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Konverents "Põlevkivi - võimalused koostööks"  
 

KOKKUVÕTE KONVERENTSIST 

 
I sessioon - „Kas ettevõtjad oskavad tellida ja haridusasutused koolitada spetsialiste?“ 
Moderaator: Ingo Valgma, TTÜ Mäeinstituudi direktor 
 
Ettekanne: „Õppekavaarenduse üld- ja valdkondlikud põhimõtted TTÜ-s”, Jakob Kübarsepp, 
TTÜ õppeprorektor 2000- 2010, vt ettekanne 
 
Ettekanne: ”Doktoriõpe - koostöö doktorikooli ja ettevõtete vahel, probleemid ja 
võimalused”, Tiiu Koff, Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, TLÜ Ökoloogia Instituut, vt 
ettekanne 
 Küsimused/vastused: 

1) Indrek Aarna (Eesti Energia AS): Eesti Energia teeb koostööd, kuid ei ole 
hetkel kursis TLÜ doktorikooli tegemistega. Pidas vajalikuks kohtuda. 

2) Ingo Valgma (TTÜ Mäeinstituut): Soovitas TTÜ ja TLÜ doktorikoolidel 
omavahel aktiivsemalt koostööd teha. 

3) Tiiu Koff (TLÜ Ökoloogia Instituut): PKK võiks olla üleülikooliline struktuur, 
kes omab vajalikku infot. 

 
Ettekanne „Ökonomistide ja insener- mänedžeride ettevalmistamine ENGECON-is 
naftakeemia ettevõtete jaoks”, Ivan A. Satšikov, St. Peterburi Riiklik Inseneri-Ökonoomika 
Ülikool, vt ettekanne 
 
Ettekanne „Tööandja vaade või tööandja ootused”, Riina Varts, Eesti Energia AS 
personalijuht, vt ettekanne 

Ettekandja täiendavad märkused: Soovis 3. põlevkivikonverentsilt konkreetsemaid ja 
reaalseid ideid elluviimiseks. Soovitas võimalust õppejõudude praktikale saatmiseks 
ettevõtetesse. 
Küsimused/vastused: 

1) Martin Liira (TÜ Geoloogia osakonna doktorant): Soovis teada, kui palju 
24%st kõrgharidusega töötajast on doktorikraadiga insenere. R. Vartsi sõnul 
ei näe ta hetkel doktorikraadiga kõrgharidusega spetsialistide arvu  
suurendamise vajadust. 

 
Paneeldiskussioon „Kõik koolitavad, kuid spetsialiste ei jätku. Miks?“ (Kuidas saada 
noori õppima tehnilisi erialasid? Kuidas mõlemad pooled üksteise võimalustest ja vajadustest 
parema ettekujutuse saaksid? Kuidas ühendada jõud noorte motiveerimiseks tehnilisi 
erialasid valima?) 
 
Osalejad: Tiiu Koff (Tallinna Ülikool), Riina Varts (Eesti Energia AS), Tea Allikmäe (VKG AS), 
Viktor Andrejev (TTÜ Virumaa Kolledž), Arthur Seppern (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus), 
Anneki Teelahk (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond) 
 
