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KOOLIJUHI AUTONOOMIA 
IDEES JA ARGIPÄEVAS

Külle Viks
Otepää Gümnaasium 

KOOLIJUHTIMINE

 Rahvusvaheliselt	prioriteetne	
hariduspoliitiline	teema:	

koolide	autonoomia	on	suurenenud,	
haridusele	ja	koolide	tulemustele	pööratakse		
rohkem	tähelepanu,	
koolijuhtide	rolli	hinnatakse	ümber.
 Võtmeroll koolide	tulemuste	parandamisel,	
mõjutades	õpetajate	motivatsiooni	ja	
võimekust	ning	kooli	õhustikku	ja	
keskkonda.



16.04.2014

2

KOOLIJUHTIMINE

OECD	riikides	määratletakse	kui	nõudlikku	rollide	
kogumit,	mis	hõlmab	nii	finants‐ kui	inimressursside	
haldamist	kui	ka	õppimise	ja	õpetamise	juhtimist.

Mineviku	vajadustest	lähtuv koolijuhi	roll	enam	ei	sobi,	
ei	vasta	21.	sajandi	väljakutsetele.

Neli	poliitilist	hooba,	mis	võivad	koolijuhtimist	
parandada	(OECD):
 uuesti	sõnastada	koolijuhi	vastutusalad,	sh	suurendada	
koolijuhi	autonoomiat	koos	vajaliku	toetusega;

 soodustada	koolijuhtimise	delegeerimist;
 arendada	tõhusa	koolijuhtimise	oskust;
 suurendada	koolijuhi	ameti	atraktiivsust.

KOOLIJUHTIMINE

Loob	silla valitseva	hariduspoliitika	ja	
praktika	vahele.
Seob koolid	keskkonnaga.

Kiirelt	muutuvates	ühiskondades	ei	ole	
koolide	eesmärgid	selged	ja	püsivad.
Koolidel	lasub	tohutus	surve	muutuda –
koolijuhi	ülesandeks	nende	protsessidega	
tõhusalt	toime	tulla.
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KOOLIJUHTIMINE
Koolijuhid	saavad	avaldada	mõju	koolielule	ja	õpilaste	edasijõudmisele,	kui	neil	
piisavalt	autonoomiat	oluliste	otsuste	vastuvõtmiseks.

Hariduspoliitilised	vahendid	juhi	toetamiseks:
 sõnastada	ümber	koolijuhi	roll,
 tagada	koolijuhtidele	suurem	autonoomia	ja	toetus;
 innustada	koolijuhte	õpetajaid	toetama,	hindama	ja	arendama,
 suurendada	koolijuhtide	vastutust	õppekava	küsimustes;
 tagada	koolijuhtidele	õpetajate	kontrollimise	ja	hindamise	koolitus;
 suurendada	koolijuhtide	rolli	õpetajate	professionaalses	arengus	ning	

töölevõtmisel;
 toetada	eesmärkide	saavutamist,	hindamist	ja	aruandlust;
 tugevdada	strateegilist	finants‐ ja	inimressursside	haldamist,	
 rakendada	süsteemset	lähenemist	juhtimispoliitikale	ja	praktikale

ehk kokkuvõtlikult:	arendada	koolijuhtimise	standardeid	parema	
hariduspoliitika	ja	–praktika	saavutamiseks.

EESTI HARIDUSKORRALDUSE 
KAASAJASTAMINE

Põhiseisukohad:
 Õpetaja	ameti	väärtustamine
 Õppetöö	sisuline	toetamine
 Kooli	ja	õpetajate	töökorralduse	lihtsustamine
 Põhi‐ ja	keskhariduse	funktsionaalne		
lahutamine

 Rahastamise	läbipaistvamaks	muutmine
 Selge	ja	kasvanud	vastutus:	koolide	tegevuse	
ja	tulemuslikkuse	eest	vastutab	juht	–
koolijuhi	autonoomiat	suurendatakse.
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EESTI HARIDUSKORRALDUSE 
KAASAJASTAMINE

Milleks	on	ühiskonnas	vaja	seadusi?
 Ülle	Madise:	et	ühiskonnas	elu	ümber	korraldada.
 Seaduse	rakendamise	teel	peab	ühiskonnas	elu	paremaks	
muutuma.

