seotud kartusi vähendasid. Uuringute järgi oli valminud
infomaterjalidest eksami sooritanutele kasu223. Positiivsest küljest iseloomustati intervjuudel ka Eesti
kodakondsuse taotlemist soodustanud koostööd ettevõtetega.
Määratlemata kodakondsusega isikute arv on pidevalt vähenenud. Kui 2002. aastal oli see KMA
andmetel 172 325, siis 01.01.2009 seisuga oli see 110 315224. Seega on kodakondsuseta inimeste
hulk kahanenud ligikaudu kolmandiku võrra, mis on märkimisväärne edusamm. Sellegipoolest toodi
mõnel intervjuul välja, et see vähenemine ei ole olnud piisav, mistõttu tuleb jätkata tööd selles
valdkonnas. Integratsioonimonitooringust 2008 selgub, et Eesti kodakondsust sooviks kõnealustest
inimestest endale vaid pooled225. Samuti rõhutavad mitmed eksperdid, et kodakondsuse omandamist
ei saa otseselt võrdsustada Eesti riigiga samastumisega, mistõttu ei saa formaalne kodakondsuse
taotlemine olla eesmärk omaette, vaid peaks hõlmama terviklikku tööd integratsiooni kõikide
aspektidega.
IV.7(II). Parandada muukeelsete töötute ja töötajate erialast eesti keele oskust kombineerituna
riigikeele valdamisega, mis võimaldab neil edukalt integreeruda tööturule (2004.–2007. aasta
rakenduskava)
Planeeritud eelarve (2000–2007): 17 188 000 krooni
Tegelik kulu:226 10 940 325 krooni
Peamine sihtrühm: muukeelsed töötud ja töötajad
Esimese programmiperioodi rakenduskavas ei olnud meedet IV.7(II) sätestatud, selle tegevused olid
plaanitud aastateks 2004–2007. Meedet finantseeriti vastavalt rakenduskavale Euroopa Sotsiaalfondi,
Siseministeeriumi, Riigikantselei ja partnerite eelarvest. Meetmele kulutati planeeritud vahenditest vaid 64%.
Planeeritud tegevused
2004.–2007. aasta rakenduskavas plaaniti meetme IV.7(II) raames viia ellu järgmised tegevused:
7.1. vajadusuuringu läbiviimine erialase ümberõppe ja riigikeele kombineeritud õppe nõuetest;
7.2. koolitusmoodulite ja -materjalide väljatöötamine;
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Integratsioonimonitooring 2008.
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7.3. erialase ümberõppe ja eesti keele õppe kursuste korraldamine muukeelsetele töötutele ja
tööotsijale selekteeritud koolitusfirmade poolt;
7.4. vajadusuuringu läbiviimine erialase ja riigikeele praktika eesmärgil korraldatava Eesti-sisese
tööjõuvahetuse nõuetest;
7.5. tööjõuvahetust koordineeriva sotsiaalvõrgustiku väljaarendamine;
7.6. erialast sõnavara oskust parandavate sõnastike ja teiste õppematerjalide väljatöötamine;
7.7. tööjõuvahetusprogrammi rakendamine väljaselekteeritud asutustele, organisatsioonidele ja
ettevõtetele.
Elluviidud tegevused
Meetmega IV.7(II) viidi Eestis ellu Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatavaid tööturuprojekte. 2005.–
2007. aastal toimus programm „Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil”, mille raames
said muukeelsed politsei- ja päästetöötajad osaleda 120-tunnises riigikeele tasemeõppes ning viibisid
pärast keelekursuse lõppu 30 päeva keelepraktika eesmärgil tööjõulähetuses. Kokku osales sellistel
keelekursustel 447 isikut, Eesti-sisestes tööjõulähetustes viibis 135 inimest227. Aastatel 2000–2004 oli
tööjõuvahetuse programm meetme III.3 tegevus (vt p 3.3.2).
ESF-i projekti „Muukeelsete töötute täienduskoolitus ja keeleõpe” raames toimusid muukeelsete
töötute tööotsingukoolitused, kutsenõustamine, eesti keele koolitus, erialakoolitus ja tööpraktika.
Lisaks meetme IV.7(II) tegevustele toetati muukeelsete töötute eesti keele õpet ka täiskasvanute eesti
keele õppe alamprogrammi raames aastatel 2000–2002 (vt p 3.3.2).
Tabel 59. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Vajadusuuringu läbiviimine erialase ümberõppe ja
riigikeele kombineeritud õppe nõuetest

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
*

Koolitusmoodulite ja -materjalide väljatöötamine
*
Erialase ümberõppe ja eesti keele õppe kursuste
korraldamine muukeelsetele töötutele ja tööotsijale
selekteeritud koolitusfirmade poolt
x
X
Vajadusuuringu läbiviimine erialase ja riigikeele
praktika eesmärgil korraldatava Eesti-sisese
tööjõuvahetuse nõuetest
*
Tööjõuvahetust koordineeriva sotsiaalvõrgustiku
väljaarendamine
*
Erialast sõnavara oskust parandavate sõnastike ja
teiste õppematerjalide väljatöötamine
*
Tööjõuvahetus-programmi rakendamine
väljaselekteeritud asutustele, organisatsioonidele ja
ettevõtetele
x
x
X
* Vastavalt tegevusaruannetele tegeleti selle tegevusega 2007. aastal, kuid väljundiks oli vaid kursuste/programmi läbiviimine.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Selle meetme alla võib lugeda ka 2007. aasta tegevusaruandes kirjeldatud meetme IV.8 tegevusi, mis
kattuvad meetme IV.7(II) raames elluviidud tegevustega.
Hinnang meetmele
RP muukeelsetele isikutele mõeldud tegevused on vaid osa riigi tööturumeetmetest – töötutele osutab
riiklikke tööturuteenuseid ja maksab tööturutoetusi Tööturuamet (TTA). Eesti keelt mitteoskavaid
töötuid oli 2007. aastal TTA-s arvel 9180, s.o 22,8% kõikidest aasta jooksul töötuna arvel olnud
isikutest. 2007. aastal suunas TTA koolitusele 5503 töötut. Eestikeelsele koolitusele saadeti 3552,
venekeelsele erialakoolitusele 2656 inimest. Eesti keelt õppis 447 töötut228. Arvestades tööturu
üldolukorda programmi teisel rakendusperioodil ja TTA rakendatavaid meetmeid, ei olnud mõnede
intervjueeritavate hinnangul selle meetme tegevused sel momendil kriitilise tähtsusega. Üldiselt
peetakse sedalaadi tegevusi fookusgruppide hinnangul siiski vajalikeks ja asjakohasteks.
Meetme tegevusi hindavad nii programmi rakendajad kui ka kasusaajad positiivseks. Tegevused
aitasid fookusgrupil osalejate hinnangul luua täiskasvanute eesti keele oskuse parandamise võimalusi,
mis omakorda on seotud konkurentsivõimega tööjõuturul. Kuigi meetme IV.7(II) kaudu viidi tegevusi
227
228

http://www.meis.ee/est/keeleope/lahetused, 20.04.2009.
2007. a tegevusaruanne, lk 40.
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ESF-i rahastusel ellu alates 2005. aastast, toimusid samad tegevused eelnevatel aastatel
täiskasvanute eesti keele õppe alamprogrammis, mistõttu võib meedet pidada jätkusuutlikuks.
Tööjõuvahetust peetakse fookusgruppide ja intervjueeritute hinnangul väga edukaks
keeleõppemeetodiks, mille puhul on oluline nii keele õppimine, sotsiaalsete sidemete loomine kui ka
ametialaste oskuste omandamine. RP 2005. aasta vahehindamisel leiti, et tööjõulähetus soodustab
venelaste ja eestlaste koostööd ja integreerumist229. Nii intervjuudest kui ka uuringutest230 selgus, et
ka programmis osalejate hinnang tegevusele oli positiivne. Tööjõuvahetusprogrammi suurima
miinusena toodi välja selle ressursikulukus (rahalised vahendid, korraldusraskused)231. Samuti nenditi
üsna üksmeelselt, et tööjõuvahetuse (nagu ka teiste keeleõppetegevuste) puhul esineb probleeme
kinnistumisega, s.t keeleoskuse säilimisega pärast lähetuse lõppemist, mistõttu tuleb selles vallas
võtta meetmeid. Kuigi tööjõuvahetusega oli hõlmatud suhteliselt väike osa potentsiaalsest sihtrühmast
(peamiseks põhjuseks ressursikulukus), peetakse seda tulemuslikuks, kuna mõju otseste kasusaajate
keeleoskuse tõstmisel on kõrge 232.
Töötute eesti keele õpet ja täienduskoolitusi peetakse fookusgruppide hinnangul oluliseks riigi
tegevuseks. Intervjuudel selgus, et tegevust ei rakendatud algselt planeeritud mahus, sest tööturu
olukord oli planeerimisajaga võrreldes muutunud. Tegevuse edukuse tagas programmi rakendajate
hinnangul koolituse kombineerimine praktikaga, mille tõttu ei jäänud õpitu vaid teoreetilisele alusele.
Kokkuvõttes võib antud meedet hinnata positiivseks, sest selle tegevused aitasid liikuda programmi
eesmärkide poole. Ehkki programmi teisel rakendusperioodil toimusid positiivsed tööturu arengud
(töötuse määr alanes kuni 2007. aastani ning mitte-eestlaste seas oli see langus mõnevõrra suurem
kui eestlaste seas, joonis 18), oli selle taga eelkõige üldise majanduskeskkonna areng. Arvestades
eelnevat ja ka TTA tegevust selles valdkonnas, ei saa siiski üle hinnata RP rolli mitte-eestlaste
töötusriski vähendamisel. Seda näitab ka statistika, et alates 2008. aastast on lõhe mitte-eestlaste ja
eestlaste töötuse määra vahel jälle suurenema hakanud (joonis 18).
IV.8(II). Luua muukeelsetele noortele ja täiskasvanutele nende sotsiaalset, etnilist ja keelelist
eripära arvestavad võimalused, mis vähendavad nende osalust sotsiaalsetes riskirühmades,
sh narkomaania, HIV/AIDS, kuritegevus, tööpuudus (2004.–2007. aasta rakenduskava)
Planeeritud eelarve (2000–2007): 8 986 000 krooni
Tegelik kulu:233 2 571 033 krooni
Peamine sihtrühm: muukeelsed isikud sotsiaalsetes riskirühmades
Esimese perioodi rakenduskava meedet IV.8(II) ette ei näinud, selle tegevused olid plaanitud
aastateks 2004–2007. Vastavalt tegevusaruannetele viidi tegevusi ellu 2007. aastal, kuid need ei
ühtinud algselt planeeritutega ja oleksid oma iseloomult pidanud kuuluma pigem meetme IV.7(II)
tegevuste juurde. Meetmele planeeritud vahenditest kulutati vaid 29%.
Planeeritud tegevused
Rakenduskavades plaaniti meetme IV.8(II) raames viia ellu järgmised tegevused:
8.1. vajadusuuringu läbiviimine faktoritest, mis soodustavad muukeelsete noorte ja täiskasvanute
langemist riskirühmadesse, ning detailsete lähteülesannete väljatöötamine vastavate preventiivsete ja
rehabiliteerivate meetmete võtmiseks;
8.2. organisatsioonide (noorsoo-organisatsioonid, nõustamiskeskused) selektsioon ja koolitus, kes
hakkavad rakendama preventiivseid ja rehabilitatsiooni alaseid tegevusi;
8.3. riskirühmade preventiivse ja rehabilitatsiooni alaste organisatsioonide tegevust koordineeriva
võrgustiku väljaarendamine Põhja- ja Kirde-Eestis;
8.4. toetused organisatsioonidele, kes viivad ellu projekte eesti- ja venekeelse sihtgrupi
ühistegevustele, sh üksikemade/-isade, noorteprojektid;
8.5. community employment’i kaudu muukeelsete riskirühmade reintegreerimine ühiskonda;
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Ernst & Young (2005). Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ vahehindamise lõpparuanne.
Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.
Ibid.
232
ibid.
233
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
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8.6. nõustamiskeskuste projektide toetamine, tutvustamaks riigikeelt, kultuuri, seadusandlust, samuti
karjäärinõustamine muukeelsetele riskigruppidele, eeskätt Põhja- ja Kirde-Eestis.
8.7. integratsioonialast tööd tegevate MTÜ-de ning HIV-i ja narkomaania ennetusega tegelevate
organisatsioonide vahelise koostöö arendamine (seminarid, infomaterjalid jms).
Elluviidud tegevused
Rakenduskavas planeeritud tegevusi ellu ei viidud ja see, mis tehti, oli mõeldud vaid tööpuuduse
vähendamiseks - selle põhjuseks oli vastavalt tegevusaruannetele vahendite puudumine. Meetme
IV.8(II) raames viidi läbi muukeelsete töötute tööjõuturule integreerumisele suunatud tegevused, mis
vastavad tegelikkuses paremini meetme IV.7(2) eesmärgile ja tegevustele234.
Samuti koolitati tööturu- ja migratsiooniametnikke, et suurendada varjupaigataotlejate ja pagulaste
suutlikkust saada tööjõuturul hakkama. Koolitustel osales kokku 44 inimest. See tegevus kattub
samuti osaliselt hoopis meetme IV.7(II) eesmärgiga, sest kõnealust sihtrühma võib pidada osaks
muukeelsetest töötutest/töötajatest. Osaliselt ühtib tegevus ka meetme IV.10 eesmärgiga235, kuid seda
meedet ei ole teise perioodi rakenduskavas sätestatud.
Teistele riskirühmadele (narkomaanid, HIV-i/AIDS-i haigestunud vms) otseselt suunatud ja meetme
raames planeeritud tegevusi RP kaudu ellu ei viidud, kuid intervjuudest saadud info põhjal sisaldusid
need mõne muu meetme all (nt narkomaaniateema õpetajate koolituses)236.
Tabel 60. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
2000
Vajadusuuringu läbiviimine faktoritest, mis soodustavad
muukeelsete noorte ja täiskasvanute langemist
riskirühmadesse ning detailsete lähteülesannete
väljatöötamine vastavate preventiivsete ja
rehabiliteerivate meetmete võtmiseks
Organisatsioonide (noorsoo-organisatsioonid,
nõustamiskeskused) selektsioon ja koolitus, kes
hakkavad rakendama preventiivseid ja
rehabilitatsioonialaseid tegevusi
Riskirühmade preventiivse ja rehabilitatsiooni alaste
organisatsioonide tegevust koordineeriva võrgustiku
väljaarendamine Põhja- ja Kirde-Eestis
Toetused organisatsioonidele, kes viivad ellu projekte
eesti- ja venekeelse sihtgrupi ühistegevustele, sh
üksikemade/-isade, noorteprojektid
Community employment’i kaudu muukeelsete
riskirühmade reintegreerimine ühiskonda
Nõustamiskeskuste projektide toetamine,
tutvustamaks riigikeelt, kultuuri, seadusandlust,
samuti karjäärinõustamine muukeelsetele
riskigruppidele, eeskätt Põhja- ja Kirde-Eestis
Integratsioonialast tööd tegevate MTÜ-de ning HIV-i
ja narkomaania ennetusega tegelevate
organisatsioonide vahelise koostöö arendamine
(seminarid, infomaterjalid jms)
Muukeelsete töötute täiendkoolitus ja keeleõpe (ei ole
rakenduskavas)
Varjupaigataotlejate ja pagulaste tööturule
integreerimise suutlikkuse tõstmine (ei ole
rakenduskavas)
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

X
X

Hinnang meetmele
Meetmega IV.8(II) taheti vähendada muukeelsete noorte ja täiskasvanute hulka sotsiaalses
riskirühmas (sh narkomaanid, HIV-i/AIDS-i haigestunud, kurjategijad, töötud). Kuna RP tegevustega

234

Meede IV.7(2): Parandada muukeelsete töötute ja töötajate erialast eesti keele oskust kombineerituna riigikeele
valdamisega, mis võimaldab neil edukalt integreeruda tööturule.
235
Meede IV.10: töötada välja koolitusmallid, et toetada pagulaste ja muude vähemuste integratsiooni Eesti ühiskonda.
236
Programmi koordineerijate hinnangul on siin tegemist pigem dubleerimise vältimisega, sest ühe tegevuse kohta ei saa aru
anda mitmes valdkondlikus arengukavas.
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hõlmati ainult üht osa riskirühmast ehk muukeelseid töötuid, ei täitnud antud meetme tegevused oma
eesmärki, sest ettenähtud sihtrühma tervikuna ei kaetud.
Meetme raames ellu ei viidud ellu ühtegi rakenduskavaga planeeritud tegevust. Läbi viidi tööturule
integreerumist soodustavad tegevused, mis ühtivad paremini meetme IV.7(II) eesmärgi ja
tegevustega237. Samuti ei ole antud meetme eesmärgiga otseselt kooskõlas ametnikele korraldatud
ühekordne koolitus selle kohta, kuidas tõhustada varjupaigataotlejate ja pagulaste tööturule
integreerumise suutlikkust.
Eelöeldu põhjal ei saa meedet pidada edukaks, sest selle eesmärgiga seonduvaid tegevusi RP
raames ellu ei viidud ja ettenähtud sihtrühma ei kaasatud (nt HIV/AIDS, kuritegevus, narkomaania).
IV.7(I). Tõsta muukeelse elanikkonna toimetulekut, võimaldades neile vältimatut
psühholoogilist abi venekeelse usaldustelefoni kaudu (2000.–2003. aasta rakenduskava)
Planeeritud eelarve (2000–2007): 1 400 000 krooni
Tegelik kulu:238 0 krooni
Peamine sihtrühm: venekeelne elanikkond
Meede IV.7(I) oli võetud vaid 2000.–2003. aasta rakenduskavasse ja teise perioodi kavas seda enam
ei olnud. Meetme tegevusi plaaniti rahastada välisabist. Ühtegi kavandatud tegevust RP raames ellu
ei viidud.
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme IV.7(I) raames viia ellu järgmised tegevused:
7.1. Eesti Telefoni intelligentvõrgu käivitamine, võimaldamaks kõnede suunamist etteantud skeemi
kohaselt;
7.2. intelligentvõrgu igapäevane kontrollimine;
7.3. vabatahtlike telefonivastajate koolitus;
7.4. kontoriruumide sisustamine piirkondlike koordinaatorite töökohaks;
7.5. infotehnoloogia ost usaldustelefonide andmebaaside töötluseks;
7.6. lühinumbrist teavitamine reklaami kaudu.
Vastavalt tegevusaruannetele jäid ellu viimata kõik 2001.–2003. aastaks rakenduskavaga planeeritud
tegevused.
Tabel 61. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Eesti Telefoni intelligentvõrgu käivitamine, võimaldamaks
kõnede suunamist etteantud skeemi kohaselt
Intelligentvõrgu igapäevane kontrollimine
Vabatahtlike telefonivastajate koolitus
Kontoriruumide sisustamine piirkondlike
koordinaatorite töökohaks
Infotehnoloogia ost usaldustelefonide andmebaaside
töötluseks
Lühinumbrist teavitamine reklaami kaudu
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

IV.8(I). Tõsta muukeelsetest kurtide toimetulekut, aidates neil jätkata õpinguid ja saavutada
tööalane karjäär (2000.–2003. aasta rakenduskava)
Planeeritud eelarve (2000–2007): 360 000 kr
Tegelik kulu:239 0 kr
Peamine sihtrühm: venekeelsed kurdid

237

Muukeelsete noorte tööjõuturule integreerumise kohta antakse hinnang meetme IV.7(II) juures.
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
239
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
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Vastavalt rakenduskavale pidid meetme IV.8(I) tegevused aset leidma ainult esimesel
programmiperioodil. Neid plaaniti rahastada välisabist, kuid reaalselt ühtegi tegevust RP raames läbi
ei viidud.
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme IV.8(I) raames viia ellu järgmine tegevus:
8.1 teemakohaste õppematerjalide koostamine vene viipekeele tõlkide koolituseks ning koolituse ja
praktikumi läbiviimine.
Vene viipekeele tõlkide koolituse materjalide koostamine ja koolituste läbiviimine planeeriti toimuma
aastatel 2001 – 2003, kuid reaalselt meetme raames ühtegi tegevust ellu ei viidud.
Tabel 62. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Teemakohaste õppematerjalide koostamine vene
viipekeele tõlkide koolituseks ning koolituse ja
praktikumi läbiviimine
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