Paneeldiskussioon: 
A. Teelahk: Palju on ära tehtud. Soovitas igaühel vaadata peeglisse ja küsida, mida olen ise ära 
teinud selleks, et noored läheksid tehnilisi erialasid õppima. 
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T. Koff: Leidis, et antud teema puhul on takistuseks asjaolu, et Ida-Virumaal on halb maine.  
R. Varts: Leidis, et palju on tehtud ja tehakse edasi. Arvas, et tegelikult on selge eesmärk 
sõnastamata, aga sebitakse. Puudub koostöö ja kokkulepped. 
T. Allikmäe: Kõik ei peagi minema tehnikaerialasid õppima. Eriala valik saab alguse 
eeskujudest koolis. Kui on hea füüsika õpetaja, siis ka füüsika meeldib. Kui õpetaja vahetub, 
siis võib kaduda ka huvi aine vastu. Peab halvaks olukorraks seda, et maakoolide õpilased ei 
soovi jätkata haridusteed kohalikes gümnaasiumites. Üheks põhjuseks on ebakompetentsed 
õpetajad. Rõõmustab uudis, et kaks erakõrgkooli sulgevad oma uksed. 
A. Seppern: Leidis, et tegelikkuses on puudus oskustöölistest ja soovis teada, miks ei ole 
konverentsil pööratud rõhku kutseharidusele. Mäetöölisi õpetatakse Eestis vaid ühes 
kutseõppekeskuses. Mäenduserialale on viimastel aastatel ka konkurss tekkinud. Ta leidis, et 
kutsehariduskeskus täidab oma ülesanded. Märkis, et Eesti Energia AS annab välja 
stipendiume, kuid vaid pooled võetakse sellesse ettevõttesse tööle. Märkis lisaks, et hea 
spetsialist tahab ka head palka. 
 
Milline sõnum tuleks õpilastele edastada ja kes selle peaks edastama? 
A. Teelahk: Leidis, et kõik saavad selleks midagi ära teha. Eelkõige aga kool ja ettevõtted ise. 
Leiab, et põlevkivivaldkonnal on perspektiivi. 
R. Varts: Tööandja ja ülikool peavad minema koos kooli õpilaste juurde. Peame õpetama lapsi 
unistama ja suunama neid tegema õigeid valikuid.  
T. Allikmäe: Lapsed on juba praegu targad ja nad vaatavad, kui palju mingil erialal töötades 
raha teenida saab.  
A. Seppern: Kutseharidusega inimestel on võimalus omandada inseneri kutse kolledžis ja 
ülikoolis. Juba praegu teeb kutsehariduskeskus koostööd koolidega, s.h. toimuvad Jõhvi 
Gümnaasiumi tööõpetuse tunnid nende majas. Toimuvad ettevõtete külastused. 
Kutsehariduskeskuses õpib kolm kevadel gümnaasiumi lõpetanut, kelle vanemad on samuti 
kaevurid.  
V. Andrejev: TTÜ Virumaa Kolledž teeb aktiivset tööd õpilastega kahe projekti raames. 
Käesoleva aasta jooksul on olnud kolledži vastavate tegevustega hõivatud ligikaudu 500 
kooliõpilast, kusjuures kolledži üliõpilaste arv ligi 600.  
 