 Uus	seadus	tähendab,	et	selgeks	tuleb	õppida	uued	reeglid.

„...Ometi	on	ainsad,	kes	oskavad	anda	elu	muutmiseks	head	nõu,	need	
inimesed,	kes	valdkonnas	töötavad,	kellel	on	eluline	kogemus.	Laia	
joonega	praalijad	kipuvad	selle	peale	ütlema,	et	konnadelt	ei	küsita,	
kui	sood	kuivendatakse.	Ja	et	kui	metsa	raiutakse,	siis	ikka	laastud	
lendavad.	Eestis	on	aga	liiga	vähe	inimesi	selleks,	et	nõnda	mõelda.	
Iga	inimese	panust	tuleks	kasutada	parimal	võimalikul	moel	nii	talle	
endale	kui	ühiskonnale.	Eesti	ei	pea	kopeerima	teisi	ega	sörkima	
teiste	sabas.	Meil	on	jõudu	leida	omaenda	ratsionaalseid	
uuenduslikke	ja	inimesi	austavaid	lahendusi.“
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=173054

MAGISTRITÖÖ

„Koolijuhi	autonoomia	Eesti	hariduskorralduse	
kaasajastamise	kontekstis“

Eesmärk: selgitada	välja,	milles	seisneb	koolijuhi	autonoomia	Eesti	
hariduspoliitika	kujundajate	seisukohast	ning	kuidas	koolijuhid	ise	
oma	teisenevat	rolli	tajuvad.

Anda	koolijuhi	autonoomiale	sisu,	küsida	selle	tegeliku	
rakendatavuse järele.

Intervjuud HTM	kantsleriga	ning	Järva	maakonna	koolijuhtidega.
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IDEE
K:	„(...)	Ma	ei	ütleks,	et	see	nüüd	põhimõtteline	murrang	on	olnud,	see	on	lihtsalt	üks	
loogiline	samm	selleks,	et	ka	tegelikkus	vastaks	meie	[HTM]	kunagi	1990ndate	
alguses	seatud	eesmärkidele	(...).“.

K:	„(...)	Ühesõnaga	– lähtepunkt	on	see,	et	mida	autonoomsemad	on	õppeasutused	
oma	enesekorralduslike	küsimuste	lahendamisel,	seda	paremini	(...)	on	võimalik	
arvestada	õpilaste	vajadusi,	kohalikke	vajadusi	ja	konkreetse	organisatsiooni	
kultuuri.“.

Koolielu	korraldamise	lihtsustamine	– bürokraatiamäära	vähendamine	ja	koolijuhi	
iseseisva	otsustusõiguse	suurendamine.

Koolijuhti	ei	ole	pikka	aega	tajutud	tegeliku	juhina ning	sellel	põhjusel	tuleb	
luua	õigusruumis	võimalused,	et	koolijuht	saaks	teha	seda,	mida	peab	– juhtida.

K:	„	(...)	Ootus	on	kogu	aeg	olnud	see,	et	ta	[koolijuht]	täidab	seda	rolli	ja	(...)	me	
nüüd	anname	talle	need	[juhtimis]instrumendid täiendavalt	(...).	Sest	see	koolijuhile	
vabaduse	andmine	ei	ole	eesmärk,	(...)	– see	on	selleks,	et	ta	saaks	reaalselt	juhtida	
kooli.“.

Väärtusena	universaalne ehk	ühetaoliselt	rakendatav.

Autonoomia	ressursside	– raha	ja	inimesed	– juhtimise	kaudu,	arvestades	
kohalikku	eripära.
Õpetaja	ametikoha	ümberkujundamise	meetmete	kaudu.