IV.9. Tõsta pimedate muulaste meelelise, intellektuaalse ja sotsiaalse funktsioneerimise taset
võimalikult kõrgele, arendades neis suuremat iseseisvust, võimaldades neil lugeda punktkirja
või kuulata heliinformatsiooni teel ilukirjandust, erialaraamatuid, õpikuid, noodikirja,
perioodikaväljaandeid, teatmeteoseid (2000.–2003. aasta rakenduskava)
Planeeritud eelarve (2000–2007): 541 000 krooni
Tegelik kulu:240 0 krooni
Peamine sihtrühm: pimedad muulased
Meede IV.9 oli kavandatud üksnes esimeseks programmiperioodiks ja selle tegevusi planeeriti
rahastada välisabist. Reaalselt ei viidud ellu ühtegi tegevust.
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme IV.9 raames viia ellu järgmised tegevused:
9.1. arvutil põhineva salvestustehnoloogia ostmine;
9.2. heliraamatute väljaandmine;
9.3. punktkirjaraamatute kirjastamine;
9.4. perioodikaväljaannete väljaandmine;
9.5. teoste laenutamine raamatukogu põhimõttel;
9.6. valmistajate loal teistes riikides valmistatud heliraamatute paljundamine.
Kuigi meetme raames planeeriti läbi viia mitmeid tegevusi aastatel 2002 – 2003, reaalselt ühtegi
tegevust meetme raames ellu ei viidud.
Tabel 63. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Arvutil põhineva salvestustehnoloogia ostmine
Heliraamatute väljaandmine

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Punktkirjaraamatute kirjastamine
Perioodikaväljaannete väljaandmine
Teoste laenutamine raamatukogu põhimõttel
Valmistajate loal teistes riikides valmistatud
heliraamatute paljundamine
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

IV.10. Töötada välja koolitusmallid, et toetada pagulaste ja muude vähemuste integratsiooni
Eesti ühiskonda (2000.–2003. aasta rakenduskava)
Planeeritud eelarve (2000–2007): 810 000 krooni
Tegelik kulu:241 0 krooni
Peamine sihtrühm: pagulased ja muud vähemused

240
241

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele
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Meede plaaniti ellu viia esimesel programmiperioodil ja 2004.–2007. aasta rakenduskava seda enam
ei sisaldanud. Tegevusi plaaniti rahastada Soome Tööministeeriumi eelarvest, kuid reaalselt ühtegi
tegevust meetme raames läbi ei viidud
2000.–2003. aasta rakenduskavas plaaniti meetme IV.2 raames viia ellu järgmised tegevused:
10.1. ettevõtluse koolitus töötute muulaste naistele, noortele ning pagulastele;
10.2. koolitus ja tööpraktika Ida-Virumaa tööhõiveametite, valdade ja Illuka varjupaigataotlejate
vastuvõtukeskuse töötajatele Soomes;
10.3. Soome Tööministeeriumi spetsialisti saatmine Eesti Sotsiaalministeeriumisse, et abistada
pagulasi vastuvõtvate omavalitsuste töötajate koolitamisel.
Kuigi RP raames plaaniti aastaks 2001 mitu meetme IV.10 tegevust, ei viidud tegelikult ellu ühtegi
neist. Selle meetme sihtrühmale mõeldud tegevused koondati uue meetmena ja muudetud
sõnastusega hariduse alamprogrammi (meede I.6: luua uusimmigrantide ja pagulaste laste
koolitamise süsteem, et võimaldada neile hariduse omandamine Eesti haridussüsteemis).
Tegevusaruannetest selgub, et 2007. aastal koolitati meetme IV.8 kaudu tööturu- ja
migratsiooniametnikke, et tõhustada varjupaigataotlejate ja pagulaste suutlikkust integreeruda
tööturule (meede IV.8(II)). Samas saab seda tegevust meetme IV.10 alla paigutada vaid kaudselt, sest
koolitusmallid jäid välja töötamata ja pagulasi ega muid vähemusi ei koolitatud.
Tabel 64. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)
Tegevus
Ettevõtluse koolitus töötutele muulastest naistele,
noortele ning pagulastele
Koolitus ja tööpraktika Ida-Virumaa tööhõiveametite,
valdade ja Illuka varjupaigataotlejate
vastuvõtukeskuse töötajatele Soomes
Soome Tööministeeriumi spetsialisti saatmine Eesti
Sotsiaalministeeriumisse, et abistada pagulasi
vastuvõtvate omavalitsuste töötajate koolitamisel
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3.4.3. Kokkuvõttev hinnang alamprogrammile
Ühiskonnapädevuse alamprogrammi tegevused on valdavalt olnud asjakohased ja vajalikud ning oma
iseloomult programmi eesmärkide saavutamist soodustavad. Siiski on läbiviidud fookusgruppi
aruteludest ning intervjuudest kõlama jäänud tähelepanek, et ühiskonnapädevuse valdkonna
tegevused on RP-s jäänud tagaplaanile ja keelelise integratsiooni kõrval ei ole teistele elanikkonna
ühiskonnapädevuse tõstmise aspektidele suunatud tegevusi läbiviidud piisaval hulgal. Läbiviidud
tegevusi peetakse RP eesmärkide saavutamise seisukohalt väga oluliseks, kuid need ei ole taganud
alamprogrmmi eesmärgiks olnud elanikkonna ühiskonnapädevust.
Alamprogrammi tegevuste peamiste puudustena nimetatakse projektipõhisust, mis on takistanud
nende oodatud mõju avaldumist ühiskonnas. Siiski ei saa väita, et tegevustel mingit mõju olnud ei ole
– näiteks määratlemata kodakondsusega isikute arv on vähenenud ligikaudu kolmandiku võrra,
suurenenud on ühiskonna teadlikkus mitmekultuurilisusest, paranenud on muukeelsete isikute
positsioon tööturul. Kirjeldatud positiivsetesse protsessidesse on panuse andnud ka RP tegevused.
Samal ajal on aga palju ühiskonnapädevuse tõusule vastu töötavaid tegureid – jätkuvalt madal on
osalemine kodanikuühiskonna arendamisel, muukeelsed elanikud kasutavad vähe Eesti infokanaleid
ning määratlemata kodakondsusega isikutest sooviks vaid pooled saada Eesti kodakondsust. Seega ei ole
alamprogramm täitnud oma üldeesmärki (elanikkonna ühiskonnapädevus) ega alameesmärke (vt ptk
3.4.4).
Oodatud mõju mitte-saavutamise põhjusena võib näha ka alamprogrammi eesmärgi laiahaardelist ja
ebarealistlikku sõnastust. Alamprogrammi üldeesmärgiks on seatud, et Eesti ühiskond on riikliku
integratsiooniprogrammi lõppedes ühiskonnapädev. Seda eesmärki ei saa pidada reaalseks, sest
ekspertide hinnangul on lõimumisprotsess aeganõudev ning riikliku programmiga mõjutatav vaid
osaliselt. Seepärast on üldeesmärgi saavutamine kaheksaaastase riikliku programmiga sisuliselt
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võimatu. Samuti ei olnud alamprogrammi raames planeeritud ja läbiviidud tegevused nii
laiaulatuslikud, et oleksid võimaldanud sellist eesmärki täita.
3.4.3.1. Kas ja kuivõrd on olnud kaetud programmi eesmärgid rakendusplaanis sätestatud
meetmete ja tegevustega?
Alamprogrammile olid seatud järgmised alameesmärgid:
A:
Eesti elanikud osalevad aktiivselt kodanikuühiskonna arendamisel sõltumata nende rahvusest
ja emakeelest;
B:
eestlaste ja mitte-eestlaste hoiakud on riikliku programmi põhieesmärkide saavutamist
soodustavad;
C:
tõsiste sotsiaalsete erivajadustega elanikkonna gruppide olukorra paranemine.
Alamprogrammi meetmete eesmärgid olid sõnastatud laiahaardeliselt ja suures osas deklaratiivselt.
Eesmärgid kätkesid eelkõige ühiskondlike protsesside soodustamist (nt mitte-eestlaste õiguslikpoliitilise integratsiooni soodustamine). Seadmata jäid konkreetsed väljundid, s.t ei täpsustatud,
milliste tulemuseni mis ajaks jõuda soovitakse. Seetõttu on keeruline hinnata ka meetmete
eesmärkide saavutamise taset. Elluviidud tegevused olid valdavalt asjakohased, kuid erineva
edukusastmega. Meetmete eesmärgid oleks vajalik sõnastada konkreetsemalt ja mõõdetavamalt, mis
võimaldaks paremini hinnata läbiviidavate tegevuste tulemuslikkust.
Alameesmärgiks A olnud kodanikuühiskonna arendamisele olid suunatud eelkõige meede IV.1, mis
toetas kolmanda sektori lõimumisalast tegevust, ning meede IV.2, mille tegevused oli suunatud
noorteorganisatsioonidele. Kuigi mõlema meetme tegevusi võib hinnata pigem positiivseks, toetasid
RP tegevused pigem olemasolevate organisatsioonide tööd ega näinud ette ulatuslikke
kodanikuühendustes osalemist suurendavaid tegevusi. Et kodanikuühiskonnas osaletakse Eestis üsna
passiivselt (35% eestikeelsest ja 20% venekeelsest rahvastikust242), oleks suurema
kodanikuaktiivsuse saavutamiseks vaja tunduvalt laiahaardelisemaid tegevusi, kui RP-s ette nähtud.
Samas on kodanikuühiskonnas osalemine nii ühiskonnapädevuse eelduseks kui tulemuseks – seda
eesmärki ei saavutata üksnes kolmanda sektori tegevuse toetamisega, vaid see toimub koos üldise
ühiskonnapädevuse kasvuga (sh hoiakute muutumine jms).
Eestlaste ja mitte-eestlaste riikliku programmi põhieesmärkide saavutamist soodustavate hoiakute
kujundamisele kaasaaitavateks RP tegevusteks olid meediaga seotud meetmed (IV.3 – IV.5) ning
poliitilis-õigusliku integratsiooniga seotud tegevused (meede IV.6). Suuremat osa nende meetmete
raames läbiviidud tegevustest peeti fookusgruppide aruteludel olulisteks, kuid tihti eraldiseisvaks ja
alameesmärgi B täitmise mõttes ebapiisavaks. Meediaga seotud tegevuste puhul nimetati ka
eesmärgi ebarealistlikkust, mistõttu ei olnud võimalik läbiviidud tegevustega eesmärke saavutada243.
Tõsiste sotsiaalsete erivajadustega rahvastikurühmade olukorda parandavaid tegevusi
alamprogrammis küll planeeriti, kuid reaalne tegevus hõlmas vaid töötuid. Programmi rakendajate
hinnangul kaasati erivajadustega inimesi osaliselt teiste alamprogrammide kaudu (nt keelelaagrid
puuetega muukeelsetele isikutele), kuid üldiselt antud alameesmärgi saavutamisele suunatud tegevusi
RP raames aset ei leidnud244.
Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et alamprogrammi eesmärgid ei olnud täielikult tegevustega kaetud.
Elluviidud tegevused olid asjakohased, kuid puuduseks tuleb pidada alamprogrammi eesmärkide
liigset laialihaardelisust ja kohatist ebarealistlikkust. Ühest küljest oleksid alamprogrammi tegevused
pidanud olema süsteemsemad ja laiaulatuslikumad ning teisest küljest peaksid eesmärgid olema
adekvaatsemalt ja mõõdetavamalt sõnastatud.
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Lagerspetz, M. jt (2007). Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdse kohtlemine: elanike hoiakud,
kogemused ja teadlikkus. Uuringuraport.
243
Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine, aruanne 2005
244
RP vahehindamise andmetel viiakse sotsiaalsete erivajadustega elanikkonna gruppidele läbi tegevusi „hoolekande poliitika
raames Sotsiaalministeeriumi valitsemisalal ja kohalike omavalitsuste poolt, sealjuures ilma etnilist tunnust esiplaanile
tõstmata“.
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3.4.3.2. Kas ja kuivõrd on olnud kaetud programmi sihtgrupid rakendusplaani meetmete ja
tegevuste raames?
Alamprogramm ei suutnud hõlmata kuigi suurt osa sihtrühmast. Ehkki kodanikuühiskonda arendava
meetme IV.1 kaudu toetati programmi jooksul ligikaudu 200 projekti, ei hõlma see kogu sihtrühmast
ehk kolmandast sektorist eriti suurt osa. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel on
Eestis ligikaudu 20 000 MTÜ-d245 (v.a korteriühistud). Kuigi pole teada, kui palju neist tegutseb
lõimumisvaldkonnas, võib uskuda, et olulist osa nendest RP tegevused ei katnud. Üksikuid projekte
hõlmas ka meediahariduse programm (neli kooli). Peaaegu täielikult katmata jäid alamprogrammi
üheks sihtrühmaks määratud tõsiste sotsiaalsete erivajadustega inimesed (pimedad, kurdid muulased
jne) ja sotsiaalsetes riskirühmades osalejad (HIV-i/AIDS-i haigestunud, narkomaanid, kurjategijad).
Kuigi nendele sihtgruppidele rakenduskavadega tegevusi planeeriti, ei toimunud alamprogrammi
raames otseselt neile mõeldud tegevusi, v.a muukeelsed töötud, kellele pakuti nii tasuta
keeleõppevõimalusi, erialaseid koolitusi kui ka tööjõuvahetusprogrammi. Paremini kattis sihtrühma
noorteühingutele suunatud meede, mille raames kaasati tegevustesse valdav osa avatud
noortekeskustest.

3.4.3.3. Milline on olnud rakendusplaanis sätestatud meetmete edukus ja säästlikkus
tegevuste lõikes?
Et suurendada kodanikuühiskonna arendamisel osalemist vastavalt alameesmärgile A, toetati
alamprogrammiga MTÜ-de integratsioonialast koostööd ja noorteorganisatsioonide tööd (meetmed IV.1 ja
IV.2). Mõlemad meetmed aitasid programmi üldeesmärke saavutada ja neid võib pidada järjepidevaks ja
edukaks. Noorteorganisatsioonidega seotud meetmed hõlmasid suurt osa sihtrühmast (ANK-dest) ning
koostööprojektid soodustasid eri rahvusest noorte ühistegevust. Kuigi tegevused aitasid kaasa programmi
üldeesmärkide täitmisele, siis alamprogrammi eesmärki A (aktiivne osalemine kodanikuühiskonnas)
tegevused saavutanud ei ole (vt p 3.4.4).
Alamprogrammi teiseks eesmärgiks oli eestlaste ja mitte-eestlaste riikliku programmi põhieesmärkide
saavutamist soodustavate hoiakute kujundamine ning selleni jõudmiseks oli programmis planeeritud
nii meediavaldkonna tegevusi kui Eesti kodakondsusega isikute arvu suurendavaid tegevusi. Üldiselt
selgus fookusgruppides ning intervjuudes, et alameesmärgi nimel tehtu oli vajalik ning positiivne.
Meediaga seotud tegevuste puhul peeti positiivseks tähelepanu juhtimist mitmekultuurilisusele, kuid
negatiivsena nimetati süsteemsuse puudumist ning eesmärgi ebarealistlikkust.
Meediaharidus
Välisabiprojektis „Mitmekultuuriline Eesti” sisalduvad meediahariduse tegevused olid suunatud
toetama meediahariduse kui riikliku õppekava läbiva teema rakendumist Eesti vene õppekeelega
üldharidus- ja kutseõppekoolides. Tegevuse eelarve oli ligikaudu 840 000 krooni (välisabist u
180 000 krooni, riigieelarvest umbes 660 000 krooni).
Meediaõpetus koolides on lõimumisel oluline, sest see suurendab noorte ühiskonnapädevust ja
avardab meedia tarbimise kaudu nende ühiskonnaelus osalemise võimalusi. Edukaimaks
tegevuseks oli koolilehtede tegijate koolitamine (umbes sada last vene õppekeelega koolidest),
mis aitas koolitajate hinnangul parandada koolilehtede kvaliteeti. Samuti loodi kvaliteetset
õppematerjali, mis on leidnud õpetajate seas laia kasutust.
Tegevuste kavandamisel puudus adekvaatne ülevaade hetkeolukorrast ja püstitati liiga
entusiastlikud eesmärgid, mistõttu jäi eesmärkide saavutamise tase tagasihoidlikuks. Tegevuste
mõju jäi eelkõige üksikisiku tasandile ega mänginud erilist rolli programmi üldeesmärkideni
jõudmisel.
Allikas: Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005). Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste
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http://www.rik.ee/stat/9_4mk.phtml, 20.04.2009
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Kodakondsuse taotlemisega seotud tegevustest on positiivset vastukaja saanud infomaterjalid, mis
aitavad vähendada kodakondsuseksamiga seotud hirme. Siiski rõhutavad mitmed eksperdid, et
hoiakute kujundamiseks on kodakondsuse taotlemise soodustamise kõrval vaja laiaulatuslikumat
tegevust. Alameesmärki B seega RP tegevustega ei saavutatud (vt p 3.3.4)
RP ei ole olnud tulemuslik ka tõsiste sotsiaalsete erivajadustega elanikerühmade olukorra
parandamisel. Erandiks on vaid töötutele mõeldud tegevused, millest ressursikulukaimaks, kuid
mõjusaimaks võib pidada tööjõuvahetust. Teiste erivajadustega inimeste olukorra parandamiseks
alamprogrammi raames tegevusi ellu ei viidud. Seega jäi alameesmärk C täitmata.
Projekt „Eesti-sisesed tööjõulähetused keelepraktika eesmärgil”
Projekti kogueelarve oli ligikaudu 6,9 miljonit krooni, millest ESF-ilt tuli 4,8 miljonit ja Eesti avaliku
sektori kaasrahastusest 2,1 miljonit krooni. Projekt sisaldas nii eesti keele kursusi kui ka
tööjõulähetusi keeleõppe eesmärgil. Maist 2005 kuni juunini 2008 osales keelekursustel 447 ja
tööjõulähetustes 135 inimest.
Tööjõulähetused aitasid tuntavalt suurendada osalejate keeleoskust, sest intensiivkursusi
kombineeriti keele praktiseerimise võimalustega. Tööjõuvahetust peetakse tulemuslikuks
lõimumisvahendiks, sest peale keeleõppe luuakse ka sotsiaalseid sidemeid, omandatakse
ametialaseid oskusi ja vahetatakse kogemusi.
Vajadus tööjõulähetuste järele on tegelikult palju suurem (ekspertide hinnangul peaksid selles
osalema kümned tuhanded inimesed). Samas on tööjõuvahetusprogramm ressursikulukas nii
rahaliste vahendite kui ka korraldusliku külje poolest. Projekti kulu ühe osaleja kohta (keeleõppijad
ja lähetuses viibijad) oli ligikaudu 14 000 krooni, samal ajal kui Interesti projekti puhul oli see 1300
kr ehk ligikaudu üle kümne korra väiksem. Samuti tuleks lähetuses omandatud keeleõppe
kinnistamiseks luua mehhanisme (nt tandemõpe), mis aitaksid keeleoskust säilitada ka
muukeelsesse keskkonda tagasipöördumisel.
Allikas: http://www.meis.ee/est/keeleope/lahetused, Vöörmann R., Helemäe J., Nimmerfeldt G. (koost) (2005).
Välisabiprojekti „Mitmekultuuriline Eesti“ tegevuste hindamine.