Küsimused saalist: 
L. Kaljuvee (Riigikogu): Edasiminekut on olnud, aga mida peaks veel tegema? Ettevõtetes 
peaks inimestel olema oma töökohal kindlustunne ja nemad räägivad seda edasi oma lastele. 
Inseneri erialal on tekkinud tööjõuturul nn auk, sest unustasime vahepeal inimese ära. 
M. Roosileht (TTÜ Virumaa Kolledž): Päris kõik ettevõtted ja ülikoolid koos ei saa koolidesse 
minna. Me teeme alati kooliõpilastele reklaami piirkonna ettevõtete kohta ehk kuhu saab 
tööle minna peale kolledži või teiste tehniliste erialade lõpetamist. Peab tegema sisulist 
koostööd. Kolledžil on kavas teha oma erialadele spetsialiseerumine mäetehnika erialale. Ta 
soovis panelistidelt teada, kuid paljude ettevõtete esindajad on soovitanud noortele 
õppimiskohaks TTÜ Virumaa Kolledžit. 
T. Allikmäe: VKG AS poolt on soovitatud tehnikaerialade vastu huvi tundvatele noortele TTÜd 
ja TTÜ Virumaa Kolledžit (valik vastavalt võimalustele), teiste erialade puhul Tartu Ülikooli. 
Rõhutas aga,  et peale diplomi on vaja ka sotsiaalseid oskusi, mis tihtipeale noortel vajaka 
jääb. 
R. Varts: Eesti Energia ASis räägivad kõik personalitöötajad vastavatest võimalustest. 
I. A. Satšikov: Soovis teada, milliseid keeli õpetatakse üliõpilastele ja kui palju antakse 
hariduse käigus juhtimisalast koolitust. 
V. Andrejev:  TTÜ Virumaa Kolledžis õpitakse nelja keelt (eesti, vene, saksa ja inglise keeled) 
ning juhtimisalased teadmised saadakse vastavalt eriala õppekavale. 
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Moderaatori kokkuvõte: Ingo Valgma soovitas kokkuvõttes suunata tulevastest töötajatest 
huvitunud ettevõtetel ja ülikoolidel otsustuskogudesse ja läbirääkimistele  rääkima ÕIGED 
inimesed, kellel on otsustusõigus, kelle sõna maksab. Muidu tekib olukord, kus mitmed 
inimesed osalevad mitmetes selleks otstrabeks loodud organisatsioonides (N: põlevkivi 
kompetentsikeskuse nõukogu), aga töötajate järelkasvu probleemi lahendamisega ikkagi ei 
tegeleta.  
Mare Roosileht märkis, et kuna tõepoolest on koolidesse raske HÄID õpetajaid leida, samas 
on just hea õpetaja see, keda järgitakse ning kes suudab oma eeskujuga suunata noori tegema 
erialavalikuid, siis sai õhku visatud mõte, et ettevõtted võiksid maksta stipendiumeid 
parimatele reaalainete õpetajatele. Oleks hea kui saaks sellele mõttele ettevõtete poolset 
vastukaja. 
 
II sessioon - „Teadus- ja ettevõtluspartnerlus põlevkiviga seotud probleemide 
lahendamisel“ 
Moderaator: Kalmer Sokman, Eesti Energia Kaevandused AS arendusdirektor 
 
Ettekanne „Eesti Energia AS koostöö erinevate teadusasutustega sõltuvalt ettevõtte 
vajadustest”, Indrek Aarna, Eesti Energia AS Teadus- ja arendusosakonna juhataja, vt 
ettekanne 

Küsimused/vastused: 
1) M. Liira (TÜ Geoloogia osakond): Soovis teada, mida soovitakse Hiina 

põlevkivi valdkonnas müüa. I. Aarna sõnul müüakse Hiinasse pigem 
tehnoloogiat. Kuid laiemat huvi ei ole, sest hiinlased on kanged kopeerima. 
Õnneks on Hiina leiukohtade põlevkivid erinevad 

2) I. Valgma (TTÜ Mäeinstituut): Küsis Indrek Aarna arvamust seosest töötajate 
koolitamise ja koolitajalt tellitava uuringu vahel. I. Aarnal puudus selle kohta 
seisukoht. .  

Ettekanne „Tartu Ülikooli mudel koostöös ettevõtjatega”, Erik Puura, TÜ 
Tehnoloogiainstituudi direktor, vt ettekanne 

Küsimused/vastused: 
1) A. Siirde (TTÜ Soojustehnika Instituut): Tõi märkuseks, et tõenäoliselt ei ole 

Tehnoloogiainstituudil enam TÜd vaja. E. Puura märkis, et antud 
rahastamismudeli juures on ülikooli rahastus hoone ülalpidamiseks 
hädavajalik, sest muudest allikatest, st projektidest seda ei finantseerita. 

 
Ettekanne „Põlevkivi, tööstus ja keskkond”, Mihkel Kangur, TLÜ Ökoloogia instituudi 
direktor, Eesti Geograafia Seltsi president, vt ettekanne 
 
Paneeldiskussioon „Eri sektorite integratsioon põlevkiviga seotud probleemide 
lahendamisel – soovunelm või reaalne võimalus“ 
Osalejad: Andres Siirde (TTÜ), Martin Liira (TÜ Geoloogia osakond, doktorant), Robert 
Karpelin (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ), Hella Riisalu (Põlevkivi Kompetentsikeskus), Indrek 
Aarna (Eesti Energia AS), Veiko Luhalaid (IVOL) 
 