K:	„(...)	Väärtuspõhiselt	peaks	nii	olema,	et	koolijuht	tööle	võttes	(...)	saaks	õpetaja	
töökoormust,	kogemust,	kompetentsust		arvestada	ja	ka	palganumbris	selgemalt	
väljendada	(...)	nagu	igas	teises	tavalises	asutuses	(...),	et	kui	mõne	töötaja	panus	on	
suurem	koolielu	kujundamisel,	siis	seda	ka	palga	määramisel	arvestada.“.

K:	„(...)	See	teatud	resonants,	mis	on	tekkinud,	on	sellise	teatud	juhtimisprobleemi	
esile	toonud.	(...).	Mõnelt	poolt	õpetajad	ei	usalda	koolijuhte,	mis	on	hästi	ohtlik	märk	
– mitte	et	kõik	õpetajad	ei	usalda	kõiki	koolijuhte,	vaid	paljud	õpetajad	ei	usalda	
paljusid	koolijuhte	‐ ,	(...)	ja	ka	teiselt	poolt	paljud	koolijuhid	üllatavalt	ise	ei	taju	
seda,	mis	tähendab	olla	juht.“.

K:	„(...)	Ja	teine	variant	on	see,	kui	õpetaja	ise	tajub	seda,	et	ta	ei	ole	nii	hea,	et	tal	on	
risk	või	oht,	et	nüüd,	kui	koolijuht	tuleb	ja	tahab	midagi	muuta,	siis	ta	võib	
hammasrataste	vahele	jääda.	Nüüd	on	nagu	see	küsimus,	et	siin	on	(...),	ja	ühelt	poolt	
võib	tähendada	tõesti	seda,	et	on	halvad	koolijuhid,	kes	ei	lähtu	eesmärgist,	ja	teiselt	
poolt,	et	õpetaja	ise	tajub,	et	ta	pole	ka	ise	kõige	parem	(...),	on	see	risk,	et	äkki	
hakatakse	nõudma	mingisuguseid	asju	...	mida	varem	ei	ole	saanud	nõuda.“.



16.04.2014

6

K:	„(...)	Väga	sageli	öeldakse,	et	õpetaja	on	haridussüsteemi	kõige	tähtsam	osa	(...),	
aga	ükski	õpetaja	ei	saa	toimida	keskkonnas,	kus	on	vastik,	ebameeldiv,	arusaamatu,	
pingeline	töötada	(...),	väga	hea	õpetajate	koosluse	võib	väga	halb	juht	ära	rikkuda	
(...)	siin	me	tegelikult	peame	tunnistama	seda,	et	hea	koolijuht	on	selle	kooli	tõhususe	
mõõtmeks.“.

Õpetaja	motiveerimine	ning	tunnustamine	peab	toimuma	tõhusa	ja	paindliku	
palgapoliitika	kaudu,	kuna	ressursside	jagaja	roll	on	üks	juhi	põhirollidest.

K:	„(...) See	ongi	tegelikult	kommunikatsiooniküsimus,	kõik	juhid	elavad	ju	tegelikult	
selles	maailmas,	et	nad	peavad	olema	suutelised	ja	võimelised	seletama,	miks	nende	
palgasüsteem	on	selline,	nagu	see	on.	(...)	Kui	juht	ei	suuda	seda	ära	seletada,	siis	on	
ta	teinud	tegelikult	kusagil	vale	otsuse	(...).	Koolijuht	peab	suutma	talle	[õpetajale]	
ära	seletada,	nii	et	kolmas	isik	kõrvalt	saab	aru,	millest	ta	räägib!	Ega	juhtimine	
pole	ainult	raha	vahendamine	(...)	– see	ongi	ju	juhi	roll,	mis	see	juhtimine	siis	veel	
on?“

Riik	toetab	kooli	pidamist,	kooli	pidaja	paindlikkus	kooli	
finantseerimisel.

Koolijuhi	ülesandeks	õpetaja	töösoorituse	hindamine	ning	
„ebatõhusate“	õpetajate	väljavahetamine.