3.4.3.4. Kas ja kuivõrd jätkusuutlikud on olnud rakendusplaani raames realiseeritud meetmed
tegevuste lõikes?
Alamprogrammi kui terviku ühe suurima puudusena on nimetatud tegevuste projektipõhisust, mille
tõttu ei ole avaldunud tegevuste soovitud jätkusuutlik mõju. Samas viidi ellu mitmeid jätkusuutlikkuse
suurendamisele suunatud arendustegevusi – näiteks arendati avatud noortekeskuste võrgustikku,
töötati välja meediahariduse ja tööjõuvahetuse programmid, mis tõhustavad tegevust tulevikus.
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3.4.4. Kas ja kuivõrd on programmi ja rakendusplaani realiseerimise
käigus saavutatud edu programmi üld- ja alameesmärkide
saavutamisel?
Alameesmärk A. Eesti elanikud osalevad aktiivselt kodanikuühiskonna arendamisel sõltumata
nende rahvusest ja emakeelest
Kodanikuühenduste hulk ja nendes osalemine on üks kodanike aktiivsuse väljundiks246, mida võib
korraga pidada nii ühiskonnapädevuse eelduseks kui ka tulemuseks. Kodanikuühiskonnas ja avalikus
elus osalemine on oluliseks teguriks, mis suurendab inimeste seotust ja kuuluvustunnet247 ning
võimaldab õppida ühiskondlikus elus osalemise kaudu. RP seadis sõltumata rahvusest ja emakeelest
aktiivselt kodanikuühiskonna arendamisel osalemise eesmärgiks elanikkonna ühiskonnapädevuse
saavutamisel. RP raames toetati selle saavutamiseks MTÜ-de lõimimistegevust ja
noorteorganisatsioonide tööd.
Nii fookusgrupi aruteludest kui läbiviidud uuringutest selgub tendents, et Eesti elanike osalemine
kodanikuühiskonnas on olnud läbivalt tagasihoidlik ning mitte-eestlaste osalusmäär ühendustes on
veel madalam kui eestlaste puhul248. 2007. a läbiviidud ebavõrdse kohtlemise uuringust selgus, et
70% Eesti elanikkonnast ei kuulu ühtegi seltsi ega vabatahtlike ühendusse. Kui eestikeelse
elanikkonna hulgas on kodanikeühendustes osalejaid 35%, siis venekeelse elanikkonna hulgas vaid
20%249.
Joonis 14. Elanike osalemine organisatsioonide või ühenduste tegevuses rahvuste kaupa

osaleb kodanikeühenduste tegevuses
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

64,9%

35,0%

eestlased

ei osale kodanikeühenduste tegevuses

79,3%

21,0%
teised rahvused

Allikas: Lagerspetz, M. jt (2007). Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdse
kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus. Uuringuraport

Tähelepanuväärset erinevust eestlaste ja mitte-eestlaste vahel näitab osalemine avalikes huvides
tegutsevates ja sotsiaalprobleemidega tegelevates ühendustes/tegevustes – 2003. aastal osales TÜ
tehtud üldistavate uuringute põhjal ühendustes 15% eestlastest ja 4% mitte-eestlastest250. Sedalaadi
olulisi erinevusi kinnitab samades uuringutes ka asjaolu, et mitte-eestlased on passiivsetes või mitte
väga aktiivsetes gruppides üleesindatud.
Peale selle tunnevad Eesti elanikud, et neil ei ole võimalik ühiskonda mõjutada (59% eestlastest ja
63% venekeelsetest Eesti kodanikest). Eriti levinud on selline arvamus Eesti kodakondsuseta isikute
246

Lagerspetz, M. jt (2007). Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdse kohtlemine: elanike hoiakud,
kogemused ja teadlikkus. Uuringuraport, lk 29.
247
Integratsioonimonitooring 2008.
248
„Kolmas sektor arvupeeglis. Küsitlus- ja statistikaandmeid mittetulundusühenduste ja nendes osalejate kohta 2004 – 2007“.
Hinno, Lagerspetz, Vallimäe 2008
249
Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdse kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus,
2007. Uuringuraport, lk 30
250
Raudsaar, M., Kasemets, A. (2004). Eesti osalusdemokraatia proovikivi: Poliitiline aktiivsus ja usaldus. – Eesti elavik 21.
sajandi algul. Ülevaade uurimuse „Mina. Maailm. Meedia" tulemustest, lk 165–182.
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seas (85% määratlemata kodakondsusega isikutest ja 79% Venemaa kodanikest)251. Vene
emakeelega inimesed hindavad oma poliitilise tegevuse võimalusi, kaasatust kohaliku tasandi otsuste
tegemisse ja võimalusi osaleda kodanikeühendustes võrreldes eestlastega märksa ahtamaks252.
Erinevusi on näha ka eri rahvusest inimeste hinnangutes oma poliitilisele mõjukusele –
integratsioonimonitooringust 2008 selgub, et eestlastest peab suurem hulk inimesi ennast poliitikas
pädevaks ja usub, et asjade käik riigis sõltub nendest, kui Venemaa kodanikest ja määratlemata
kodakondsusega isikutest253.
Joonis 15. Venekeelsete elanike nõustumine poliitilist mõjukust ja kompetentsust näitavate väidetega
Eesti kodanik
35%

Vene kodanik

33%

Määratlemata kodakondsusega isik
31%

30%
25%
20%

21%

19%

15%

17%
11%

10%
5%
0%

(Pigem) nõus väitega, et asjade käik riigis
sõltub rahva valikutest, s.t ka minust ja
minusugustest

(Pigem) nõus väitega, et olen poliitikas piisavalt
pädev, minu seisukohad võiksid teistelegi
huvi pakkuda

Allikas: integratsioonimonitooring 2008

Kodanikuühiskonna tasandil näib mitte-eestlaste aktiivsus avalduvat rohkem/pigem protestimeelsuses.
Kui eestlased on valmis liituma enam ühenduste ja petitsioonidega, siis venekeelsed elanikud
eelistavad panustada streikimisse ja osaleda meeleavaldustes. Seejuures on eestlastest ja mitteeestlastest kodanike suhtumine kodanikuaktiivsusesse peaaegu samasugune254.
Kokkuvõttes ei ole programm olnud edukas antud alameesmärgi täitmisel, sest Eesti inimeste
osalemine kodanikuühiskonna arendamisel on vähene. Lisaks on eesti ja muust rahvusest ja
emakeelega elanike vahel märkimisväärsed erinevused nii kodanikuühendustes osalemises kui ka
hinnangutes enda poliitilise pädevuse ja aktiivse kodanikuna toimimise kohta.
Alameesmärk B. Eestlaste ja mitte-eestlaste hoiakud on riikliku programmi põhieesmärkide
saavutamist soodustavad
2005. aastal pidasid seni toimunud integratsiooni edukaks 45% eestlastest ja 31% eestivenelastest255.
Alates 2000. aastast on lõimumist edukaks pidanud isikute osakaal kasvanud nii eestlaste kui ka
mitte-eestlaste seas256. Kui vaadelda aga hinnanguid kogu ühiskonnas toimuvale, on näha, et kui
2005. aastal võis nii eestikeelse kui ka venekeelse elanikkonna suhtumises Eesti ühiskonna
muutustesse näha positiivset trendi, siis 2008. aastal oli eestikeelsete elanike hinnang jäänud samale
tasemele mis 2005. aastal, kuid vene keelt kõnelejate hinnang oli märgatavalt langenud (joonis 16).
Sellest võib järeldada venekeelse rahvastikuosa rahulolematust Eesti ühiskonna viimaste aastate
muutustega.

251

Integratsioonimonitooring 2008.
Eesti inimarengu aruanne 2008, lk 93.
253
Integratsioonimonitooring 2008.
254
Eesti inimarengu aruanne 2008, lk 94.
255
Sh mitte-eestlastest Eesti kodanikest hindab lõimumist edukaks 40%, kodakondsuseta ja Venemaa kodanikest aga vähem
kui veerand (integratsioonimonitooring 2005).
256
Integratsioonimonitooring 2005.
252
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Joonis 16. Eestlaste ja venekeelse elanikkonna suhtumine muutustesse Eesti ühiskonnas viimase 10–15 aasta jooksul
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Allikas: integratsioonimonitooring 2008

Kui uuriti infoväljas osalemise määra, siis selgus, et mitte-eestlasi iseloomustab märkimisväärselt
vähenenud kokkupuude Eesti meediaga (nii riigi- kui venekeelne meedia). See viitab kodaniku- ja
tsivilisatsioonilise kompetentsuse eelduse – informeerituse – taandumisele (joonis 17). Et Venemaa
meedia võib olla desinformeeriv ja manipuleeriv, siis selle tarbimise kasvades adekvaatne arusaam
Eestis toimuvast pigem langeb.
Joonis 17. Erinevate kanalite jälgimine (protsent 15–74-aastasest elanikkonnast, „sageli“ ja „mõnikord“)
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Allikas: TÜ/Faktum 2002, TÜ/Saar Poll 2007

Venemaa teabekanalite mõju Eesti elanikele on ekspertide hinnangul ohtlikult kasvanud. Oht seisneb
kohati propagandasõjaks kasvavas desinformeerimises, mis eraldab mitte-eestlased eestikeelsest
meediast ja mis omakorda sisaldab julgeolekuriske. Mõnede saadete/kanalite vaadatavuse ja sisu
analüüside põhjal oli näiteks Pervõi Baltiiskii Kanali usaldusväärsus venekeelsete elanike hulgas suurem
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kui ETV uudistesaate oma257. Meediakasutuse kumulatiivne mõju avaldub aga alles või peamiselt
konfliktsituatsioonides.
Hoiakud selguvad ka eestlaste ja mitte-eestlaste omavahelisest suhtlusest. Elanikkonna
ühiskonnapädevuse tõusule vastutöötavaks teguriks on sisulise lahuselamise jätkumine eesti- ja
venekeelse kogukonna vahel ehk erinevad suhtlusmaailmad, nagu seda märgiti mitmete
intervjueeritavate ja fookusgrupil osalejate poolt. Ehkki uuringutest avaldub Eesti elanikkonna
hoiakuline avatus suhtluseks teiste rahvastega (vt joonis 10), iseloomustab eestlaste ja mitte-eestlaste
omavahelist läbikäimist siiski kõige üldisemas plaanis Eesti erinevate kogukondade distants.
Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega (EL27 keskmine 65%) oli Eurobaromeetri andmetel eestlastel
kõige vähem kontakte erinevast rahvusest, riigist või erineva religiooniga inimestega (47%). Viimase 7
päeva jooksul oli kokkupuuteid teise etnilise päritoluga inimestega vaid 28%, samas oli EL27
keskmine 48%. Enamasti leidis kokkupuude aset kas seoses tööga/töökohal või avalikus ruumis258.
Ehkki uuringud näitavad hoiakuliste barjääride vähenemist (st eestlase ja mitte-eestlase avatus
suheteks teiste rahvuste liikmetega on suurenenud, vt Joonis 10) ning seetõttu võiks infoliikumine
eestlaste ja venelaste vahel võiks olla suurem, seda reaalsuses siiski ei toimu ning kontaktid teiste
rahvustega on vähesed olenemata kasvavast avatusest suhtluseks.
Kokkuvõtlikult peab tõdema, et kuigi uuringud on näidanud avatuse suurenemist suhtluseks teiste
rahvustega ning kohati on täheldatud positiivsuse tõusu ühiskonnas toimunud muutuste suhtes,
takistab ühiskonnapädevuse tõusu jätkuvalt Eesti erinevate kogukondade vaheline distants. Samuti
võib ohumärke näha mitte-eestlaste väheses Eesti meedia tarbimises, mis põhjustab muukeelse
elanikkonna desinformeeritust ja ebaadekvaatset arusaamist Eesti ühiskonnast mõjutades negatiivselt
muukeelse elanikkonna hoiakuid. Sellest tulenevalt ei saa pidada saavutatuks programmi eesmärki, et
eestlaste ja mitte-eestlaste hoiakud on riikliku programmi põhieesmärkide saavutamist soodustavad.
Alameesmärk C. Tõsiste sotsiaalsete erivajadustega elanikkonna gruppide olukorra paranemine
RP raames jäeti tõsiste sotsiaalsete erivajadustega elanikerühmade olukorda parandavad tegevused
ellu viimata, kuid programmi rakendajate sõnul olid puudega inimesed kaasatud mõnda teise
tegevusse – näiteks korraldati muukeelsetele kurtidele keelelaagreid. Küll aga viidi RP raames läbi
tegevusi muukeelsetele töötutele
Töötuse määr langes kuni 2007. aastani nii eestlaste kui mitte-eestlaste seas, kusjuures viimaste puhul oli
langus suurem. Selle tulemusena lähenes eestlaste ja mitte-eestlaste positsioon tööturul – kui 2000. aastal
oli lõhe 7,1 protsendipunkti, siis 2007. aastal vaid 3,3. Kui aga töötuse määr hakkas 2008. aastal tõusma,
oli selle kasv mitte-eestlaste hulgas suurem kui eestlaste seas – töötusmäärade vahe suurenes 4,4
protsendipunktini (joonis 18). Seega oli eestlaste ja mitte-eestlaste positsioon 2008. aasta tööturul
sarnasem kui 2000. aastal, kuid majanduslanguse tingimustes on lõhe suurenemas.
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dialoog, lõimumine ja meedia.
258
Lõimumiskava 2008-2013 seletuskiri, lk 16

118

Joonis 18. Töötuse määr rahvuste kaupa (15–74-aastased)
20%
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Töötuse määr, eestlased

11,1%

10,4%

7,9%

7,3%

6,4%

5,3%

4,0%

3,6%

4,2%

Töötuse määr, mitte-eestlased

18,0%

16,8%

14,9%

15,2%

15,6%

12,9%

9,7%

6,9%

8,2%

Allikas: Statistikaamet

Kuigi RP raames viidi läbi tegevusi muukeelse elanikkonna konkurentsivõime tõstmiseks tööturul, ei
saa näha ühest seost muukeelse elanikkonna tööpuuduse vähenemise ning RP tegevuste vahel.
Nimetatud muutuste taga ei ole üksnes RP, vaid ka TTA ulatuslik tegevus tööturul ja eelkõige üldine
majanduskeskkonna mõju. Viimast näitab ka asjaolu, et majandustingimuste halvenemisega suureneb
töötuse määr mitte-eestlaste seas kiiremini kui eestlaste seas. Üldiselt võib väita, et RP tegevused
mõjusid muukeelsete töötute olukorra parandamisele soosivalt, kuid tähelepanuta jäid teised
programmis nimetatud sotsiaalsete erivajadustega rühmad. Seepärast ei saa seda RP eesmärki
pidada saavutatuks.
Eesmärk. Eesti elanikkond on ühiskonnapädev
Et ühiskonnapädevuse kui terviku dünaamika hindamiseks puuduvad ühtsed näitajad (olemasolevad
indikaatorid peegeldavad vaid ühiskonnapädevuse üksikuid kitsaid aspekte või mõõdavad pigem
ühiskonnapädevuse eeldusi või tulemusi (kaudsed indikaatorid)), siis on järgnevad hinnangud
ühiskonnapädevuse dünaamika kohta vaadeldaval perioodil suuresti hüpoteetilised. Need tuginevad
vähemalt samapalju intervjuude ja fookusgruppide arutelude tulemustele kui kvantitatiivsetele
indikaatoritele. Järeldusi saab teha eraldi noorte ja vanemate earühmade kohta.
Kuna noorte eesti keele õpe on järjepidev ja kooliprogrammid tervikuna on üles ehitatud selleks, et
valmistada inimesi ette peale kooli lõpetamist hakkamasaamiseks Eesti ühiskonnas, siis võib lähtuda
eeldusest, et nimetatud rühmas toimub ühiskonnapädevuse aeglane kasv. Eesti keelt valdavad vene
noored on tööturul nõutud (vähemalt olid enne majanduskriisi). Siiski on ühiskonnapädevuse kasvu
kiirus mitme teguri tõttu pidurdatud/aeglustatud. Selle taga on esiteks hoiakulised tegurid, mis
takistavad vene noori võtma positiivset hoiakut Eesti ühiskonna suhtes (hinnangud Eesti riigi
toimimisele ei ole vene noortel kõrgemad kui vanematel eagruppidel). Siia kuulub kindlasti näiteks
umbusk võimaluste suhtes teha Eesti avalikus sektoris sama edukat karjääri kui eestlased. Teine
pidurdav tegur on ilmselt ühiskonna arengut puudutavate õppeainete õpetamise madal tase enamikus
vene koolides ning sellealaste programmide nõrk seotus reaalsesse ühiskonda lülitumise praktiliste
küsimustega (vt ka ptk 3.1.4).
Vanemaealiste elanikerühmade (kuna need statistiliselt domineerivad, siis kehtib see ilmselt ka
kogumi kui terviku kohta) ühiskonnapädevuse dünaamika kohta on kindlalt midagi väga raske väita.
Nimetada võib nii ühiskonnapädevuse tõusule kaasaaitavaid kui sellele vastu töötavaid tegureid
(viimaseid on enam), seetõttu võib arvata, et kui olukord on paranenud, siis üliaeglaselt.
Ühiskonnapädevust on positiivselt mõjutanud järgmised tegurid:
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►

Evolutsioonilise tegurina toimib pikaajaline elamine ja töötamine Eesti Vabariigis. Eesti venelased
kalduvad võrreldes eestlastega hindama nõukogudeaegset elu ja ühiskonda positiivsemalt,
sellest tulenevalt on ka praegusesse olukorda suhtumine selle foonil negatiivsem. Aastaaastalt jääb aga nõukogude aeg kaugemale ning ühiskondlik praktika on sundinud harjuma
praeguse eluga ja õpetanud sellega hakkamasaamist. Selle taustal on pikaajaline majandustõus,
mis on mõnevärra vähendanud vahesid eestlaste ja venelaste hakkamasaamises, ehkki mitte
suures ulatuses (vt p 3.6.3). Uuringud näitavad, et mitte-eestlaste kogukonna noorenemine, s.t
nende põlvkondade esiletõus, kellel on turumajanduses hakkamasaamiseks suurem sotsiaalne
kapital, pole veel murrangut kaasa toonud259. Seda võib aga pidada aprillisündmustega seotud
tagasilöögiks, mitte jätkuvaks trendiks. Siiski tuleb silmas pidada, et majanduslanguse tingimustes
võivad eeltoodud tegurid pöörduda negatiivseks. Seda näitab juba tööpuudus, mis kasvas 2008.
aastal mitte-eestlaste seas kiiremini kui eestlaste hulgas (joonis 18).

►

Uuringud näitavad teatud avatuse suurenemist nii venelaste kui ka eestlaste hoiakutes ning
valmisolekut suheteks teisest rahvusest inimestega (joonis 10). Loogiliselt võttes võiks see
olla aluseks ka nendevahelise suhtluse tihenemisele ja seekaudu adekvaatsema info
liikumisele. Olenemata avatuse suurenemisest pole reaalset kontaktide tihenemist siiski veel
toimunud260.

Ühiskonnapädevust negatiivselt mõjutanud tegurid
►

Nagu täheldasid mitu intervjueeritavat ja fookusgrupis osalejat, elavad eesti- ja venekeelne
kogukond jätkuvalt lahus. Ka keelekasutuse küsitlused näitavad sama261. Ehkki eestlaste ja
venelaste vaheline infoliikumine võiks hoiakuliste barjääride vähenemise tõttu olla tihedam,
seda reaalsuses siiski ei toimu. Seega on rahvustevaheliste kontaktide ja suhtluse
edendamise meetmed jätkuvalt aktuaalsed.

►

Huvi eesti keele õppe vastu on täiskasvanute hulgas pigem jahenenud. See takistab
juurdepääsu eestikeelsele meediale ja halvendab võimalusi igapäevaseks suhtlemiseks
eestlastega.

►

Eesti venekeelne elanikkond on liikumas pigem Vene riigimeedia mõjuvaldkonda, mis
kaugeltki mitte ei suurenda siinsete venelaste teadlikkust Eesti ühiskonnast, vaid kujundab
pigem negatiivset hoiakut.

►

Ehkki Eesti venekeelses meedias on võrreldes 2000. aastaga toimunud positiivseid muutusi,
ei ole see saavutanud konkurentsivõimelist positsiooni ei turuosa haaramisel ega ka
infovahenduse ja sotsiaalselt oluliste arutelude algatamisel ja käigushoidmisel.

►

Venekeelsel elanikkonnal puuduvad tugevad arvamusliidrid, kes suudaksid alustada ja pidada
tegelikku ühiskonnapädevust suurendavat diskussiooni. Kindlasti tuleks soodustada selliste
(eriti noorte) liidrite teket ja diskussioonide levikut, püüdmata sealjuures vägisi peale suruda
eestlastele sobivaid liidreid ja ideoloogilisi mõttemalle.

►

Venekeelsetel elanikel on väiksem riigikeskne sotsiaalne kapital (mitte ainult keel, vaid ka
näiteks suhtlusvõrgustik), mõnevõrra madalam ettevõtlikkuse tase ja suurem lootus riigile, riigi
abile. Seetõttu on väga tähtis tegeleda ühiskonnapädevuse majanduslike ja tööturu
aspektidega. Potentsiaalselt väga efektiivseks meetmeks on tööjõuvahetusega seotud
meetmed, inimeste ajutine viimine teise keskkonda. Hoolimata sellest, et see meede on
ressursikulukas.

►

Mitte-eestlaste kaasalöömine kolmanda sektori organisatsioonide tegevuses on passiivsem262,
kuigi see võimaldaks õppida ühiskonnaelus osalema. Kolmandas sektoris osalemine on
korraga nii ühiskonnapädevuse eeldus kui tulemus.
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►

Viimastel aastatel on eestlaste ja venelaste suhted teravnenud263. See loob barjääri, mis
paneb valitsevat riiki ja ühiskonda tõlgendama „eestlaste riigi ja nende poolt pealesunnitud
ideoloogilise mudelina, mis meid, mõneti teisiti tundvaid ja mõtlevaid inimesi ei arvesta”.
Niisugune hoiak takistab ühiskonna sügavamat mõistmist, tundmaõppimist ja sellega
kohandumist – pigem hakatakse seda pidama võõraks ja ohtlikuks.