Paneeldiskussiooni käik: 
Kas on ja kuidas toimub koostöö? 
M. Liira: Kui on vaja uurimisgrupil põlevkivituhka, siis see saadakse Eesti Energia ASist. Aga 
doktorandi CVd vist ei ole mõtet sinna saata.  
A. Siirde: Märkis, et TTÜ Soojustehnika Instituudil on rahastusest 25% riigi poolt, ülejäänu 
saadakse ettevõtetelt. Teadlastele on suured ootused, kuid kõige sellega tegelemiseks on vaja 
fanatismi. 
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I. Aarna: Koostöö on olemas. TTÜga on koostöö aktiivne ning selle kõrgkooli poolt ettevõtte 
osas teadmatust ei peaks olema. Enam teavitustööd tuleks suunata teistele kõrgkoolidele (TÜ, 
TLÜ, EMÜ). Omavalitsustest mööda minna ei saa, koostöö nendeta on mõeldamatu. 
H. Riisalu: Ei saa öelda, et koostööd pole. Seal kus koostöö toimib, ei ole mõtet torkima minna. 
Kus ei toimi, tuleb appi tulla. Aidata tuleb seda ettevõtet, kes ei ole suutnud õiget ust lahti 
lüüa. PKK roll võib sealhulgas olla teadlasehakatiste abistamine. PKK ootab infot, milliseid 
andmeid soovitakse koguda. 
R. Karpelin: Omavalitsustega on ettevõttel koostöö hea. Muret teeb üliõpilaste pool – see mida 
ettevõte vajab ja üliõpilaste ambitsioonid on erinevad. Ettevõte eeldab sisseelamise etapi 
läbimist, kuid seda ei soovita. 
V. Luhalaid: Omavalitsuse, eelkõige Vaivara valla jaoks on põlevkiviettevõtete poolsete 
tegevuste menetlemise maht omavalitsuses tohutu. Ettevõtete vastavad spetsialistid on 
doktorikraadiga, kuid omavalitsusel on vastu panna vähemkompetentsemad spetsialistid 
(tõenäoliselt on parimad üle ostetud). Kurvaks teeb, et välismaa ettevõtted ei oma mingit 
ülevaadet Eesti haldusest, sest pöördutakse vallamajja, sealhulgas soome ja muukeelsete 
dokumentidega. PKK võiks selles küsimuses omavalitsustele appi tulla. 
H. Riisalu: PKK saaks olla neutraalne vahelüli, näiteks tuua osapooled laua taha kokku ja lasta 
inimestel rääkida. 
M. Liira: Tõi näiteks Prantsusmaa kogemuse, kus ettevõtted tulid ise oma teemadega kooli ja 
üliõpilased said valida ettevõtetele sobivaid lõputöö teemasid.  
A. Siirde: Haridust on Eestis palju reformitud. Ülikoolis on suhtlemine ettevõtetega väga 
tähtis.  
Moderaator: Kas ettevõtetel on piisavalt raha teadustööde tellimiseks? 
I. Aarna: Vajadusel raha eelarves teadustööga tegelemiseks leitakse, konkreetset protsenti ei 
ole. Teadusasutused ise ettevõttesse ei tule, kuid neid kuulataks ära. Eesti Energiasse pöördub 
palju nn Jaan Tatika tüüpi teadlasi. Doktoritöö juhtimise kogemusega inimesed on unikaalsed, 
kuid nad peavad olema paindlikud. Eestis on erialase töö leidmine haruldus ning doktorant ei 
tohiks oma erialas kinni olla. Omavalitsuse puhul on palju nn käeväristamist – ei julgeta 
otsustada. PKK võiks pakkuda selles osas omavalitsustele teadmist. 
R. Karpelin: Osadel ettevõtetel on Eesti oma nn ihuteadlane. Väärtuslikumad neist on aga väga 
hõivatud. 
V. Luhalaid: Ida-Virumaal toimub viie valla baasil ühisametnike vastav teenistus 
(menetlusteenistus). PKK võiks põlevkiviga seotud küsimustes appi tulla. 
 