Personali	otstarbekas	ja	tõhus	koosseis.

IDEE
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IDEE

Samas....	:
K	:	„(	...)	Ega	ka	see	seadusemuudatus,	mida	me	anname,	et	kui	seda	vaadata,	siis	(...)	
see	on	pigem	deklaratiivne	kui	regulatiivne,	see	on	pigem	nagu	suunda	näitav,	kui	et	
me	ütleme,	et	me	võtame	mingid	takistused	maha.	Me	lihtsalt	tahame	rohkem	
väljendada	seda,	et	koolijuhtimise	muutus	on	selline,	need	sätted	on	pigem	
deklaratiivsed.“

K:	„(...)	Küsimus	on,	kui	suur	see	otsustusvabaduse	ruum	seal	peal	on?	Ehk	see	on	
järgmine	kiht	probleeme,	mis	lahendada	tuleb,	see	tähendab,	et	tuleb	vaadata	seda,	
kas	ta	[koolijuht]	suudab	selles	väärtusruumis	ja	õigusruumis	võimaldatut	ja	lubatut	
reaalselt	rakendada.“.

K:	„(...)	Kuna	kool	on	avalikus	sektoris	selle	kogukonna	osa,	siis	kooli	eesmärkide	
seadmise	ja	kokkuleppimise	osas	ei	ole	koolijuht	kohalikus	omavalitsuses	
autonoomne,	ta	on	võib‐olla	autonoomne	nende	eesmärkide	saavutamise	viiside	
osas.“

K:	„(...)	Ehk	me	ütleme,	et	tal	[koolijuhil]	on	see	otsustusõigus	ja	– vabadus,	aga	tal	ei	
ole,	selles	mõttes,	et	ta	ei	saa	seda	[otsustusõigust]	kasutada,	kuna	talle	eraldatud	
ressursid	on	liiga	väikesed.“.

K:	„(...)	Me	peame	vaatama	neid	asju,	mis	on	küpsed	hetkel,	nendega	tuleb	edasi	
minna	ja	siis	vaadata.	(...).	Ma	ei	tahagi	öelda,	et	kui	see	õigusakt	vastu	võetakse,	siis	
kõik	probleemid	lahenevad	– see	õigusakt	loob	väga	palju	eeldusi,	et	mõned	asjad	
võiksid	paraneda.“.	
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K:	„Olukord	ei	ole	halb,	kindlasti	on	koole,	kus	koolijuht	ei	saa	oma	uue	rolliga	
hakkama	‐ see	on	täiesti	kindel	(...).	Mõned	koolijuhid	on	valmis	ja	tahavad	
otsustada,	aga	kardavad	otsustada,	st	kardavad	oma	kollektiivi	ees	neid	valikuid	
teha,	ta	peab	võtma	sellise	tõelise	juhi	rolli,	ta	peab	hakkama	valima	ja	seletama	–
see	teeb	elu	keerulisemaks	(...).	Nad	[koolijuhid]	võivad	vabaduste	ja	võimaluste	
tekkides	jänni	jääda	(...),	kes	ei	oska	seda	targalt	kasutada	(...),	kõigepealt	tuleb	see	
võimalus	luua	ja	siis,	kui	probleemid	tekivad,	siis	neile	reageerida	– enne	ei	saa	
reageerida,	kui	probleemid	ei	ole	kuskil	avaldunud.“.

Ühiskonnas	tekkinud	debatt	seaduseelnõu	üle	on	tähtsam	kui	eelnõu	ise,	sest	
K:	„Kui	tekib	debatt,	siis	tekib	ka	mõistmine“.

ARGIPÄEV

Fullan:
 Haridusmuutus	on	tehniliselt	lihtne,	aga	
sotsiaalselt	keeruline.	

 Mõistetavus	on	keskne	küsimus,	mis	annab	
igale	haridusmuudatusele	mõtte.	