Eelneva põhjal tuleb märkida, et alamprogrammiga ei saavutatud püstitatud eesmärki – elanikkonna
ühiskonnapädevust, kuigi mõned näitajad viitavad selle võimalikule kasvule. Näiteks mitte-eestlaste
hakkamasaamine Eesti ühiskonnas on mõnevõrra paranenud, suurenenud on nii mitte-eestlaste kui
ka eestlaste valmisolek suhelda teiste rahvustega. Vaatamata avatuse suurenemisele on reaalsed
kontaktid teiste rahvustega siiski vähesed264, eesti- ja venekeelne kogukond elavad üksteisest lahus,
mitte-eestlased löövad kodanikuühiskonna arendamisel vähe kaasa jne. See viitab olulistele
takistustele elanikkonna ühiskonnapädevuse tõstmisel.
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3.5. Viies osa. Riikliku programmi juhtimine, hindamine ja asutuste
tegevusvõime tõstmine
3.5.1. Ülevaade viiendast osast
Alameesmärk
Riiklikus integratsiooniprogrammis ei ole viiendat osa eraldi välja toodud. Programmis on käesoleva
osa tegevusi kajastatud peatükkides 7 ja 8, milles on toodud alljärgnevad eesmärgid
Riikliku programmi efektiivsuse ja edukuse hindamine:
► riikliku programmi sihtrühmadele suunatud ülesanded täidetakse ja eesmärgid saavutatakse;
► riikliku programmi eesmärgid, ülesanded ja läbiviidavad tegevused leiavad küllaldast ja
objektiivset kajastamist eesti- ja venekeelses meedias;
► riikliku programmi juhtimine on toimunud ladusalt ja läbipaistvalt;
► riikliku programmi tegevused on viidud läbi efektiivselt ja edukalt.
Riiklikku programmi läbi viivate institutsioonide tegevusvõime tõstmine:
► riikliku programmi juhtimiseks on olemas piisav ja koolitatud personal;
► riikliku programmi läbiviimine toimub pädevalt ja tõrgeteta;
► riiklikku programmi läbi viivatel institutsioonidel on küllaldane tehniline baas.
2004.–2007. aasta rakenduskavas olid meetmel järgmised eesmärgid:
► eraldada riigieelarvest Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutusele (Siseministeeriumi kaudu),
Haridus- ja Teadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile piisavad
vahendid, et korraldada ja koordineerida kõiki riiklikus programmis ja rakenduskavades
määratletud tegevusi ning välisabiprojektide (sh ESF, TF jt) toetusel läbiviidavaid tegevusi;
► eraldada riigieelarvest Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutusele (Siseministeeriumi kaudu) piisavad
vahendid, et valmistada ette EL-i tõukefondide uus programmiperiood aastatel 2006–2007.
Üldkirjeldus
Rakenduskavades on viies osa jaotatud kolmeks meetmeks, mis kajastuvad tabelis 65.
Tabel 65. Viienda osa meetmed
2000–2003

2004–2007

V.1. Korraldada riikliku programmi Integratsiooni Sihtasutuse vastutusala juhtimine ja hindamine, et
tagada programmi areng, tõhus rakendamine ja põhieesmärkide saavutamine
V.2. Korraldada riikliku programmi Haridusministeeriumi vastutusala juhtimine ja hindamine, et tagada
programmi areng, tõhus rakendamine ja põhieesmärkide saavutamine
V.3. Tõsta integratsiooniga seotud asutuste tegevusvõimet, sh parandada venekeelse institutsionaalseutilitaarse info kättesaadavust ja kvaliteeti asutustes
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

Rahastamine
Rakenduskavades oli 2000.–2003. aastaks viiendale osale planeeritud 26 966 600 krooni
(riigieelarvest 19 718 300 ja välisabist 7 248 300 krooni). Perioodiks 2004–2007 kavandati 46 373 000
krooni (riigieelarvest 34 471 000 ja välisabist 11 902 000 krooni). Kokku plaaniti rakenduskavades
käesoleva osa tegevustele kulutada 73 340 000 krooni, millest 74% pidi tulema riigieelarvest.
Tegelikult rahastati viienda osa raames tegevusi 71 297 865 krooni eest. 2000.–2006. aastal
moodustasid riigi kulutused 71% ettenähtust. Meetmele kulutati kokku 97% planeeritud eelarvest.
Tabel 66. Viienda osa rahastamine
Meede

Planeeritud

Tegelik

Eelarve täitmise
protsent

Meetme osakaal
alamprogrammist

89%

65%
16%

V.1

52 303 100

46 693 093

V.2

14 127 000

11 200 706

79%

V.3

6 909 500

13 404 066

194%

19%

KOKKU
73 339 600
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

71 297 865

97%

100%
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Sihtrühm
Viienda osa sihtrühmaks olid integratsiooniprogrammi elluviivad asutused ja juhtorganid.
Vastutaja/teostaja
Programmidokumentide järgi vastutasid viienda osa eest eelkõige Integratsiooni Sihtasutus ning
Haridus(- ja Teadus)ministeerium, kuid ka kohalikud omavalitsused, KMA ja REKK.
V.1. Korraldada riikliku programmi Integratsiooni Sihtasutuse vastutusala juhtimine ja
hindamine, et tagada programmi areng, tõhus rakendamine ja põhieesmärkide saavutamine
Planeeritud eelarve (2000–2007): 52 303 100 krooni
Tegelik kulu:265 46 693 093 krooni
Peamine sihtrühm: Integratsiooni Sihtasutus
Meetme V.1 raames toimusid tegevused kõigil programmi rakendusaastatel. Meetmele kulutati 89%
planeeritud eelarvest.
Planeeritud tegevused
Esimese programmiperioodi rakenduskavas plaaniti rahastada juhtkomitee töö korraldamist, IS-i
tegevuskulusid ning välisabiprojektidega seotud tegevuskulusid, samuti uuringute ja hindamiste
korraldamist. Teisel rakendusperioodil jätkati samade tegevustega, kuid mõnevõrra erinesid
välisabiprojektid, mille tegevuskulusid finantseeriti. Lisandusid uued välisabiprojektide tegevuskulud,
rahvusvahelise koostöö arendamine, uue lõimumiskava väljatöötamine ning tõukefondide projektide
ettevalmistamine. Planeeritud tegevustest olid mahukad ka RP vahe- ja lõpphindamine.
Tabel 67. Planeeritud tegevuste võrdlus rakendusperiooditi
2000–2003
2004–2007

Edaspidine sõnastus

1. Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu ja
1. Integratsiooniprogrammi auditi komitee töö korraldamine, projektide
1, 6. RP korraldamine ja aruandlus,
juhtkomitee
töö hindamine konkurssidel
projektide hindamine
korraldamine
6.
Integratsioonialased
uuringud,
aastaaruanne, tegevuskavad
2.
Integratsioonialaste
uuringute
ja
projektihindamiste
korraldamine, aastaraamatu
väljaandmine
3.
IS-i
riigieelarvelised
tegevuskulud
4. Multi 1 ja Multi 2
tegevuskulud
5. Phare 1 ja Phare 2
tegevuskulud

2.
Integratsioonialaste
uuringute
ja
projektihindamiste
korraldamine, 2.
Monitooringud,
uuringud,
aastaraamatu jm trükiste väljaandmine, aastaraamat ja konverentsid
ettekanded konverentsidel
3. MEIS-i projekti- ja tugiüksuse juhtimine

3. IS-i juhtimine

4. Multi 2 juhtimine
5. Phare 2003 (grandi juhtimisüksus ja
programmiametniku tugiüksus) juhtimine
11. EL-i teadus- ja arendustegevuse 6.
raamprogrammi
projekt
„Rahuprotsessid
ühiskonnakonfliktides: konfliktide põhjuste
4, 5, 11, 12, 14. Välisabiprojektide
mõistmiselt nende reguleerimisele”
tegevuskulud
12.
EL-i
Transition
Facility
projekti
„Kodakondsuseta
isikute
integratsiooni
toetamine” projekti tugiüksus
14. EL-i Transition Facility projekti „Riikliku
programmi
2008–2013
väljatöötamise
toetamine” projekti tugiüksus
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7. ELi Phare programmi tehnilise abi projekti
“Riikliku programmi „Integratsioon Eesti
ühiskonnas 2000–2007” aastate 2000–2003
analüüs ja prioriteetsete struktuurifondide
integratsioonialaste projektide rahastamise
kava
(Project
Pipeline)
koostamine,
ettevalmistamine ja kaasfinantseerimine
7, 8, 9. Struktuurifondide projektide
ettevalmistamine
8. EL-i struktuurifondide projektide vajadus- ja
teostatavusuuringud
9.
EL-i
struktuurifondide
projektide
ettevalmistamine uueks programmeerimisperioodiks,
sh
projektidokumentide
ettevalmistamine
10. Riikliku integratsiooniprogrammi eelnõu 10. Riikliku integratsiooniprogrammi
koostamine
eelnõu koostamine
13.
Rahvusvahelise
koostöö
13. Rahvusvahelise koostöö arendamine
arendamine integratsioonikogemuse
integratsioonikogemuse
jagamiseks
ja
jagamiseks
ja
võrgustiku
võrgustiku arendamiseks
arendamiseks
Allikas: rakenduskavad

Kuigi esimesel rakendusperioodil anti tegevuste kohta aru koondatult, siis teisel perioodil muutus
tegevuskulude planeerimine detailsemaks. Siiski kajastati mitut projekti ka hiljem koondatult. Näiteks käsitleti
tegevust 13 tegevuse 11 all ning tihti pandi kokku IS-i riigieelarvelised ja välisabiprojektide tegevuskulud.
Elluviidud tegevused
Tegevused viidi ellu plaanikohaselt – korraldati sihtasutuse tööd, sealhulgas juhiti nii riigieelarvelisi kui
ka välisabiprojekte. Koostati programmist ülevaateid, korraldati meedia- ja üldmonitooringuid ja RP
vahehindamist. Meetme V.1 all peeti ka rahvusvaheline konverents „Mitmekultuuriline Eesti“ ja pandi
kokku konverentsimaterjalide kogumik, mida on kajastatud ka meetmete 1.5.a ja 1.5.b juures. Lisaks
osaleti rahvusvahelises uurimisprojektis Peace-Com, mille eesmärk on vaadelda konfliktide
kujunemist Euroopa ühiskondades ning leida lahendusi nende ärahoidmiseks.
Planeeritud tegevused viidi suures osas ellu ettenähtud aastatel. Planeeritu ja tegelikkuse vahel olid
aastate lõikes suurimad erinevused tõukefondide projektide ettevalmistamisel ning rahvusvahelise
koostöö arendamisel.
Tabel 68. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)266
Tegevus

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

3. IS-i juhtimine

x

x

X

x

x

x

x

x

4, 5, 11, 12, 14. Välisabiprojektide tegevuskulud

x

x

X

x

x

x

x

x

1, 6. RP
hindamine

korraldamine

2.
Monitooringud,
konverentsid

ja

2000
aruandlus,

uuringud,

projektide

aastaraamat

ja

7, 8, 9. Struktuurifondide projektide ettevalmistamine

x

x

10. Riikliku integratsiooniprogrammi eelnõu koostamine
13.
Rahvusvahelise
koostöö
arendamine
integratsioonikogemuse jagamiseks ja võrgustiku
arendamiseks*
* Tegevust kajastati aruannetes tegevuse V.1.11 all
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

266

x

x

x

Tabelis on samalaadsed tegevused koondatud.
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V.2. Korraldada riikliku programmi Haridusministeeriumi vastutusala juhtimine ja hindamine, et
tagada programmi areng, tõhus rakendamine ja põhieesmärkide saavutamine
Planeeritud eelarve (2000–2007): 14 127 000 krooni
Tegelik kulu: 11 200 706267 krooni
Peamine sihtrühm: Haridus(- ja Teadus)ministeerium, Haridusprogrammide Keskus
Meetme V.2 raames rahastati tegevusi kõigil programmi rakendusaastatel. Kokku kulus tegevustele
79% planeeritud rahast.
Planeeritud tegevused
2000.–2003. aasta rakenduskavas oli HTM-i juhtimistegevused võrdlemisi üksikasjalikult lahti
kirjutatud. Lisaks programmi juhtimisele kavandati üksikprojektide koordineerimistegevusi. Teisel
rakendusperioodil jätkati samade tegevustega, kuid juhtimistegevused olid koondatud.
Tabel 69. Planeeritud tegevuste võrdlus rakendusperiooditi
2000–2003
1. Programmi suunamine ja koordineerimine,
programmi arendusnõupidamised ja koolitus
2. Tegevuskavade koostamine ning nende
elluviimise jälgimine ja hindamine

2004–2007

Edaspidine sõnastus

3. Programmi ja üksikute projektide tulemuste
hindamise kriteeriumide edasiarendamine ja
programmi
raames
tellitavate
uuringute
kooskõlastamine
4. Programmi põhieesmärkide
hindamine ja analüüs

saavutamise

5. Programmi elluviimisest ülevaate saamise
tagamine ja teavitamine
6.
Sisuja
finantsaruandluse
korra
väljatöötamine ja programmi koondaruannete 1. Programmi arendamine,
koostamine
juhtimine, hindamine
7. Phare 2003 tegevuste
7. Konkreetsete projektide juhtimine ja juhtimine,
koordineerimine,
koordineerimine koostöös
hindamine
Allikas: rakenduskavad

1–6. Programmi arendamine,
juhtimine, hindamine
7. Konkreetsete projektide
juhtimine ja koordineerimine
koostöös

Elluviidud tegevused
Tegevused viidi ellu vastavalt plaanitule, kuid aruannetes ei kajastatud neid rakenduskava struktuuri
järgi ja seepärast pole ülevaade tegevustest kuigi selge.
Meetme V.2 raames rahastati rakenduskavade koostamist ja täitmist, integratsiooni töörühma
koordineerimist ja programmi arendusseminare. Toetati hindamiskomisjoni tööd ning programmi
finants- ja tegevusaruannete koostamist. Rahastati HPK tegevuskulusid, HPK töötajate koolitust
erinevates valdkondades ja õppereisi Lätti. Lisaks eraldati raha välisabiprojektide koordineerimiseks ja
kaasrahastamiseks ning asutustevaheliseks koostööks ESF-i projektide ja uue lõimumiskava
väljatöötamisel.
Tabel 70. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)268
Tegevus
1–6. Programmi arendamine, juhtimine, hindamine

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

X

x

x

x

x

x

x*

x*

7. Konkreetsete projektide juhtimine ja koordineerimine
koostöös
x
x*
x*
* Tegevust kajastati koos juhtimistegevustega, sisuline täpsustus puudus.
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

267
268

x

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
Tabelis on samalaadsed tegevused koondatud.
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V.3. Tõsta integratsiooniga seotud asutuste tegevusvõimet, sh parandada venekeelse
institutsionaalse-utilitaarse info kättesaadavust ja kvaliteeti asutustes
Planeeritud eelarve (2000–2007): 6 909 500 krooni
Tegelik kulu: 13 404 066 269 krooni
Peamine sihtrühm: RP-d rakendavad asutused (IS, KMA, REKK)
Meedet V.3 rahastati aastatel 2000–2004 ja 2007 ning sellele kulus 194% eelarvest ehk ligi kaks
korda rohkem kui plaanitud. Suurimad erinevused tekkisid 2003. ja 2007. aastal – 2003. aastal kulus
rohkem raha sihtasutuse haldussuutlikkuse hindamisele ja suurendamisele ning 2007. aastal koostati
uut lõimumiskava.
Planeeritud tegevused
Esimeses rakenduskavas kavatseti rahastada Ida-Virumaa ametnike koolitamist ja Ida-Virumaad
puudutavate uuringute andmebaasi loomist. Samuti plaaniti koolitada erinevate programmiga seotud
asutuste töötajaid ja tugevdada IS-i tehnilist baasi. Teisel rakendusperioodil jätkati programmiga
seotud asutuste koolituste planeerimist, lisandus IS-i juhtimis- ja haldusprotseduuride arendamine.
Tabel 71. Planeeritud tegevuste võrdlus rakendusperiooditi
2000–2003
2004–2007

Edaspidine sõnastus

1. Ida-Virumaa maavalitsuse ja
kohalike omavalitsuste ametnike
koolitus

1. Ida-Virumaa maavalitsuse ja kohalike
omavalitsuste ametnike koolitus

2.
Ida-Virumaad
puudutavate
uuringute andmebaasi loomine

2. Ida-Virumaad puudutavate
andmebaasi loomine

3.
Integratsiooni
Sihtasutuse 3.
MEIS-i
juhtkonna ja töötajate koolitus ning infopäevad,
tehnilise baasi tugevdamine
trükkimine
4.
Kodakondsusja
Migratsiooniameti
ametnike
koolitus
5.
Koolitused
teistele
ministeeriumidele
ja
riigiasutustele, sh venekeelse
kliendiga ja meediaga suhtlemise
alane

uuringute

töötajate
koolitus, 3. IS-i töötajate koolitus, tehnilise baasi
meediamonitooringu tugevdamine,
infopäevad
ja
meediamonitooringute trükk

5.
Koolitused
teistele
ministeeriumidele
(KMA)
ja
riigiasutustele,
sh
venekeelse
kliendiga ja meediaga suhtlemise
alane
6. MEIS-is riigieelarveliste eraldiste,
Euroopa
Liidu
struktuurifondide,
programmide
ning
projektide
juhtimise
ja
administreerimise
protseduuride arendamine

4, 5. Koolitused ministeeriumidele ja
riigiasutustele, sh venekeelse kliendiga ja
meediaga suhtlemise alane
6. MEIS-is riigieelarveliste eraldiste, Euroopa
Liidu struktuurifondide, programmide ning
projektide juhtimise ja administreerimise
protseduuride arendamine

7. REKK-i tegevusvõime tõstmine 7. REKK-i tegevusvõime tõstmine eksamite
eksamite menetlemisel
menetlemisel
Allikas: Rakenduskavad

Elluviidud tegevused
Tegevused viidi ellu vastavalt planeeritule, aastate lõikes kattusid planeeritud tegevused täpselt
reaalsete tegevustega. Lisaks planeeritud tegevustele tehti uue lõimumiskava vajadusanalüüs.
Tabel 72. Rakenduskavas planeeritud (tähistatud kollasega) ja reaalselt elluviidud tegevuste võrdlus (tähistatud x-iga)270
Tegevus

2000

1. Ida-Virumaa maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste
ametnike koolitus

x

2. Ida-Virumaad puudutavate uuringute andmebaasi
loomine

x

3. IS-i töötajate koolitus, tehnilise baasi tugevdamine,
infopäevad ja meediamonitooringute trükk
4, 5. Koolitused ministeeriumidele ja riigiasutustele, sh
venekeelse kliendiga ja meediaga suhtlemise alane
269
270

2001

2002

2003

2004

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

2005

2006

2007

x

Vastavalt 2000.–2007. aasta tegevusaruannetele.
Tabelis on samalaadsed tegevused koondatud.
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6. MEIS-is riigieelarveliste eraldiste, Euroopa Liidu
struktuurifondide, programmide ning projektide juhtimise
ja administreerimise protseduuride arendamine
7.
REKK-i
tegevusvõime
tõstmine
eksamite
menetlemisel
Allikas: rakenduskavad ja aastaaruanded

x

x
X

3.5.2. Kokkuvõttev hinnang alamprogrammile
Küsitluse tulemusi arvestades suhtutakse viienda osa tegevustesse väga hästi, nende jätkamist
peetakse oluliseks ning neid hinnatakse edukateks või pigem edukateks. Positiivne on ka see, et
peaaegu kõiki välisvahendite toel algatatud tegevusi rahastatakse nüüd riigieelarvest või viiakse ellu
iseseisvate projektidena (näiteks Multi 2 – Põhjamaade ja Ühendkuningriigi välisabiprojekt
„Mitmekultuuriline Eesti 2002–2004”). Riigikontroll korraldas 2004. aastal RP elluviimise ja raha
kasutamise kohta auditi. Kogu projektidele eraldatud rahast moodustas IS-i halduskulu 20%, mis on
sellise projektide arvu ja makstud summade juures igati ootuspärane tulemus. Detailsemalt on RP
juhtimise korraldamist ja aruandlust käsitletud juhtimise ja struktuuri peatükis 4.
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3.6. Programmi üldeesmärkide saavutamine
3.6.1. Keelelis-kommunikatiivne integratsioon
Põhieesmärk: ühise teabevälja ja eestikeelse keskkonna taastootmine kultuurilise mitmekesisuse ja
vastastikuse tolerantsuse tingimustes.
Keelelis-kommunikatiivne integratsioon on vajalik seetõttu, et paljude mitte-eestlaste eraldatus Eesti
ühiskonnast on tingitud nende puudulikust eesti keele oskusest. Ühist eestikeelset keskkonda saab
kujundada paralleelselt etniliste vähemuste keelelist ja kultuurilist identiteeti edendavate tingimuste
loomisega. Endast erineva sallimine ja vastastikune tunnustamine muudavad Eesti avatud
mitmekultuuriliseks ühiskonnaks. Eestlaste ja mitte-eestlaste positiivne hoiak üksteise suhtes
soodustab ühise teabevälja kujunemist ning väärtustab eestikeelset keskkonda kui riiklustunnust.
Valdkonniti eeldab keelelis-kommunikatiivne integratsioon järgmist:
► haridus – Eesti haridussüsteem kujuneb keskseks integratsioonivaldkonnaks. Õpetajad on
ette valmistatud tööks mitmekeelse ja -kultuurilise õpilaskonnaga; välja on töötatud
eestikesksed õpikud ja õppevahendid. Muukeelse põhikooli lõpetanud noortel pole keelelist
ega kultuurilist barjääri haridustee jätkamisel või tööturul konkureerimisel. Riik toetab etnilisi
vähemusi emakeelse hariduse ja kultuuri edendamisel ja pedagoogilise kaadri
ettevalmistamisel;
► eesti keele oskus – mitte-eestlaste eesti keele oskus paraneb märgatavalt ja eesti keel
muutub valdavaks suhtluskeeleks ühiskonnas. Muukeelse põhikooli lõpetajatel ei ole Eesti
kodakondsuse taotlemiseks peale koolieksamite vaja lisaeksameid sooritada;
► hoiakute muutumine ühiskonnas – suhtumine „mitte-eestlased kui probleem” asendub
hoiakuga „mitte-eestlased kui arengupotentsiaal”, „mitte-eestlased kui Eesti edendamises
osalejad”. Riigi selge huvi mitte-eestlaste, eriti aga kasvava põlvkonna väljavaadete vastu
Eestis loob lõimumiseks vajaliku poliitilise õhustiku, kus mitte-eestlased on valmis osalema
ühiskonna asjades ja eestlased aktsepteerivad Eesti ühiskonna mitmekultuurilisust.