Saali küsimused: 
E. Puura: Doktorantidel ja üliõpilastel puudub tunnetus, kas projektil on majanduslik mõju. 
Tudengid ise selle peale ei tule. Doktoreid tasub kaitsta, aga kerge see olema ei saa. Soovitas 
Eesti Energia ASil oma tegevustele eelnevalt paremat majanduslikku analüüsi teha. 
 
Moderaatori kokkuvõte: tuleb kasutada olemasolevat kompetentsi, kuid see tuleb 
kõigepealt üles leida ja siis õigesti rakendada. Hetkel veel kolmnurgad (ettevõtlus, haridus, 
ühiskond) kõige paremini ei toimi. Pigem toimivad nad kahe osapoole vahel. PKK roll võikski 
olla nende osapoolte vajaduste väljaselgitamine, kokku toomine ja koostöö vahendamine. 
 
 
 
Konverentsi üldkokkuvõte: M. Roosileht võttis konverentsi kokku: 

1. Osapooltega tuleb rohkem suhelda, kokku viia ja lahendusi pakkuda. See oligi 
konverentsi üks põhieesmärke. Kokku said Eesti Energia AS ja Maateaduste ja 
ökoloogia doktorikool; lepiti kokku koostöös TTÜ doktorikooli ja Maateaduste ja 
ökoloogia doktorikooli vahel; doktorandid suhtlesid tööandjatega ja selgitasid välja, 
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kas siis ikkagi on vaja ettevõttesse doktorikraadiga töötajaid; selgus, et KOV on tõsine 
kaadriprobleem, kuna KOV töötajatel puudub tehnika valdkonna kompetents. 

2. Põhiline probleem on kaadriprobleem, nii ettevõtetes, ülikoolides (kes hakkab tegema 
teadust aastal 2025) kui ka KOV-tes. 

3. Lahenduseks on tehnika valdkonna mainekujundus. 
4. Tuleb vaadata peeglisse, vastates küsimusele, mida olen mina (lapsevanemana, 

tööandjana, koolitajana, ühiskonna esindajana) teinud, et tehnikaerialad oleksid 
populaarsed noorte hulgas. 

5. Doktorandid ootavad ettevõtetelt selget tagasisidet, et neid on ettevõtetesse vaja. 
Hetkel jäi see küsimus pigem lahtiseks. 

6. Koostöö osapoolte vahel teaduse valdkonnas pigem toimib kuid olemasolevate 
kontaktide tasandil. PKK ülesanne võiks olla alustavate ja väikeste ettevõtete ja 
noorteadlaste abistamine kontaktide leidmisel. 

 
 
Lisamärkusi pärast konverentsi (Hella Riisalu, PKK juhataja kt) 

1. Eri sektorite vahelise koostöö küsimused said osapooltele teadmiseks ja nüüd tuleb neid 
arvestades edasi töötada.  

2. Konverentsil selgus, et osapooltel on küll paljudes küsimustes üksmeel, kuid detailides 
(peamiselt ootuste ja tegelikkuse mittevastavus) erimeelsused ning need jäävad, kuid samas 
saab neid arvesse võtta. 

3. Paljud ebakõlad jääksid olemata, kui osapooled üksteisest rohkem teaksid, sh. ka üliõpilased ja 
kraadiõppurid, mis neid tegelikus tööelus ees ootab. 

4. Põlevkivi Kompetentsikeskuselt oodatakse koostöö küsimuste lahendamisel palju. PKK-l tuleb 
konverentsi seisukohtadega tõsiselt arvestada ja asjast huvitatud osapooltega konkreetse 
tegevusplaani asjus kohtuda. Üldse on vaja rohkem suhelda nii kahe- kui ka mitmepoolselt, sh 
ka mitteformaalsetel üritustel 

 

 