 Positiivsete	muutuste	eelduseks	on	jagatud	
arusaamad.
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ARGIPÄEV
KJ_3:	„Mina	arvan,	et	see	seadusandlus	nüüd	koolijuhi	rolli	küll	ei	
muuda,	tegelikult	on	koolijuhi	vastutus	kogu	aeg	suur	olnud	(...),	
mina	isiklikult	tunnen	seda	(...),	kõik	need	väljaütlemised,	mis	seaduse	
sisse	on	kirjutatud	(...),	mina	arvan	küll,	et	see	koolijuhi	vastutus	on	
kogu	aeg	suur	olnud	ja	ma	tõesti	ei	saa	aru,	miks	seda	nüüd	selliselt	
eriliselt	esile	tahetakse	tuua,	koolijuht	on	kogu	aeg	ju	vastutanud.“.

J_1:	„Samas	jääb	praegu	arusaamatuks	või	puudulikuks	see	osa,	kus	
määratakse	ära	see,	(...)	kus	määratakse	ära	need	piirid	ja	
konkreetsed	kohustused,	mis	sellel	autonoomsel	koolijuhil	siis	ikkagi	
on.	(...)	See	kõik	on	seal	[eelnõus]	nii	hägune,	milles	ta	autonoomne	on	
või	oma	tööd	teeb	siis	(...),	toetusmehhanisme	pole	kusagil	näha.“.

KJ_3:	„	(...)	Ma	kohtun	tihti	oma	kolleegidega,	teiste	koolide	juhtidega	
üle	Eesti	(...)	ja	tegelikult	on	küll	Eestis	selliseid	kohti,	kus	koolijuht	ei	
otsustagi	midagi.	Võib‐olla	siit	on	asi	alguse	saanud.“

ARGIPÄEV –
juhtimisautonoomia võimaldajad

 Võimalus	heale	õpetajale	arusaadavat	ja	motiveerivat	
palka	maksta

KJ_1:	„(...)	Üks	pluss	on	kindlasti	see,	et	heale	õpetajale	saaks	
teoreetiliselt	maksta	head	palka,	sest	fakt	on	see,	et	üks	
õpetaja	suudab	35	tunni	jooksul	õpetada,	kasvatada,	
motiveerida	õpilasi	oluliselt	rohkem	kui	teine	õpetaja,	kes	
teeb	tööd,	piinlik	öeldagi	‐ vihiku	ja	õpikuga.“

 Osalemine	kohaliku	tasandi	poliitikas	– võimaldab	näha	
laiemat	pilti		

 Tõhus	partnerlus	kooli	pidajaga	(väikses	omavalitsuses)
 Koolijuht	saab	olla	autonoomne,	kui	tema	tegevus	on	
toetatud	ja	mõistetud
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ARGIPÄEV – piirangud

Raha

KJ_2:	„(...)	Minu	soovid	ei	saa	olla	suuremad	kui	on	rahalised	
võimalused,	kõik	lähtub	ikkagi	ju	rahast.	Eks	me	oma	eesmärgid	
seamegi	raha	järgi.“.

KJ_1:“	(...)	Tore	oleks	ju	otsustada,	et	meie	kool	hakkab	andma	
selliseid	toredaid	valikaineid,	ja	mul	võivad	isegi	viimase	peal	
õpetajad	selleks	olla,	aga	kui	mul	raha	ei	ole,	siis	jääb	see	kõik	ainult	
unistuseks.	Ja	see	vastuolu	sisuliste	ja	tegelike	võimaluste	vahel	on	nii	
ahistav,	kuidagi	ei	toeta	seda	tõhusat	juhtimist.“

KJ_3:“	(...)	Kui	mulle	öeldakse,	et	sa	ei	tohi	ületada	oma	eelmise	aasta	
eelarve	taset,	siis	on	minu	asi	mõtelda,	kuidas	selle	raha	hulgaga	neid	
kooli	eesmärke	saavutada.“.	