3.6.1.1. Keelelis-kommunikatiivse integratsiooni näitajad
Keelelis-kommunikatiivse integratsiooni põhieesmärgi täitmise edukust saab mõõta vastavalt projekti
hindamisküsimuste kavale alljärgnevate näitajate abil:
1. ühise teabevälja kasutamine (sh venekeelsete meediaallikate kasutamine eestlaste hulgas /
eestikeelsete meediaallikate kasutamine venelaste hulgas);
2. integratsiooniprogrammi tegevused eestlaste ja mitte-eestlaste ühise teabevälja tekkimiseks;
3. muutused rahulolus eesti keele õpetamise tasemega koolis;
4. muutused mitte-eestlaste keeleoskuses.
1. Ühise teabevälja kasutamine (sh venekeelsete meediaallikate kasutamine eestlaste hulgas /
eestikeelsete meediaallikate kasutamine venelaste hulgas)
Jooniselt 17 on näha, et ühise teabevälja kasutamine on aastal 2007 võrreldes varasemaga vähenenud.
Siinkohal tuleb siiski arvestada ka aprillisündmusi, mis mõjutasid 2007. aasta meediatarbimise uuringute
tulemusi. Venekeelsed elanikud vaatavad valdavalt Venemaa telekanaleid (2007. aasta vaadatavuse määr
oli 93%), mis võib Eesti-Vene poliitiliste suhete taustal tuua kaasa probleeme. Samas on eestikeelne
elanikkond tugevasti orienteeritud eestikeelsele meediale ja venekeelseid kanaleid jälgitakse harva. Seega
on eestlaste ja kohalike venelaste meediaväljad tuntavalt erinevad. Kohalikest venelastest suur osa jälgib
eestikeelset meediat väga vähe või üldse mitte, kuid veelgi suurem on nende eestlaste osakaal, kes ei jälgi
üldse Eesti venekeelset ega Venemaa meediat või teeb seda väga vähe (üle 90%)271.
271

Eesti inimarengu aruanne 2007.
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2007. aasta inimarengu aruande kohaselt ei saa venelasi ja eestlasi ühendav inforuum olla tulevikus
vaid eestikeelne ning seetõttu tuleb senisest tõhusamalt ära kasutada Eestis toodetavat venekeelset
informatsiooni. Aruandest selgub, et 91% eestlastest ja 40% venekeelsest elanikkonnast ei usalda
üldiselt või üldse mitte Eesti venekeelset meediat. Samas usaldab venekeelne elanikkond rohkem
kohapeal toodetud kui Venemaalt saabuvat infot272. Seega tuleks ühise teabevälja kujundamisel
paremini ära kasutada Eestis ilmuvaid venekeelseid ajalehti. Kahtlemata tuleks jätkata Eesti Raadio
venekeelsete saadete rahastamist, sest neid kuulab märkimisväärne hulk (2007. aastal 62%)
eestivenelastest. Kindlasti aitab ühise teabevälja loomisele kaasa ETV 2 kanali käivitamine.
2. Integratsiooniprogrammi tegevused eestlaste ja mitte-eestlaste ühise teabevälja tekkimiseks
RP-s on olnud ressussi toetamaks ühise teabevälja kujundamist, kuid probleemiks oli heade ideede
vähesus ja tänapäevaseid meediakanaleid (veebi- ja suhtlusportaalid) kasutavate tegevuste puudus.
Ekspertide hinnangul on seni kasutamata võimalus rakendada teise etnilise taustaga eesti keelt
valdavaid saatejuhte Eesti telekanalites. Selliseid inimesi oleks olnud võimalik leida RP-st rahastatud
projektide kaudu, kuid seda ei tehtud. Nii oleks suudetud kujundada venekeelses inimeses harjumus
vaadata mingit eestikeelset telekanalit ja selle teatud saadet ning järk-järgult oleks võinud tekkida huvi
ka teiste saadete vastu.
3. Muutused rahulolus eesti keele õpetamise tasemega koolis
Fookusgruppides ja intervjuudes peeti RP oluliseks saavutuseks eesti keele õpetamise metoodika ja
materjalide väljatöötamist vene õppekeelega koolides ning eesti keele kui teise keele õpetajate
koolitus- ja nõustamissüsteemi arendamist. Samuti sai RP-st alguse edukaks kujunenud
keelekümblusprogramm, mille raames töötati välja palju õppe- ja metoodilisi materjale ning koolitati
õpetajaid. Keelekümblusprogrammis osales programmi vältel 14% vene õppekeelega
põhikooliõpilastest ja 5% lasteaialastest. Tervikuna ei saavutatud koolides programmi lõpuks soovitud
keeleoskustaset, samuti on endiselt probleeme õpetajate puudude ning keeleoskusega (vt lähemalt
punkti 3.1.3). Seega on eesti keele õpetamise tase koolides küll kasvanud, aga mitte eesmärgiks
seatud määral.
4. Muutused mitte-eestlaste eesti keele oskuses
Joonis 19. Eesti keele tasemeeksamite statistika. Osalejate arv
Algtase

Kesktase

Kõrgtase

Sooritanute %

Keskmine tulemus

12 000

70%
63%
62%

64%
63%

10 000

62%
58%

1356
14%

1268
1215
3690
37%
6 000

61%

3454

52%

14%

41%
2357

2233

4237
47%

4546
57%

40%

27%

1065

28%

4 000

49%

50%
49%

19%

2 000

60%

56%

15%

39%

4918

60%
57%

1177

14%

8 000

61%

1660

18%

29%

1459
29%

5075

30%

900

659
19%

20%

1292

59%

2996
52%

2603
52%

38%

10%

1460
43%

0

0%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008. aasta andmetes on kajastatud eksamitulemusi jaanuarist juunini.
Eksamite keskmine tulemus on välja arvutatud kolme taseme keskmiste põhjal
Allikas: REKK

272

Eesti inimarengu aruanne 2007.

129

Keeleoskuse võrreldav mõõtmine ei ole kerge. Keeleoskust saab mõõta nii subjektiivsete küsitluste kui
statistiliselt keeletasemeeksamite põhjal. Siinkohal tuleb aga arvestada, et küsitlused peegeldavad
sageli teatud muutusi suhtumises ja hoiakus, mille põhjused on muu hulgas ka poliitilised: pingete
õhutamine, negatiivsed ilmingud ühiskonnas, halvenenud majandusolukord jmt.
REKK-i andmetel273 registreerus 2002. aastal eksamile 14 719 täiskasvanut, nendest eksamil osales
9964 ja selle sooritas 6180 inimest. Eksami läbis kõrgtasemel 55%; kesktasemel 59% ja algtasemel
66% inimestest. 2007. aastal274 registreerus eksamile 7002 täiskasvanut, eksamil osales 4962 ja selle
sooritas 2439 inimest, neist kõrgtasemel 52%, kesktasemel 43% ja algtasemel 51%. Nende andmete
põhjal on eksamile registreerunute arv aasta-aastalt on vähenenud. See väljendab kahanenud huvi
eesti keele eksami vastu, kuid ka seda, et suur hulk inimesi on eksami juba rahuldaval tasemel
läbinud. Eksami sooritusmäär on jäänud suhteliselt stabiilseks kõikidel tasemetel.
Kokkuvõttes võib öelda, et muukeelse elanikkonna eesti keele oskus on mõnevõrra paranenud, kuid
märkimisväärne osa mitte-eestlastest ei oska endiselt riigikeelt. Eriti probleemne on eesti keele oskus
vanemates elanikerühmades. Täpsemalt on mitte-eestlaste keeleoskust analüüsitud hariduse ja
täiskasvanute keeleõppe alamprogrammide juures (p-d 3.1 ja 3.3).
3.6.1.2. Hinnang keelelis-kommunikatiivsele integratsioonile valdkonnale
Keelelis-kommunikatiivse integratsiooni aspekte hinnates võib öelda, et teatav edasiminek saavutati,
kuid seatud eesmärgini täiel määral ei jõutud.
Haridussüsteemist on saanud peamine lõimumisvahend – loodud on hulk õppevahendeid ja õpikuid
ning panustatud õpetajate ettevalmistusse –, kuid õpilaste ja õpetajate keeleoskus ei ole eesmärkide
kõrgusel. Saavutamata on jäänud olukord, kus muukeelse põhikooli lõpetanud noorel pole keelelisi
ega kultuurilisi barjääre haridustee jätkamisel või tööturul konkureerimisel. Siiski on riik olnud toeks
etniliste vähemuste emakeelse hariduse ja kultuuri edendamisel ning pedagoogilise kaadri
väljaõpetamisel. Eesti õppekeelega õpilasi on liiga vähe integratsiooniprotsessi kaasatud. See käib
kogu programmi kohta, mille eelarvest oli alla viiendiku vahenditest mõeldud eestlasi kaasavatele
tegevustele.
Muukeelse elanikkonna eesti keele oskus on mõnevõrra paranenud, kuid peamiselt noorte hulgas.
Saavutatud on üks eesmärk: kui muukeelse põhikooli lõpetaja saab keeleeksamil vähemalt 60 punkti,
et pea ta Eesti kodakondsuse taotlemisel tegema enam keeleeksamit275. Täiskasvanute keeleoskus
tekitab ikka veel probleeme.
Programmile võib ette heita liigset keskendumist üksnes keeleõppele. Keelelis-kommunikatiivseks
integratsiooniks peab keeleõpet toetama teiste lõimumist soodustavate aspektidega – nt sotsiaalmajandusliku integratsiooni, positiivse hoiaku kujundamise, ühise teabevälja loomise jms teel. Need
aspektid on RP-s jäänud tagaplaanile. Ainult keeleõppega seotud tegevused moodustasid programmi
eelarvest umbes poole, keeleõppeväliste tegevuste rahastamiseks kulus vaid viiendik programmi
vahenditest276.
Eestlaste ja mitte-eestlaste ühise teabevälja loomises ja arendamises ei ole RP raames toimunud
märgatavaid edusamme. Siiani pole leidnud rakendust moodsa meedia võimalused, mis võiksid aidata
luua ühtsemat ühiskonda. Traditsioonilised meediaväljaanded (päevalehed, telesaated, raadiosaated)
ei ole suutnud lõimumist edendada ning mitte-eestlased ei kasuta eestikeelseid meediakanaleid
soovitud ulatuses.
Kokkuvõttes soodustas programm keelelis-kommunikatiivset integratsiooni, kuid eesmärgid saavutati
vaid osaliselt.
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http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/2002.pdf, 03.04.2009.
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Alg-,_kesk-_ja_k6rgtaseme_statistika_2007.pdf, 03.04.2009.
275
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13023916.
276
Ülejäänud tegevused täitsid kombineeritud eesmärke või olid mõeldud investeeringuteks.
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3.6.2. Õiguslik-poliitiline integratsioon
Põhieesmärk: Eesti riigile lojaalse elanikkonna kujunemine ja Eesti kodakondsuseta inimeste arvu
vähenemine.
Õiguslik-poliitilise integratsiooni vajaduse tingis asjaolu, et umbes 25% Eesti rahvastikust oli 2000.
aastal Eesti kodakondsuseta ja umbes 17%-l puudus üldse kodakondsus. Integreerimise eesmärk oli
suurendada Eesti kodakondsusega inimeste arvu ning kujundada eestlastele ja mitte-eestlastele
ühises teabeväljas Eesti mitmekultuurilisuse austamisel põhinev riigiidentiteet.
Valdkonniti eeldab õiguslik-poliitiline integratsioon järgmist:
► kodakondsus – Eestis luuakse olukord, mis võimaldab kodakondsust soovivatel
mitte-eestlastel
täita
selle
saamise
tingimused
vastavalt
seadusele.
Naturalisatsiooniprotsess muutub tulemuslikumaks ja tõhusamaks. Mitte-eestlaste
poliitilist lõimumist Eesti ellu väljendab juriidiliselt Eesti kodakondsus;
► lojaalsus – mitte-eestlased tajuvad end Eesti ühiskonna täieõiguslike liikmetena ja
tunnevad vastutust Eesti riigi hea käekäigu eest;
► poliitilistes struktuurides osalemine – Eesti poliitilisel maastikul kujuneb nii
eestlaste kui ka mitte-eestlaste seas sarnane poliitiline pluralism.
3.6.2.1. Õiguslik-poliitilise integratsiooni näitajad
Õiguslik-poliitilise integratsiooni põhieesmärgi täitmise edukust saab mõõta vastavalt projekti
hindamisküsimuste kavale alljärgnevate näitajate abil:
1. muutus määratlemata kodakondsusega isikute arvus;
2. naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud isikute arv;
3. põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritanud isikute arv;
4. muutus Eesti elanikkonna emotsionaalses seotuses (hoiakud Eesti suhtes, kodumaa
määratletus) Eestiga;
5. fookusgruppides osalejate hinnang lojaalse elanikkonna muutuste kohta Eestis.
1. Muutus määratlemata kodakondsusega isikute arvus
Joonis 20. Määratlemata kodakondsusega inimeste arv
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Ülalolevalt jooniselt 20 nähtub, et määratlemata kodakondsusega inimeste arv on kuue aastaga
kahanenud 33% võrra. 2008. aasta seisuga on selliseid inimesi umbes 9% kogu elanikkonnast ja
umbes 29% mitte-eestlastest277.
Joonis 21. Kehtiva elamisloaga, määratlemata kodakondsusega isikute arvu muutumine vanuserühmade kaupa
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Jooniselt 21 ilmneb, et määratlemata kodakondsusega isikute arv on kahe ja poole aastaga
nooremates eagruppides (0–14 ja 15–29) oluliselt vähenenud ning ekspertide hinnangul on toimunud
normaalne (20%) langus vanemates earühmades. Joonise tulemusi (eelkõige vanuses kuni 59 aastat)
võib lugeda Eesti kodakondsuspoliitika viljaks, millele RP aitas kaasa eelkõige kodakondsuseksami
infomaterjalide rahastamisega ja sotsiaalreklaami korraldamisega.
2. Naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud isikute arv
Joonis 22. Naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud isikute arv
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Statistikaameti andmetel oli Eestis 01.01.2008. aasta seisuga 1 325 408 elanikku.
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Eestis elab ligikaudu 420 000 teisest rahvusest inimest, kellest 01.01.2009. aasta seisuga olid
116 217 isikut määratlemata kodakondsusega. Joonise 22 järgi on aastatel 1992–2008 saanud
naturalisatsiooni teel kodakondsuse 149 351 inimest, 2000.–2008. aastal 39 012 inimest. Nendest
absoluutne enamus oli enne määratlemata kodakondsusega, aastail 2000–2008 oli nende hulgas
1626 Vene Föderatsiooni kodanikku.
Jooniselt 22 on näha, et RP ajal tehtud seaduseparandused keeleeksamite ja kodakondsuseksamite
korralduses avaldasid teatud mõju ning 2004. ja 2005. aastal kasvas naturaliseerunute arv, langedes
seejärel oma tavapärasele tasemele. Võib arvata, et aastaks 2008 saavutas naturalisatsioon
stabiilsuse ja edaspidi tuleks sedalaadi kodakondsuse saamist propageerida alla 15-aastaste lastega
peredes, kus vanem(ate)l ei ole ühegi riigi kodakondsust, ning õpilaste hulgas, kes saavad alates 15.
eluaastast ise kodakondsust taotleda.
Ekspertide arvates võib 2000.–2008. aasta naturaliseerimistempot pidada küllaldaseks.
3. Kodakondsuseksami sooritanud isikute arv
Joonis 23. Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami statistika
Põhiseaduse ja kodakonduse seaduse tundmise eksamil osalenute arv
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Joonise 23 põhjal tuli 2002. aastal põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksamile 1338 inimest,
kellest 1167 läbisid selle edukalt. 2007. aastal osales 1810 inimest, kellest 1509 ehk 83% sooritas
eksami. Rohkem käidi eksamil 2003., 2004. ja 2005. aastal – näiteks 2004. aastal oli eksaminande
5551 ja sooritanuid 4545. Sooritamise tase oli üsna stabiilne kogu RP ajal, kõikudes võimalikust 20
punktist 17–17,8 punkti vahel. 2003.–2005. aasta eksamisooritajate hüppelise kasvu taga on mitme
asjaolu koosmõju. 2004. aasta tehti veebruaris kodakondsuse seadusse muudatus, mille kohaselt
lühenes kodakondsuse taotlemise aeg 12 kuult kuue kuuni. Kodakondsuseksami korraldamine ja
läbiviimine läks KMA-lt üle REKK-ile. Selle tulemusena võis täheldada, et taotlejad suhtuvad
eksamisse paremini ja on selleks innukamalt valmis. Lihtsustus ka eksami tegemise kord. Ilmselt
suurendas kodakondsuse eksamitel osalenute arvu ka Eesti liitumine EL-iga, kus Eesti kodakondsus
tagas vaba liikumise.
Tõenäoliselt ammendati ülalnimetatud kõrgaastatega potentsiaal ja edaspidi on oodata eksamil
osalejate pidevat vähenemist. Kajastatud andmeid põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise
eksami sooritanute arvu kohta võib pidada rahuldavaks. Aasta-aastalt väheneb inimeste arv, kes seda
eksamit peavad sooritama, ja eksamist loobujaid ei ole võimalik millegi enamaga lisaks olemasolevale
motiveerida.
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4. Muutus Eesti elanikkonna emotsionaalses seotuses (hoiakud Eesti suhtes, kodumaa
määratletus) Eestiga
Joonis 24. Eesti elanikkonna emotsionaalne seotus Eestiga: „Millist riiki peate oma kodumaaks?“
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Allikas: integratsioonimonitooringud 2005 ja 2008

Vabariigi Valitsuse raportist „Integreeruv Eesti 1997–2000” selgub, et 84% mitte-eestlastest peab
Eestit oma tegelikuks kodumaaks ja 79% on enda sõnul Eesti riigile lojaalne.
Joonis 24 on 2008. aasta kõigi venekeelsete arvamuste osas kõnekas – 73% venekeelsetest
vastajatest peab Eestit oma kodumaaks (neist teatud osa ka Venemaad). Ülejäänud 27%, kes peavad
omaks Venemaa identiteeti, võrdub ligikaudu siin elavate vene rahvusest kodanike arvuga. Võib
arvata, et Eesti oma kodumaaks pidamisel ei ole toimunud suuri muutusi, sest ülal esitatud 2000.
aasta raporti andmed puudutavad mitte-eestlasi, kuid nüüd võib sihtrühma määratlemine olla veidi
muutunud (mitte-eestlaste hulgas on ka teise etnilise taustaga Eesti kodanikud). Eesti pidamine oma
kodumaaks sedavõrd suures ulatuses venekeelsete inimeste hulgas loob hea aluse ühiskonna
sidususe suurendamiseks.
Joonis 25. Eesti elanikkonna emotsionaalne seotus Eestiga: „Enesemääratlus Eestis rahvusrühmade kaupa“
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Eesti ühiskonnas on etniline kuuluvus tähtis nii venelaste kui ka eestlaste jaoks (joonis 25). On
märkimisväärne, et etniline enesemääratlus on venekeelse elanikkonna seas viimastel aastatel
olulisemaks muutunud, samas kui enesemääratlus töö- ja õpingukaaslaste (nn töökollektiivi) kaudu on
eestlastega võrreldes vähem kaalukas278. Eestlaste jaoks on etniline enesemääratlus alati
esmajärguline olnud (põhjus võib olla näiteks rahva väiksus, soov iseseisvalt elada vms). Tähelepanu
väärib ka enesemääratlus kõigi siin elavate inimeste kaudu (eestlased ligi 32%, venekeelsed 44%).
See näitab ühiskonnas küllaltki suurt ühisosa, eriti kui lisada sellele veel ennast eurooplasena
määratlevad inimesed (eestlased 30%, venekeelsed 24%).
5. Fookusgruppides osalejate hinnang lojaalse elanikkonna muutustes Eestis
Lojaalsus sõltub väga paljudest teguritest ja on ennekõike seotud väärtushinnangutega. Õiguslikpoliitilise integratsiooni eeldus „mitte-eestlased tajuvad end Eesti ühiskonna täieõiguslike liikmetena
ning tunnevad vastutust Eesti riigi hea käekäigu eest” on olnud tegelikult kogu aeg olemas – erinevate
uuringute andmetel peab 70–85% mitte-eestlastest Eestit oma kodumaaks. Eraldi tuleb aga vaadelda
mitte-eestlaste usaldust erinevate riigistruktuuride vastu, mida siinses kontekstis ei käsitleta
lojaalsusena.
Etniliste vähemuste fookusgrupis pidasid kõik osalejad oluliseks elanike lojaalsust Eestile ja leidsid, et
see on aastatega kasvanud. Nõukogude režiimi taastamise soov on muutunud praktiliselt olematuks.
Selliseid mõtteavaldusi enam fookusgruppides ei tehtud, kuigi RP algusaastatel võis neid aruteludel,
seminaridel, ümarlaudades jm veel kuulda.
Siiski on märgatav, et on jäetud selgelt teadvustamata teatud osa Eestis elavate venelaste, sh Eesti
kodanike, mõtteavaldused Venemaa kohta, ning nende isiklike identiteedimääratluste osas. Võib
pidada tõenäoliseks, et see on suure etnilise vähemuse identiteedikriis, mis võrreldes teiste ning
väiksemate etniliste rühmadega avaldub tunduvalt hiljem, kuivõrd Eestis on tagatud venekeelne
koolisüsteem.
Poliitilistes struktuurides osalemine
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse279 alusel on Eesti Vabariigis Eesti ja Euroopa Liidu
kodanikega võrdne hääletamisõigus välismaalasel, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kes
elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ja kelle püsiv elukoht asub
vastavas vallas või linnas. Nii saavad Eestis pikaajaliselt elavad teiste riikide kodanikud ja
määratlemata kodakondsusega isikud osaleda kohaliku elu korraldamisel. Siiski on loomulik, et
Riigikogu valimise õigus on üksnes kodanikel ja teatud kõrgetes riigiametites saavad töötada vaid
Eesti kodakondsusega inimesed.

3.6.2.2. Hinnang õiguslik-poliitilisele integratsioonile
Õiguslik-poliitilise valdkonna põhieesmärk oli kujundada Eesti riigile lojaalne elanikkond ja vähendada
Eesti kodakondsuseta inimeste hulka. Määratlemata kodakondsusega inimeste arv on võrreldes 2002.
aastaga vähenenud 33% ja muukeelsete elanike eesti keele oskus on tänu RP tegevustele
paranenud. Ekspertide hinnangul kulges naturalisatsiooniprotsess Eestis seaduspäraselt. Lisaks
märgiti, et protsessi saavad kiirendada tõenäoliselt vaid nooremaealised rühmad.
Kuid ainuüksi sellega ei suudetud tagada riigile lojaalsete kodanike teket. Sellele viitab ka joonis 24,
mille põhjal ei taju ligi veerand ehk sada kümme tuhat Eestis elavat venelast Eestit üldse oma
kodumaana, vaid on emotsionaalselt seotud Venemaaga.280
Eestlaste ja mitte-eestlaste ühise teabevälja kujundamise ning Eesti mitmekultuurilisuse austamisel
põhineva riigiidentiteedi loomise hindamisel tuleb silmas pidada, et RP fookuses oli ennekõike eesti
keele omandamine. Samas ei taganud keeleoskus iseenesest veel erinevate ühiskonnaliikmete
väärtushinnangute ühtlustumist. Eesti keele oskus on kui vahend, mis on tarvilik igaühele, kes soovib
278

Eesti inimarengu aruanne 2007.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13177007
280
Integratsioonimonitooring 2008
279
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Eestis elada, õppida või töötada. Kuid sageli käsitleti seda eraldi eesmärgina ega selgitatud, kui
oluline on see vahend Eesti ühiskonnas hakkamasaamiseks. Teiste sõnadega jäeti inimesed
motiveerimata ega kavandanud meetmeid teatud piirkondades tarviliku eesti keelekeskkonna ja
väärtushoiakute loomiseks. See vajakajäämine vähendas keeleõppe tulemuste püsivust
väärtushoiakute kujunemist.

3.6.3. Sotsiaal-majanduslik integratsioon
Põhieesmärk: senisest suurema konkurentsivõime ja sotsiaalse mobiilsuse saavutamine ühiskonnas
sõltumata etnilisest või keelelisest tunnusest.
Sotsiaal-majandusliku integratsiooniga sooviti vältida olukorda, kus inimese rikkus või vaesus ja
edukus või edutus karjääriredelil on tugevalt seotud etnilise tunnusega. Probleemina toodi jällegi esile
mitte-eestlaste ebapiisav keeleoskus ja sotsiaal-majanduslike ümberkorralduste keerukus IdaVirumaal, kus on suurem tööpuudus ja sotsiaalne tõrjutus.
Valdkonniti eeldab sotsiaal-majanduslik integratsioon järgmist:
► osalemine Eesti ühiskonna elus – vähenevad barjäärid, mis on seni piiranud mitte-eestlaste
konkurentsivõimet tööjõuturul ja avalikus elus. Soodsamate tingimuste kujunedes osalevad
nad suuremal määral kolmanda sektori ühendustes, kultuuriloomes ja rahvusvahelises
ideevahetuses;
► mitte-eestlaste regionaalse isoleerituse vähenemine – riigipoolse ergutamise ja toetamise
tulemusel suureneb nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste riigisisene mobiilsus.

3.6.3.1. Sotsiaal-majandusliku integratsiooni näitajad
Sotsiaal-majandusliku integratsiooni põhieesmärgi täitmise edukust saab mõõta vastavalt projekti
hindamisküsimuste kavale alljärgnevate näitajate abil:
► muutused toimetulekus ja sissetulekutes;
► hinnang eestlaste ja mitte-eestlaste sissetulekute ja materiaalse heaolu tagamise
võimalustele;
► eluga rahulolu eestlaste ja mitte-eestlaste võrdluses.
Vabariigi Valitsuses 1999. aastal heaks kiidetud Eesti regionaalarengu strateegias püstitati
ambitsioonikad eesmärgid regionaalarengu ühtlustamiseks. Strateegia alusel kohandatud
regionaalarengu programmide rakendamise tulemused näitavad aga, et piirkondlikud erinevused on
pigem suurenenud (vt lisa 5, tabel 75) ning probleemsed paikkonnad on jäänud samaks (Kirde- ja
Kagu-Eesti). Selle põhjuseks on piiratud võimalused: esiteks eraldati valdkonnale napilt rahalisi
vahendeid ja teiseks olid erinevad poliitikaharud killustunud ja kesiselt koordineeritud, mistõttu ei
tekkinud erinevate poliitikavaldkonadade vahel sünergiat.
281

Eesti regionaalarengu strateegiaga 2005–2015
plaaniti olukorda muuta, kuid 2005.–2007. aasta
tegevuskava ei ole toonud märkimisväärseid tulemusi.
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1. Muutused toimetulekus ja sissetulekutes
Joonis 26. Eestlaste ja mitte-eestlaste jaotus sissetulekute kvintiilide282 alusel
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näitab eestlaste ja mitte-eestlaste sissetulekute erinevusi. On näha, et mitte-eestlasi kuulub
elanikkonna kõige vaesemasse viiendikku rohkem kui eestlasi. Lisaks on eestlaste hulgas rohkem suurema
sissetulekuga inimesi kui mitte-eestlaste seas. Kui võrrelda aastaid 2003 ja 2006, siis ei ole sissetulek
eestlaste ja mitte-eestlaste vahel ühtlustunud. Seda kinnitavad ka Euroopa sotsiaaluuringu 2004. ja 2006.
aasta andmed, mille kohaselt on eestikeelsete vastajate võimalus kuuluda ülemisse sissetulekukvintiili palju
paremad kui venekeelsel elanikkonnal.283 Ekspertide hinnangul on see ennekõike mittetoimiva
regionaalpoliitika tulemus – sellise ebaühtluse taga on pigem piirkondlik kui etniline taust.
Joonis 26

282

Viiendik aasta ekvivalentnetosissetuleku alusel järjestatud elanikkonnast. Esimesse ehk madalaimasse kvintiili kuulub kõige
väiksemat ekvivalentnetosissetulekut saav viiendik elanikkonnast, teise järgmine viiendik jne.
283
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Joonis 27. Tööhõive ja töötuse määr rahvuste kaupa (15–74-aastased)
66%

20%

64%

18%
16%

62%

14%

60%

12%

58%

10%
56%

8%

54%

6%

52%

4%

50%
48%

2%
2000

2001

2002

2003

Töötuse määr, eestlased

11,1%

10,4%

7,9%

7,3%

Töötuse määr, mitte-eestlased

18,0%

16,8%

14,9%

15,2%

Tööhõive määr, eestlased

55,5%

56,1%

57,1%

58,3%

Tööhõive määr, mitte-eestlased

53,2%

53,4%

53,5%

53,7%

2004

2005

2006

2007

2008

6,4%

5,3%

4,0%

3,6%

4,2%

15,6%

12,9%

9,7%

6,9%

8,2%

58,5%

58,7%

62,8%

63,2%

63,5%

53,8%

56,3%

59,2%

61,5%

61,8%

0%

Allikas: Statistikaamet

Joonise 27 järgi on eestlaste tööhõive määr olnud läbi aastate kõrgem ja töötuse määr madalam kui
mitte-eestlastel. Seega on mitte-eestlaste tööturupositsioon olnud kehvem kui eestlastel. 2000.
aastast langes töötuse määr 2008. aastaks eestlaste hulgas 11%-lt 4%-ni ja mitte-eestlaste seas
18%-lt 8%-ni. See on tingitud ennekõike regionaalsest töötuse määrast, mis on Ida-Virumaal palju
kõrgem kui teistes Eesti piirkondades. Järelikult ei ole see olukord mitte rahvus- ega keelepoliitika,
vaid tööpoliitika tulemus.284
2. Hinnang eestlaste ja mitte-eestlaste sissetulekute ja materiaalse heaolu tagamise
võimalustele
Joonis 28. Hinnang eestlaste ja mitte-eestlaste sissetulekute ja materiaalse heaolu tagamise võimalustele: „Kas Teie hinnangul
on mitte-eestlastel samade eelduste korral eestlastega võrdsed võimalused saada sama töö eest võrdset palka?“
70%

Emakeel eesti keel

Emakeel muu keel

64%

60%
50%
40%
30%

34%
29%

28%
24%

20%
13%
10%

6%
2%

0%
Enamasti on

Sageli on

Sageli ei ole

Enamasti ei ole

Allikas: Statistikaameti Eesti sotsiaaluuring 2004

Joonise 28 järgi hindavad eestlased ja mitte-eestlased sissetulekute ja materiaalse heaolu tagamise
võimalusi erinevalt. Kui valdav osa eestlastest arvab, et eestlastel ja mitte-eestlastel on samade
eelduste korral enamasti või sageli võimalik saada sama töö eest võrdset tasu, siis mitte-eestlastest
nõustub sellega vaid umbes 60%. Sellised hinnangulised vastused ei pruugi olla päris korrektsed –
284
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esiteks võidi fraasi „samade eelduste korral” tõlgendada erinevalt, teiseks võidi ebavõrdsust tajuda
infoväljas levitatud teabe tõttu. Samas ei ole olemas ühtegi kohtulahendit, mis kinnitaksid etnilist
diskrimineerimist töölevõtmisel.
„Samad eeldused” tähendavad kutseoskust, sageli ka keeleoskust, ligilähedast elukohta, sarnast
töökogemust jmt, mida vastajatel lihtsalt ei ole võimalik sellisel üldistusastmel ühtmoodi mõista. Kui
aga seda eeldada, siis tuleks uues lõimumisprogrammis käsitleda iga üksikut vastavasisulist
diskrimineerimisjuhtu eraldi ja luua vastavad nõustamiskeskused. Nende kaudu menetletavate
juhtumite analüüs võimaldab saada objektiivseid tulemusi.
3. Eluga rahulolu eestlaste ja teisest rahvusest isikute võrdluses
Joonis 29. Üldine eluga rahulolu muutumine rahvusrühmade kaupa aastatel 2004–2008 (olukorraga rahul või väga rahul
olevate isikute osatähtsus)
2004
90%
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81%

80%

72%

70%
57%

60%
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47%

44%
35%

40%
30%
20%
10%
0%
Eestikeelsed vastajad

Venekeelsed vastajad

Allikas: integratsioonimonitooring 2008

Eesti elanike üldine rahulolu eluga on joonise 29 järgi üldiselt suur. Väärib märkimist, et EL-i liikmeks
olemise aastatel on rahulolu sõltumata suhtluskeelest märgatavalt kasvanud. Etnilisest kuuluvusest
(suhtluskeelest) tingitud erisused on rahulolu hindamisel vähenenud.
Joonis 30. Rahulolu erinevate eluvaldkondadega rahvusrühmade kaupa 2008. aastal (olukorraga rahul või väga rahul olevate
isikute osatähtsus)
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Tööga

90%
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Allikas: integratsioonimonitooring 2008
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100%

Kui analüüsida joonise 30 alusel rahulolu põhjalikumalt, siis ilmnevad teatud erinevused, mis sõltuvad
vastaja suhtluskeelest. Eriti märkimisväärne on selline erinevus rahulolus majandusliku olukorra ja
tööga. Selle põhjuseks on kindlasti raskem majanduslik olukord paljuski venekeelses Ida-Virumaal,
kuid sellega ilmselt ei ole põhjendatav kogu erinevuse ulatus.
Et ühiskonnaelu mitmes valdkonnas on rahulolu indeks oluline, siis vajab see edaspidi sügavamat
uurimist. Seda näitajat kasutatakse integratsiooniprotsessi hindamisel kindlasti ka edaspidi.

3.6.3.2. Hinnang sotsiaal-majanduslikule integratsioonile
Eduka sotsiaal-majandusliku integratsiooni aluseks on RP järgi keeleõppe tõhustamine, arvestades
regioonide keelelist eripära, ning teadusuuringute abil ette valmistatud regionaalpoliitika elluviimine.
RP algusaastatel käivitatud ja hästi toiminud Ida-Virumaa programmid ja projektid hääbusid ajapikku.
Integratsiooniprogramm ja Eesti regionaalarengu strateegiad ei ole saavutatud vajalikku koosmõju,
mis aitaks kummagi programmi sotsiaal-majanduslikke eesmärke saavutada, sest nende eelduste
realiseerumiseks ei olnud RP planeeritud tegevused teiste riiklike strateegiate ja arengukavadega
piisavalt seotud.
Tuleb rõhutada, et RP peamisi puudusi ongi sotsiaal-majandusliku mõõtme ja regionaalse aspekti
alahindamine ning puudulik koostöö teiste riigi strateegiate ja arengukavade eest vastutajatega.
Ekspertide hinnangul süvendab see Ida-Virumaa sotsiaal-majanduslikke probleeme.
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3.6.4. Lõimumist kujundavad protsessid: ühiskonna ühtlustumine ja
etniliste erinevuste säilitamine
3.6.4.1. Kas ühiskond on ühtlustunud?
Eestlaste ja mitte-eestlaste positsioon ühiskonnas on muutunud sarnasemaks, sest mitte-eestlaste
eesti keele oskus on paranenud, naturalisatsiooni tulemusel on suurenenud nende muust rahvusest
kodanike arv, kes saavad teiste kodanikega võrdsetel tingimustel ühiskonnas osaleda.
Ühiskonnas olevat positsiooni tuleks analüüsida poliitilisest, majanduslikust ja sotsiaalsest aspektist.
Poliitiline aspekt
Tuleb arvestada, et mitte-eestlased jagunevad kolme kategooriasse: kodanikud, välisriikide kodanikud
ja määratlemata kodakondsusega isikud. Kahe viimase kategooria positsioonide ühtlustamine ei ole
otstarbekas, sest neile kehtivad teatud seadustest tulenevad piirangud. See asjaolu jäetakse
analüüsimisel sageli tähelepanuta, eriti siis, kui ühiskonnas valitseva positsiooni sarnasuse
võrdlusaluseks võetakse näitaja „mitte-eestlaste arv kokku“.
Majanduslik aspekt
Sissetulekute jaotumise võrdlus elanikkonnas (joonis 26) näitab, et eestlaste sissetulekute struktuur
on aastatel 2003–2006 olnud suhteliselt stabiilne ja selle edasine areng sõltub riigi töö- ja
majanduspoliitikast või majandusolukorrast. Ka mitte-eestlaste puhul saab täheldada teatud stabiilsust
ja suhtelist sarnasust eestlaste sissetulekute jagunemisega. Erisused on tingitud aga eestlaste ja
mitte-eestlaste ebaühtlasest paiknemisest piirkondades, kus on üldiselt madalam sissetulekute tase.
Säilinud on eestlaste ja mitte-eestlaste vahelised erisused töötuse ja tööhõive määras (joonis 27).
Need on põhjustatud mitmest tegurist: Eesti ebaühtlasest sotsiaal-majanduslikust regionaalarengust
ning eestlaste ja mitte-eestlaste korrapäratust piirkondlikust paiknemisest, aga ka keeleoskusest
tingitud erinevatest haridusvõimalustest ja sotsiaalsest taustast. Tähelepanuväärne on mitte-eestlaste
tööhõive järsk kasv alates 2004. aastast. Selle põhjuseks on tõenäoliselt suurenenud
välisinvesteeringud seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu.
Sotsiaalne aspekt
Sotsiaalsest aspektist vaadatuna on eestlaste ja teisest rahvusest Eesti kodanike positsioon
ühiskonnas sarnane, sest sotsiaalvaldkonna hüved ja teenused kehtivad kõigile võrdselt.
Ülalolevaid väiteid kinnitab ka EY lõpphindamise raames korraldatud küsitlus, kus 64% vastanutest
täheldas, et Eesti ühiskond on võrreldes 2000. aastaga muutunud sidusamaks, ning 81% arvates
soodustas riik lõimumist (joonis 31).
Joonis 31. Hinnangud Eesti integratsiooniprotsessidele

Kas täheldate muutusi Eesti erinevate ühiskonnagruppide lõimumises võrreldes aastaga 2000?

Kas teie hinnangul soodustas riik aastatel 2000–
2007 Eesti ühiskonna lõimumist?

Ühiskond on muutunud
palju sidusamaks

11%

6%
13%

Jah

Tähelepanuväärseid
muutusi ei ole toimunud

25%
64%

Ühiskond on muutunud
palju vähem sidusaks

Ei
81%

Ei tea

Allikas: EY 2009 küsitlus
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3.6.4.2. Millised on etniliste erinevuste säilitamise võimalused?
Riikliku integratsiooniprogrammi kaudu on tagatud rahvusvähemuste seltside elujõulisust soodustavad
tingimused: võimalused taotleda projektidele ja üritustele vms toetust (joonis 32). Eelnev on
tunnistatud tulemuslikuks mitmel korral ka RP vahehindamiste käigus. Hindamise käigus toimunud
fookusgruppides, intervjuudes ja osalejate tagasisides selgus samuti, et rahvusvähemuste seltside
elujõulisus aidatakse riiklikult tagada. Seejuures tuleb rõhutada, et riik saab tagada vaid eeldused,
mitte aga elujõulisust ennast, sest see ei ole ega tohigi olla riiklikult juhitav. Elujõulisus sõltub
ennekõike etnilisse vähemusse kuuluvate inimeste eneseidentiteedi määratlemisest ning seltsi liidrite
ja seltside tegevusest.
Joonis 32. Hinnangud Eestis elavate etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilitamise võimalustele

Kas täheldate muutusi Eestis elavate etniliste
vähemuste keele ja kultuurilise eripära säilitamise
võimalustes võrreldes aastaga 2000?

Võimalused on muutunud
palju paremaks

7%

38%

Kas teie hinnangul soodustas riik Eestis elavate
etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimist
aastatel 2000–2007?

56%

Tähelepanuväärseid
muutusi ei ole toimunud
Võimalused on muutunud
palju halvemaks

13%

Jah

13%

Ei
75%

Ei tea

Allikas: EY 2009 küsitlus

Täpsem hinnang etniliste erinevuste säilitamise võimaluste kohta on toodud punktis 3.2.4.
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4. HINNANG
PROGRAMMI
RAKENDAMISELE

ÜLESEHITUSELE

JA

4.1. Ülevaade
Riiklik programm „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ oli jagatud keelelis-kommunikatiivse,
õiguslik-poliitilise ja sotsiaal-majandusliku integratsiooni kaupa kolme valdkonda. Igas valdkonnas olid
kehtestatud põhieesmärgid, mis saavutatakse pikas plaanis ehk pärast 2007. aastat.
RP jagunes neljaks alamprogrammiks, mille eesmärgid tulenesid põhieesmärkidest ja olid lühiajalised,
s.t saavutatavad 2007. aastaks. Alamprogrammide juures oli üldteave alameesmärkide kohta ning
ülesanded, tegevused, tulemused ja tegevuste hindamise kriteeriumid. Alamprogrammide sisu oli
aluseks alamprogrammide tegevuskavadele, mille töötasid välja vastutavad asutused. Üksikasjalikud
rakenduskavad olid koostatud kaheks perioodiks, aastateks 2000–2003 ja 2004–2007. Need
sisaldasid alamprogrammide meetmete üksikasjalikku kava koos tegevuste rakendamise ajakava ja
vastutajatega. Esimesel perioodil jagunesid tegevuskavad 27 meetmeks, 12 alammeetmeks ja 174
tegevuseks, teisel perioodil olid vastavad arvud 24, 11 ja 144. Suurem osa teise perioodi tegevustest
jätkas esimesel perioodil alustatut, ligikaudu 70–80% tegevuste eest vastutas IS. Programmi
sihtrühmad on toodud RP lisas 1 ja finantseerimisvahendid lisas 2. Tegevuskavade koostamise ja
rakendamise ajakava on esitatud RP lisas 3.

4.2. Hindamiskriteeriumid
Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007“ ülesehituse tugevusi ning nõrkusi
analüüsitakse lähtuvalt parimast praktikast. Strateegilise planeerimise parim praktika avalikus sektoris
on hästi kokkuvõetud Rahandusministeeriumi poolt 2006. aastal koostatud Strateegilise planeerimise
käsiraamatus285. Käsiraamat ise on koostatud oluliselt hiljem kui riiklik programm, mistõttu ei saanud
programmi koostajad sellest juhinduda. Siiski kehtis programmi väljatöötamise hetkel rahandusministri
29. jaanuari 1998 a. määrus nr 7 „Riigieelarvest finantseeritavate riiklike programmide koostamise
korra kinnitamine“286, milles olid välja toodud suurem osa hiljem käsiraamatus täpsemalt lahtikirjutatud
kriteeriume. Allolevatest kriteeriumitest ei sisaldunud määruses vaid programmi teiste valdkondlike
arengukavadega seostamise nõue. Samas on käsiraamatus kajastatud parim praktika rahvusvahelisel
tasandil laialdaselt kasutusel juba 1960ndatest aastatest (nt USA kaitseministri McNamara loodud
programmide planeerimise süsteem USAs). Seega on hindamiskriteeriumite aluseks võetud juhend
käsitletav eelkõige kui parima praktika väljendus. Oluline on märkida siiski ka seda, et RP koostamise
ajal oli avaliku sektori strateegiline planeerimine Eestis veel vähe arenenud ning RP üks esimesi
strateegilisi riiklike programme. Seetõttu tulenesid paljud alljärgnevas peatükis väljatoodud puudused
eelkõige strateegilise planeerimise madalast tasemest üldiselt avalikus sektoris ja mitte niivõrd
programmi koostajate lohakast või kehvast tööst.
Strateegilise planeerimise käsiraamatu kohaselt peaks iga arengukava koosnema kaheksast
sisupunktist.
1. Valdkonna arengukava kestus – arengukavaga planeeritud eesmärkide ja meetmete ajaline
vältus ehk ajavahemik, mille jooksul valdkonna arengukava peab plaani järgi kehtima.
(Hinnatud p 4.3.1.)
2. Seosed teiste valdkonna arengukavadega – need seosed tuleb kirja panna, et vältida
dubleerimist ja kattuvaid eesmärke või meetmeid. Kui kattuvust ei õnnestu vältida, tuleks
nimetada selle selgitused ja põhjendused ning kattuvates lõikude rahastamise maht ja allikad.
(Hinnatud p 4.3.1.)

285
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http://www.fin.ee/failid/SP_kasiraamat_2006_030206.doc
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87380
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3. Valdkonna arengukava koostamisse, täiendamisse, elluviimisse, hindamisse ja
aruandlusesse kaasatud ministeeriumid ja asjaomased (valitsussektorisiseseid ja –
väliseid) huvitatud isikud ja asutused – arengukava koostamise ja ellurakendamise juures
on kõige olulisem töö ja infovahetuse koordineerimine kaasatud osapooltega, mistõttu tuleks
koostajatel see põhjalikult läbi mõelda. (Hinnatud p 4.3.3.)
4. Hetkeolukorra analüüs, mis sisaldab valdkonna probleemide ja olemasolevate
võimaluste analüüsi – hetkeolukorda tuleb kindlasti kriitiliselt vaadelda, alles seejärel saab
püstitada realistlikud eesmärgid. (Hinnatud p 4.3.1.)
5. Strateegilised eesmärgid, mis väljendavad valdkonna arengukava elluviimise perioodil
taotletavat mõju ja mille saavutamine on mõõdetav või hinnatav – dokumendi kestuse
ajal saavutatavad eesmärgid peavad olema seotud selgelt missiooniga (kui see on esitatud)
ning väljendama lõpptulemust ja selle saavutamise aega. (Hinnatud p 4.3.1.)
6. Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks võetud meetmed – need koosnevad meetme
selgitusse kirjapandavatest abinõudest, programmidest, suurematest projektidest,
strateegilistest investeeringutest vm rutiinsete tegevuste kogumist, mille abil plaanitakse
seatud eesmärgid saavutada. (Hinnatud p 4.3.1.)
7. Maksumuse prognoos, mis sisaldab hinnangulist kogumaksumust ja selle jaotumist
aastate või muude perioodide kaupa – esimese nelja aasta maksumus tuleb ära tuua
meetmeti. (Hinnatud p 4.3.5.)
8. Juhtimisstruktuuri kirjeldus, mis sisaldab valdkonna arengukava koostamise,
täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse koordineerimiseks rakendatavaid
tegevusi – muu hulgas tuleb kirja panna, milline on kaasatud asutuste ja isikutega toimuv
koostöö, nende tööjaotus ja kuidas antakse tagasisidet. (Hinnatud p 4.3.3.)

4.3. Vastused programmi juhtimist puudutavatele
hindamisküsimustele
4.3.1. Millised on olnud programmi ja rakendusplaani ülesehituse
tugevused ja nõrkused?
4.3.1.1. Seosed teiste valdkonna arengukavadega
Riikliku
integratsiooniprogrammi kattuvus
teiste
sotsiaal-majanduslike
ja
regionaalsete
arengukavadega on vältimatu, sest lõimumine on mitut ministeeriumi siduv valdkond. Sama sihtrühm
on ka riiklikul arengukaval, Ida-Viru regionaalsel arengukaval, Ida-Virumaa sotsiaalplaanil ja Eesti
regionaalarengu strateegial.
Tugevad küljed
Tegevuste dubleerimise vältimiseks on toodud selgitus, et riikliku integratsiooniprogrammiga
keskendutakse eelkõige haridus-, kultuuri-, meediavaldkonnale ja asjakohastele õigusaktidele.
Nõrgad küljed
Täpsemalt on lahti kirjutamata riikliku integratsiooniprogrammi erisus kattuvates valdkondades. Samuti
on jäänud selgitamata, kuidas rahastatakse kattuvaid valdkondi, mis on rahastamise maht ja allikad.
Tegevuste ja rahaasjade ülevaate puudumine on suuresti tingitud üleriigilise programmide ja
arengukavade teemalist informatsiooni koondava andmebaasi ja teemakohaste standardite
puudumisest.
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4.3.1.2. Hetkeolukorra analüüs
Programmi sissejuhatuses ja põhieesmärkide püstitamise peatükis on selgitatud peamisi ühiskonnas
esile kerkinud probleeme, mis tingisid vajaduse töötada välja riiklik integratsiooniprogramm. Näiteks
öeldakse, et paljudel ühiskonnaliikmetel ei ole Eesti ühiskonnas piisavat väljundit, mis võib kasvava
tööpuuduse korral luua soodsa pinnase kuritegevuse levikule. Lisaks on üksikasjalikult käsitletud
hetkeolukorda alameesmärkide lõikes ja nimetatud põhilised statistilised näitajad.
Tugevad küljed
Viidatud on peamistele tegevustele, mida Eesti riik lõimumisprobleemide lahendamiseks ette võttis.
Intervjuude käigus selgus, et varasemate tegevuste järeldusi kasutati ka RP koostamisel sisendina.
Nõrgad küljed
Puudusid eelnevate tegevuste lühianalüüs ja põhilised tulemid, mis oleks loonud konteksti ja RP
eesmärkide ja meetmete ning varasemate tegevuste võrdlemise võimaluse ka nendele osapooltele,
kes ei olnud programmi koostamise juures. Selline analüüs oleks võimaldanud paremini mõista riikliku
integratsiooniprogrammi eesmärkide saavutamisega seotud suurimaid ohte.
Kuigi hetkeolukorra kirjeldus on alameesmärkide lõikes üsnagi põhjalik, on analüüsivat sisu sellele
vaatamata väga vähe. Vaadelda oleks võinud seda, millised tegevused või meetmed on põhjustanud
just sellised tulemused ja mida tuleks silmas pidada uute meetmete väljatöötamisel ja
ellurakendamisel.
4.3.1.3. Strateegilised eesmärgid
Strateegilise planeerimise käsiraamatu järgi käsitletakse strateegiliste eesmärkidena neid eesmärke,
mis on saavutavad arengukava kestuse ajal. Riikliku integratsiooniprogrammi kontekstis tähendab see
alamprogrammide eesmärke, sest põhieesmärgid on pikaajalised ja saavutatakse alles pärast
programmi lõppemist.
Tugevad küljed
Strateegilistele eesmärkidele on loodud hierarhiline struktuur, mis kajastab eesmärkide omavahelist
suhet. Nimetatud on nii kogu programmi väljund, põhieesmärgid kui ka alameesmärgid.
Nõrgad küljed
Juba RP vahehindamisel räägiti eesmärkide ühildamatusest. Lisast 1 on näha, et lõimumisprotsessi
väljund, põhieesmärk ega ka alamprogrammid ei ole ühtse ülesehitusega. Eesmärkide omavaheline
seos ei ole üheselt arusaadav, näiteks hariduse põhieesmärk esineb kolmes alameesmärgis. Samuti
on ebaselge, miks on eraldiseisva alameesmärgina määratletud etniliste vähemuste haridus ja kultuur.
Strateegiliste eesmärkide puhul on väga oluline, et nende saavutamist oleks võimalik mõõta. Selleks
peab eesmärkidele lisama näitajad. Nende kohta on välja töötatud erinevaid nõudeid, kuid
strateegilise
planeerimise
käsiraamatu
alusel
on
näitajate
peamisteks
tunnusteks
asjakohasus/relevantsus, olulisus, koguseline määratlevus, vastupidavus, kulutõhusus. Eesmärkide
sõnastamisel on oluline eristada tegevuse eesmärke, mis võivad sisaldada tegusõnu „arendada“,
„luua“, „korraldada“, ja mõju eesmärke, mis kirjeldavad muudatusi tavaliselt sõnadega „suurendada“,
„vähendada“, „parandada“. RP eesmärkide sõnastus ei võimalda tulemusi mõõta, samuti ei saa
eesmärke mõju või tegevuse järgi jagada. Näiteks hariduse alameesmärgi A „põhikooli lõpetanu on
ühiskonnapädev ja valdab eesti keelt kesktasemel“ sõnastus ei ühti ei tegevuste ega mõju eesmärkide
sõnastusega. Puudub ka otsene viis sellist eesmärki kvantifitseerida.
4.3.1.4. Meetmed
RP eesmärkide saavutamiseks planeeritud meetmed olid kajastatud programmis ja rakenduskavades.
Rakenduskavades võeti kokku kahe perioodi (2000–2003 ja 2004–2007) meetmed. Koondtabelid
sisaldasid meetme kirjeldust, rahastamise allikaid (välisabi või riigieelarvest), maksumuse prognoosi
nelja aasta lõikes ja meetme rahastamise kogusummat.
Tugevad küljed
Meetmed ja tegevused olid planeerimise järgus küllaltki üksikasjalikult (kohati isegi liiga detailselt, vt
lähemalt nõrku külgi) ja struktureeritult nimetatud ja see andis hea ülevaate tegevuste sisust.
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Nõrgad küljed
Programmis kajastatud meetmete struktuur ei ühtinud alati rakenduskavade struktuuriga. Näiteks
hariduse alamprogrammi tegevused ei kattunud rakenduskavades nimetatuga. See tähendab, et
rakenduskavade väljatöötamisel muudeti meetmeid. Seda tehti ka teisel perioodil (2004–2007)
toomata põhjendusi, miks sellised muudatused tehti. Nihked meetmete struktuuris raskendasid nende
täitmise jälgimist ja võrdlemist.
Samuti esines probleeme meetmete omavaheliste seoste väljaselgitamisega. Osa tegevusi kajastati
mitmes meetmes, tegevuste pealkirjad ei ühtinud tegelike tegevustega ja teostaja lahtrisse kirjutatud
vastutajad olid ebamäärased. Näiteks märgiti mitmes kohas teostajaks „projektijuhid“, mis on väga
üldsõnaline, või „Multi 1“, mis on tegelikult hoopis projekt.
Programmi meetmeid kirjeldati erineva detailsusastmega. Kohati oli kirjeldus isegi liiga üksikasjalik ja
see muutis rakenduskava raskesti jälgitavaks. Osalt seetõttu rahastati sarnaseid ettevõtmisi mitme
meetme või isegi alamprogrammi raames. Näiteks mitmekultuurilisuse mudeliga seotud tegevusi ning
mitmekultuurilisust tutvustavate materjalide väljaandmist kavandati nii esimese alamprogrammi V
meetme kui ka teise alamprogrammi I meetme all.
Esimesel perioodil prooviti rakendada tulemuste näitajate tabelit, mis oleks pidanud pakkuma
ülevaadet tegevustega seotud kohustuste ja saavutuste kohta. Alates 2001. aastast saavutusi enam
tabelisse ei märgitud ja uuel perioodil 2004–2007 loobuti üldse saavutuste mõõtmisest.
Oluline rakenduskavade puudus on ka see, et meetmed ja tegevused ei olnud seatud tähtsuse
järjekorda. See omakorda tekitab küsimuse, kuidas jagati meetmetele eraldatud vahendeid, kui
näiteks raha jätkus kahest tegevusest ainult ühele. Kirjeldav selgitus tegevuste tähtsuse järjekorra
kohta oleks tulnud kasuks.

4.3.2. Kas ja kuivõrd edukas on olnud programmi ja rakendusplaani
realiseerimise riskide maandamine?
Eduka riskijuhtimise aluseks on põhjalik eeltöö, mille käigus tehakse kindlaks ohuallikad,
analüüsitakse nende mõju ja koostatakse suurematest riskidest nimekiri. RP-s on eristatud kolme
põhilist ohtu: teadusliku juhtimise ja kontrolli puudumist, vähest või ebakorrapärast finantseerimist ning
vastutavate valitsusasutuse ja partnerite vähest tegevusvõimet. Peamised RP edukat rakendamist
ohustavad tegurid küll määratleti, kuid riskijuhtimisviisid puudusid. Riskide kindlakstegemisele
järgnema pidanud analüüse ei tehtud, ka riskimaandusplaan jäi koostamata. Seega ei juhitud
programmi riske süsteemselt. Järgnevalt on RP-s toodud riske lühidalt kirjeldatud.
1. Integratsiooniprotsessis puudub teaduslik juhtimine ja kontroll. Seetõttu võib
integratsiooni mõiste muutuda sisutühjaks fraasiks, millega kaasneb sellega seotud
teaduslike lähtekohtade eiramine, eesmärgipärasuse ähmastumine, tulemuslikkuse
mõõtmisest hoidumine. Tegevusaruannete põhjal võib järeldada, et kirjeldatud risk on
avaldunud, sest mitte-eestlaste suhtumine integratsiooni on valdavalt negatiivne. Arvatakse, et
lõimumine on riigi pealesurutud ühepoolne ettevõtmine, ega tajuta seda kui kahesuunalist
protsessi. Tulemuslikkuse mõõtmatajätmisest ja eesmärgipärasuse ähmastumisest on
üksikasjalikumalt juttu ülesehituse programmi ja rakenduskava tugevate ja nõrkade külgede
juures, kuid ka neid riske võib pidada ilmnenuks.
2. Vähene või ebaregulaarne finantseerimine, eesmärgipärasuse või tulemuslikkuse
mittearvestamine finantseerimisel. Intervjuude käigus selgus, et üldjuhul ei nähtud
rahastamisel erilisi riske. Pigem peetakse suureks ohuks RP edaspidist rahastamist uues
majandusolukorras.
3. Vastutavate valitsusasutuste ning teiste partnerite madal tegevusvõime nii riikliku
programmide üksikute alamprogrammide ettevalmistamisel ja läbiviimisel kui ka
omavahelise töö korraldamisel. Programmi ja rakenduskava juhtimise ja koordineerimise
edukuse hindamise juures (p 1.3.3) on vastutavate valitsusasutuste tegevusvõimet üksik-
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asjalikumalt käsitletud. Kokkuvõtlikult võib väita, et kõnealune risk avaldus väga selgelt programmi
alguses, sest ministeeriumide vahelised vastutust jagavad lepingud, RP eest vastutavad
ministeeriumide kontaktisikud ja varasem riiklike programmide elluviimise kogemus puudusid.

4.3.3. Kas ja kuivõrd edukas on olnud programmi ja rakendusplaani
juhtimine ja koordineerimine?
Riikliku integratsiooniprogrammi lisas 5 on esitatud juhtimise skeem, mille kohandatud variant on
siinse dokumendi lisas 1. Vastutavate institutsioonide ülesanne oli tagada:
¶
¶
¶

alamprogrammis kavandatu eesmärgipärane edasiarendamine ja tulemuslik rakendamine;
alamprogrammi täitjate kooskõlastatud tegevus;
alamprogrammi aruannete esitamine.

Iga alamprogrammi eest vastutas mõni institutsioon. Vastutuse kattumisel tuli jaotada vastutusala
lepingu alusel. Lisaks moodustati juhtkomitee, kes pidi tegevust suunama, andma tagasisidet, jälgima
programmi eesmärgipärast elluviimist ja rakendamise tulemuslikkust. Juhtkomitee otsuste täitmisel
moodustas alamprogrammi eest vastutav asutus vajaduse korral ekspertrühmi.
4.3.3.1. Juhtkomitee
Vahearuandes mainitud juhtkomitee eesmärgi ebaselgus leidis kinnitust ka lõpparuande koostamisel
korraldatud intervjuudes. Juhtkomitee liikmete ametikoht ei võimaldanud vastuvõetud otsuseid täide
viia. Osad liikmed olid valitsussektorist väljaspool. Juhtkomitee hinnangul olid koosolekud pigem
mõtete vahetamise kohaks. Et palju tegevusi viidi ellu MEIS-i kaudu, siis oli selle asutuse nõukogul
programmi juhtimisel isegi suurem roll.
Töökorralduses peeti intervjuudes probleemiks juhtkomiteele saadetavate materjalide informatiivsuse
taset. Kaheldi, kas liikmed jõuavad materjalidega piisavalt kiiresti tutvuda ja kas otsused suudetakse
edastada juhtkomitee ametnikeni, kes need täide viivad. Aruanded olid mahukad ja kohati ei olnud
juhtkomitee liikmetel aega neid lugeda. Juhtkomitee ei koostanud RP esimesel perioodil kohtumise
protokolle, seega ei olnud isegi lõpphindamisel võimalik 2000.–2004. aasta kohtumiste protokolle
näha.
4.3.3.2. Vastutavad institutsioonid
Intervjuudest selgus, et kattuva vastutusala kohta ei sõlmitud ühtegi lepingut. Vastutavad
institutsioonid ei jõudnud selles vallas kokkuleppele ja puudus kolmas osapool, kes oleks lepingute
sõlmimise eest hoolitsenud.
Kui vaadata töökorda, siis ministeeriumides puudusid kindlad kontaktisikud, kes oleks vastutanud
kogu ministeeriumi tööala eest. Lisaks lõimimisküsimustele tegelesid töötajad muude ministeeriumile
pandud kohustustega. Et kindel, RP küsimuste eest vastutav kontaktisik puudus, tekkis probleeme
tegevusaruannete teemalise teabe saamisega, sest ühendust tuli võtta erinevate inimestega, kes
tegelesid ministeeriumis konkreetse valdkonnaga. Uues lõimumiskavas on ministeeriumide töö
efektiivsemalt korraldatud – igas ministeeriumis on töötaja, kes koordineerib oma asutuse ja RP
tegevusi ning vastutab ainuisikuliselt. Näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumis on selleks
rahvusvähemuste hariduse osakonna juhataja.
Intervjuude käigus nähti probleemina ka infosulgu ministeeriumide vahel. Küsimus ei olnud mitte
niivõrd tegevuste dubleerimises, kui just sünergiavõimaluste kasutamatajätmises. Näiteks oleks
ministeeriumide parema koostöö korral võinud korraldada ühishankeid, kuid need tehti iseseisvalt ja
teistest eraldi.
4.3.3.3. Ekspertrühmad
Et teadmistepõhisel juhtimisel oli programmis suur rõhk, plaaniti korraldada mitu uuringut. Selleks
taheti kokku kutsuda uurimisasutuste esindajatest koosnev ekspertkomisjon. Intervjuudel selgus aga,
et seda rühma ei loodudki.
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4.3.4. Kas ja kuivõrd edukas on olnud programmi realiseerimise
monitooring ja aruandlus?
Riikliku programmi tõhusust ja edukust plaaniti hinnata nii selle ajal kui ka järel. Hindamiseks kasutati
sihtrühmadele ja meediale suunatud iga-aastaseid üld- ja meediamonitooringuid ning riikliku
programmi juhtimise ja tegevuste edukuse ja tõhususe korrapäraseid uuringuid.
Hindamise aluseks oli kolm kriteeriumi:
¶ RP kolmandas osas toodud põhieesmärkide kirjeldused;
¶ RP kuuendas osas toodud alameesmärkide kirjeldused ning vastavate alamprogrammide
ülesannete ja tegevuste tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid;
¶ Alamprogrammide 2000–2007. aasta üksikasjalikud tegevuskavad ning iga-aastased tegevusja finantsaruanded.
Monitooringute ja uuringute tellimise eest vastutas Integratsiooni Sihtasutus, kellel oli kohustus esitada
iga aasta algul eelmise aasta tulemused vahearuannetena riikliku programmi juhtkomiteele. Ka
lõpparuande pidi Integratsiooni Sihtasutus juhtkomiteele edastama.
4.3.4.1. Tegevusaruanded
Vastavalt strateegilise planeerimise käsiraamatule peaks valdkonna arengukava või programmi
aruandeid esitama vähemalt kord aastas.287 Aruanne peab sisaldama teavet kajastatud eesmärkide
saavutamise ja meetmete tulemuslikkuse kohta. Saavutatut ja mittesaavutatut tuleb põhjendada.
Aruanded koostati vastavalt ettenähtule kord aastas. Tegevusaruandeid analüüsides ilmnesid aga
mõned puudused aruannete kvaliteedis. Esimese miinusena tuleb nimetada tegevusaruannete
järjepidevuse ja seega ka võrdlusvõimaluse puudumist. Igal aastal telliti hoiakute uuringuid, kus iga
kord küsiti erinevaid küsimusi. Seda näitlikustavad allolevates tabelites V osa 2004. ja 2005. aasta
tegevusaruannetes hoiakuid käsitlenud jooniste pealkirjad.
Tabel 73. 2004 ja 2005 aasta tegevusaruannetes hoiakuid käsitlenud jooniste peakirjad
2004. aasta tegevusaruanne. V osa hoiakute joonised
Joonis 1. Hinnang mitte-eestlaste lõimumise edukusele Eestis (%)
Joonis 2. Eestivenelaste hinnang mitte-eestlaste lõimumise edukusele Eestis eesti keele oskuse lõikes (%)
Joonis 3. Eestlaste hinnang mitte-eestlaste lõimumise edukusele Eestis vene keele oskuse lõikes (%)
Joonis 4. Millistele mitte-eestlaste gruppidele võiks Teie arvates anda Eesti kodakondsuse lihtsustatud korras (haridustaseme
lõikes %)

2005. aasta tegevusaruanne. V osa hoiakute joonised
Joonis 29. Integratsiooniprotsessi komponentide olulisust märkinute % eestikeelsete ja venekeelsete vastajate seas
Joonis 30. Kriitiline hoiak integratsiooni erinevate aspektide edukuse suhtes (negatiivse hinnangu andnute % rahvusrühmas)
Joonis 31. Üldhinnangud integratsioonipoliitikale
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http://www.fin.ee/failid/SP_kasiraamat_2006_030206.doc, 28.02.2009.
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Aruannete sisu ja ülesehitus kuulus rahvastikuministri büroo vastutusalasse. Järjepidetuse põhjus võis
olla rahvastikuministriga koos vahetuvas ametnike koosseisus ja sellest tulenevates eri
vaatenurkades.
Järgmise puudusena võib esile tuua asjaolu, et eesmärkide saavutamise ja tulemuslikkuse kohta ei
saadud infot. Seda probleemi käsitleti üksikasjalikumalt juba juhtimisstruktuuri punktis 1.3.3.
Tulemusmõõdikute puudumine mõjutab kohe ka aruannete kvaliteeti. Tegevusaruanded sisaldasid
statistilisi näitajaid ja elluviidud tegevuste kirjeldust, kuid puudu jäi saavutatu ja mittesaavutatu
põhjendamisest. Pelgalt statistika kajastamine on sundinud ministeeriume otsima alternatiivseid
teabeallikaid. Näiteks keelekümbluskeskuses väljastatakse aastaraamatuid, kus on tegevusi
sisukamalt kirjeldatud.

4.3.5. Missugused on programmi ja rakendusplaani finantseerimise
tugevused ja nõrkused?
RP jooksul rahastati erinevaid projekte ja tegevusi umbes 460 miljoni krooni eest, millest 55% pidi
tulema riigieelarvest ja 45% välisvahenditest. Üle poole programmi mahust moodustas esimene
alamprogramm „Haridus“, teised alamprogrammid olid vähemmahukad ja moodustasid ülejäänud
poole. Kuigi eriti suuri kõikumisi planeeritud ja tegeliku rahastamise vahel ei olnud, kulus RP-le
kavandatust mõnevõrra vähem vahendeid.
Tabel 74. Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007” rahastamine
Täitumise
Alamprogramm
Planeeritud
Tegelik
Tegelik osakaal RP-st
protsent
I Haridus
234 048 200
237 180 766
101%
52%
II Etniliste vähemuste haridus ja kultuur

39 129 200

37 156 052

95%

8%

III Täiskasvanute eesti keele õpe

73 552 650

60 435 452

82%

13%

IV Ühiskonnapädevus

68 467 300

54 125 609

79%

12%

73 339 600

71 297 865

97%

15%

488 536 950

460 195 744

94%

100%

V RP juhtimine ja hindamine
Kokku

4.3.5.1. Toetuste maksmine
2004. aastal tegi Riigikontroll RP elluviimise ja rahaliste vahendite kohta auditi. Selle põhjal järeldati,
et toetuste maksmine MEIS-ist ja Kultuuriministeeriumist oli kokkuvõttes hästi korraldatud.
Tugevad küljed
Rahastamisel rakendati baasfinantseerimise printsiipi, mille puhul raha ei jagata mitte konkreetse
projekti jaoks, vaid see antakse tegevustoetuse kujul rahvusvähemuste kultuuriseltsidele ja ühendustele. Aastast 2004 eraldas rahvusvähemustele toetusi rahvastikuministri büroo, praegu käib
see Integratsiooni Sihtasutuse kaudu. MEIS-ist eraldatud toetuste halduskulu moodustas 20% ja see
näitaja mahub ootuspäraste tulemuste alla.
Nõrgad küljed
Intervjuudest selgus, et kasusaajatele valmistas probleeme toetuste saamisega seonduv aruandlus,
mis on väga koormav ja vähendas nende sõnul motivatsiooni. Osaliselt on see tingitud välisvahendite
kaasamisest tuleneva põhjaliku aruandluse nõudest, kuid tulevikus peaks leidma võimalusi, kuidas
asja lihtsustada. Riigikontrolli aruandes oli nimetatud ka asjaolu, et taotluste hulk oli väga suur, kuid
põhjendatud. Kultuuriministeerium andis toetust kõikidele taotlejatele, kuid üldjuhul ei saanud keegi
seda summat, mida ta soovis.

4.4. Kokkuvõte
RP oli juhtimise seisukohalt kindlasti väga suur proovikivi. See oli üks esimesi omalaadseid
programme, mille väljatöötamisel oli keeruline ette näha kõiki probleeme ja kitsaskohti. Samas ei pea
vaatama strateegilise planeerimise käsiraamatu soovitusi, et jõuda järeldusele RP põhielementide
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puudumise kohta. Programmi jooksul ei toimunud korrapärast riskijuhtimist, vastutus oli hajutatud,
kindel juhtimismehhanism puudus, sest ministeeriumid ei sõlminud vastutusala reguleerivaid lepinguid
ja juhtkomitee ülesanded olid ebaselged. Eesmärkides oli vajakajäämisi sõnastuse, omavahelise
ühtivuse ja mis kõige tähtsam – mõõdetavuse koha pealt. Seega võib kokkuvõtlikult väita, et kuigi RP
oli üks esimesi omalaadseid programme ja ettekirjutatud juhendmaterjalid puudusid, tehti palju vigu
just baaselementides.
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5.

LISAD

LISA 1
Joonis 33. Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007" eesmärkide struktuur

Integratsiooniprotsessi väljund
Kultuuriline pluralism

Tugev ühisosa

Eesti kultuuri säilitamine ja
arendamine

PÕHIEESMÄRGID
Keelelis-kommunikatiivne
integratsioon

Õiguslik-poliitiline integratsioon

Ühise teabevälja ja eestikeelse
keskkonna taas-tootmine kultuurilise
mitmekesisuse ja vastastikuse
tolerantsuse tingimustes

Eesti riigile lojaalse elanikkonna
kujunemine ja Eesti kodakondsuseta
inimeste arvu vähenemine

Sotsiaal-majanduslik
integratsioon
Senisest suurema konkurentsivõime ja
sotsiaalse mobiilsuse saavutamine
ühiskonnas sõltumata etnilisest või
keelelisest tunnusest

(a) Haridus – õpetajad on ette
valmistatud tööks mitmekeelse ja –
kultuurilise
õpilaskonnaga;
on
loodud Eestikesksed õpikud ja
õppevahendid.

(a) Kodakondsus – Eestis luuakse
olukord,
mis
võimaldab
kodakondsust
soovivatel
mitteeestlastel selle saamise tingimused
ka täita vastavalt seadusele.

(a) Osalemine Eesti ühiskonna
elus – vähenevad barjäärid, mis
seni
piiravad
mitte-eestlaste
konkurentsivõimet tööjõuturul ja
avalikus elus.

(b) Eesti keele oskus – mitteeestlaste eesti keele oskus paraneb
märgatavalt ning eesti keel muutub
valdavaks
suhtlemise
keeleks
ühiskonnas.

(b)
Poliitilistes
struktuurides
osalemine
–
Eesti
poliitilisel
maastikul kujuneb nii eestlaste kui
mitte-eestlaste
seas
sarnane
poliitiline pluralism.

(b) Mitte-eestlaste regionaalse
isoleerituse
vähenemine
–
riigipoolse ergutamise ja toetamise
tulemusel suureneb nii eestlaste kui
mitte-eestlaste riigisisene mobiilsus.

(c)
Hoiakute
muutumine
ühiskonnas – suhtumine “mitteeestlased kui probleem” asendub
hoiakuga
“mitte-eestlased
kui
arengupotentsiaal”, “mitte-eestlased
kui osalejad Eesti edendamisel”.

(c) Lojaalsus – mitte-eestlased
tajuvad
end
Eesti
ühiskonna
täieõiguslike
liikmetena
ning
tunnevad ka oma vastutust Eesti
riigi hea käekäigu eest.

ALAMPROGRAMMID
Haridus

Alameesmärk A:
Põhikooli lõpetanu on
ühiskonnapädev ja
valdab eesti keelt
kesktasemel.

Alameesmärk B:
Keskhariduse
omandanud noored
valdavad olme- ja
tööalaseks suhtluseks
vajalikul määral keelt,
suudavad õppida eesti
keeles.

Etniliste vähemuste
haridus ja kultuur
Alameesmärk: Etnilistel
vähemustel on
võimalused hariduse
saamiseks emakeeles ja
oma kultuuri säilitamiseks.

Täiskasvanute eesti
keele õpe
Alameesmärk:
Täiskasvanud mitteeestlastele on loodud
võimalused eesti keele
oskuse parandamiseks ja
sotsiokultuurilise
pädevuse tõstmiseks.

Ühiskonnapädevus

Alameesmärk A: Eesti
elanikud osalevad
aktiivselt kodanikuühiskonna arendamisel
sõltumata nende
rahvusest ja emakeelest.

Alameesmärk B:
Eestlaste ja mitteeestlaste hoiakud on
riikliku programmi
põhieesmärkide
saavutamist
Alameesmärk C:
Tõsiste sotsiaalsete
erivajadustega
elanikkonna gruppide
olukorra paranemine.
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Joonis 34. Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007" juhtimise struktuur

Juhtkomitee
Ekspertkomisjon

Vastutav institutsioon
Haridusministeerium

Kultuuriministeerium

Sotsiaalministeerium

Siseministeerium

Integratsioo
ni Sihtasutus

Alamprogrammid
Haridus
Etniliste vähemuste haridus ja kultuur
Täiskasvanute
eesti keele õpe

Täiskasvanute
eesti keele õpe

Täiskasvanute
eesti keele õpe

Ühiskonnapädevus
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LISA 2
Intervjueeritavate nimekiri
1.

Eva-Maria Asari (Rahvastikuministri Büroo)

2.

Tanel Mätlik (Integratsiooni Sihtasutus)

3.

Eda Silberg (Integratsiooni Sihtasutus)

4.

Kai Võlli (Integratsiooni Sihtasutus)

5.

Toivo Sikk (Integratsiooni Sihtasutus)

6.

Kristina Pirgop (Integratsiooni Sihtasutus)

7.

Ave Härsing (Integratsiooni Sihtasutus)

8.

Irene Käosaar (HTM)

9.

Maie Soll (HTM)

10. Andres Ääremaa (REKK)
11. Ada Lumiste (REKK)
12. Maarja Kuldjärv (Sotsiaalministeerium)
13. Madis Järv (Kultuuriministeerium)
14. Rain Sannik (Siseministeerium)
15. Ilmar Tomusk (Keeleinspektsioon)
16. Paul-Eerik Rummo (endine rahvastikuminister)
17. Eldar Efendiev (endine rahvastikuminister)
18. Hanon Barabaner (Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud)
19. Raivo Vetik (Tallinna Ülikool)
20. Mati Heidmets (Tallinna Ülikool) – vastused saadud kirjalikult
21. Mihhail Stalnuhhin (Narva linnavolikogu) – vastused saadud kirjalikult
22. Lidia Kõlvart (RRÜL Lüüra)
23. Cilja Laud
24. Juhan Kivirähk (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus)
25. Margarita Tšernogorova (Tallinna volikogu liige)
26. Lagle Parek (Caritas Eesti MTÜ esindaja)
27. Jevgenia Garanža (venekeelse „AK” peatoimetaja)
28. Izabella Riitsaar (Tallinna Pae Gümnaasium)
29. Marju Lauristin (sotsiaalteadlane)
30. Sergei Metlev (Tallinna Reaalgümnaasium, õpilane)
31. Juri Poljakov (Vene kultuurikeskus) – vastused saadud kirjalikult
32. Monika Veisson (keeleõppefirma Sugesto) – vastused saadud küsitluses
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LISA 3
Fookusgrupi aruteludel osalejate nimekiri
1. Etniliste vähemuste haridus ja kultuur, Tallinn, 31.03.2009
Nimi
Organisatsioon
1. Aleksander Aidarov
Riigikantselei
2. Toivo Kabanen
Eesti Ingerisoomlaste Liit
Ljudmila Matrossova3. Zõbina
Slaavi Haridus- ja Heategevusühingute Liit
4. Lidia Kõlvart
RRÜL Lüüra
5. Vira Konõk
Ukraina Kaasmaalaskond Eestis
6. Klara Hallik
Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud
2. Haridus ja etniliste vähemuste haridus ja kultuur, Ida-Virumaa, 25.03.2009
Nimi
Organisatsioon
1. Olga Alp
Haridus- ja Teadusministeerium (pühapäevakoolid)
2. Kaarin Veinbergs
Ida-Viru maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (juhataja)
3.
4.
5.
6.
7.

Aleksander Dusman
Margarita Ostroumova
Emma Gofman
Vassili Golikov
Veera Sibrik

MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus
Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriselts Bez
Ida-Virumaa Juudi Kogukond
Sillamäe Lastekaitse Ühing
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium

3. Haridus, Tallinn, 24.03.2009
Nimi
Organisatsioon
1. Irene Käosaar
Haridus- ja Teadusministeerium
2. Kai Võlli
Integratsiooni Sihtasutus
3. Igor Kalakauskas
Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Lilia Fediriva4. Homtšenko
Läänemere Gümnaasium (lapsevanem)
5. Urve Läänemets
Jaan Tõnissoni Instituut/Tallinna Nõmme Gümnaasium (õpetaja)
6. Ene-Silvia Sarv
Tallinna Ülikool
4. Täiskasvanute eesti keele õpe, Tallinn, 07.04.2009
Nimi
Organisatsioon
1. Maie Soll
Haridus- ja Teadusministeerium
2. Ave Härsing
Integratsiooni Sihtasutus
3. Malle Nei
Keeleõppefirma Multilingua
4. Laura Kirss
Praxis
5. Kaidar Viikman
Tööturuamet
5. Ühiskonnapädevus, Tallinn, 02.04.2009
Nimi
Organisatsioon
n
2.
3.
4.
5.

Karin Rätsep
Viktoria Ladõnskaja
Raivo Vare
Eduard Tinn
Jevgeni Golikov

Integratsiooni Sihtasutus (endine administratiivjuht)
Eesti Ekspress (ajakirjanik)
Presidendi mõttekoda
Euroülikool (õppejõud)
Eesti-Ameerika Äriakadeemia (õppejõud)
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1999

2000

2001

Katrin SAKS
ra hvastikuminister (märts 1999)

2002
2003

Eldar EFENDIJEV
rahvastikuminister
(jaan 2002)

2006

2007

2008

Aprillirahutused
(aprill 2007)

Urve PALO
rahva stikuminister (aprill 2007)

Eesti Liitub NATO-ga (märts 2004)

Eesti liitub EL-iga
(mai 2004)

2005

Paul-Eerik RUMMO
rahvastikuminister (aprill 2 003)

2004

Kodakonduse eksamid koolides
(marts 2004)

muuda tus (veebr 2004)

Vaba riigi Presidendi ra hvusvähemuste
ümarlaua reorga niseerimine
( mai 2002)

Vabariigi Valitsus: RIP
alamprogrammide tegevuskavad
aastaiks 2000-2003 (veebr 2001)

Vabariigi Valitsus: „Mitte-eestlaste
integratsioon Eesti ühiskonda”
(mä rts 1999)

Vabariigi Valitsus: “Eesti riikliku
integratsioonipoliitika lähtekohad
mitte-eestlaste integreerimiseks Eesti
Ühiskonda” (veebr 1998)

1998

Andra VEIDEMANN
rahvastikuminister
(mai 1997)

1997

Asjatundjate komisjon (juuli 1999)

Mitte-eestlaste Integratsiooni Vabariigi Va litsus: riiklik programm
Sihtasutus (mä rts 1998) „Integratsioon Eesti Ühiskonnas
2000-2007” (mä rts 2000)

Eesti keele oskuse
Põhikooli- -ja gümnaasiumiseaduse
Põhikooli- ja gümna asiumiseaduse
muudatus, määrus nr 235
ka
tegooriatunnistuse
ajapiirangu
§9 muudatus(märts 2002)
(nov 2007)
muutmine (dets 2003)
Põhikooli- ja gümnaasiumisea duse
Kodakondsus
seadus
(dets
2003)
Keelesea duse § 5 muuda tus:
Keelseaduse muutmise seadus
§52 Muudatus (sept 1997)
algtase, kesktase ja kõrgtase (veebr 1999)
( juuni 2002)
Kodakonduse sea duse §19

LISA 4

Integratsioon Eestis, selle areng ja tähtsamad sündmused

155

LISA 5
Tabel 75. 1999. aasta eesmärgistatud regionaalpoliitika rakendamise oodatava tulemuse saavutamine
Keskmine elatustase
1997
2003
Harju
124 Harju

Tööpuudus
123

1998
LääneViru
Pärnu
Lääne
Harju
Tartu
Viljandi
Saare

2003
63

Rapla

76
84
93
93
95
97

53
59
64
65
75
79
92
96
104
113
132

Rapla

100

Tartu

97

Järva

100

Tartu
Hiiu
Lääne-Viru
Saare
Pärnu
Valga
Viljandi
Harju
Võru

Lääne
Pärnu

93
93

Pärnu
Saare

95
94

Valga
Võru

100
108

Lääne
Järva

Tartu
Saare
Järva

91
91
90

91
90
88

Rapla
Põlva
Jõgeva

110
124
129

Hiiu
Võru
Viljandi
Ida-Viru
Jõgeva
LääneViru
Valga
Põlva

85
84
83
80
80
78

Lääne
Järva
LääneViru
Rapla
Viljandi
Hiiu
Põlva
Võru
Valga

74
67

Jõgeva
Ida-Viru

73
73

50

88
86
83
81
79
79
Ida-Viru

150

Põlva
Jõgeva
Ida-Viru

137
158
182

Maksutulude laekumine
1998
2003
Harju
132 Harju

155

Hiiu
Lääne
Tartu
Pärnu

116
105
105
103

Hiiu
Tartu
Pärnu
Saare
Lääne
Rapla
Järva

121
108
105
104
103
103
102

Ida-Viru

100

94

Järva
LääneViru
Saare
Rapla
Viljandi

100
98

LääneViru
Viljandi
Võru
Ida-Viru

75

Põlva
Valga
Jõgeva

74
73
71

96
94
87

Võru

76

Põlva
Jõgeva
Valga

74
74
74

88
75

Eesti keskmine
oodatav tulemus (määr Eesti keskmisest)
Märkus: keskmist elatustaset mõõdetakse leibkonnaliikme keskmise sissetulekuna, tööpuudust töötuse määrana, maksutulude
laekumist kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuva üksikisiku tulumaksuna
Allikas: Statistikaamet
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