ARGIPÄEV – piirangud

KJ_1:“	(...)	Kui	nüüd	võtta	see	õpetajate		paanika,	et	ma	
olen	koolijuhist	täiesti	sõltuv...	siis	(...)	on	see	ju	seesama	
raamide	küsimus,	sest	tegelikult	ei	sõltu	õpetaja	mitte	
koolijuhist,	vaid	rahast	ning	nendest	väljahõigatud	
lubadusest,	mida	kohtadel	täita	võimalik	ei	ole.	Üks	
annab	lubaduse	ja	teine	peab	sellega	hakkama	saama.“.

KJ_3:	„	(...)	Reaalselt	ei	saa	inimesed	midagi	rohkem	selle	
uue	süsteemiga.	See	kära,	mis	õpetajate	palgatõusu	
ümber	oli,	see	polnud	seda	väärt,	ja	rääkida	sellest	kui	
olulisest	palgatõusust	(...),	see	pole	mingisugune	asi	
ühiskonnas,	mille	üle	riigil	uhkust	tunda.“.
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ARGIPÄEV – piirangud

KJ_3:	„(...)	Need	lennukad	väljaütlemised	õpetaja	väljavahetamiseks,	
need	ei	toeta	üldse	õpetajaks	olemist	ega	seda	ametit	ega	prestiiži.“.

KJ_5:	„Pole	linnadeski	see	olukord	kiita,	aga	maal	on	ikka	päris	hull.	
Me	oleme	siin	otsinud	aastaid	õpetajaid,	ei	ole	kedagi	tulnud	ega	
tulemas	kuskilt.	Need,	kes	tuleksid,	on	pigem	sellised	õnneotsijad	või	
pooliku	haridusega.	Sellist	õpetajat,	kes	on	põhjalikult	ette	
valmistatud	ja	tuleb	kooli	‐ seda	ikka	annab	otsida.	See	olukord	on	
meil	selline	juba	30	aastat	olnud	siin	maal.	Selle	[haridus]reformi
pärast	lähevad	inimesed	niigi	siit	maalt	minema,	tööjõud	ja	elu	läheb	
siit	minema.“.

KJ_2:“(...)	Need,	kes	räägivad,	et	nüüd	on	võimalus	õpetajaid	välja	
vahetada,		need	ei	anna	endale	küll	aru,	missugune	on	olukord	ühes	
maakoolis.	Isegi	kui	ma	tahaks,	siis	ma	ei	saaks	seda	endale	lubada,	
sest	ega	õpetajad	siin	ukse	taga	järjekorras	seisa.“.

ARGIPÄEV – piirangud

Koolijuhi	vabadused	või	kooli	pidaja	vabadused?

KJ_1:	„Kui	midagi	jõustatakse	ühes	seaduses,	siis	kõik	keskenduvad	sellele	ja	siis	
arvataksegi,	et	nüüd	koolijuht	tuleb	tööle	ja	(...),hästi palju	piiranguid	tuleb	ju	veel	
eriseadusest	ja	KOV	õigusaktidest	ja	(...),	aga	sellest	ju	ei	räägita,	aga	koolijuht	peab	
igapäevatöös	kõigega,	mis	sealt	tuleb,	arvestama.	Kui	kõik	need	tingimused	siis	
kõrvuti	panna,	siis	on	väga	raske	selekteerida	see	iseseisvus	koolijuhi	jaoks.“.

KJ_2:	„(...)	Meile	on	KOV	koolina	ju	küll	justkui	oma	võimalused	antud	ja	nagu	peaks	
tegema	asju	koolijuht,	aga	samas	on	teiste	seadustega	ju	öeldud,	et	seda	või	teist	
teeb	hoopis	KOV	ja	see	on	hoopis	nende	pädevuses	(...),	eks	see	autonoomia	ju	hoopis	
sellest	otsast	hakkab	hargnema.“.

KJ_5:	„(...)	Koolijuhil	võib	olla	küll	mõjuvõim,	aga	see	ei	tähenda,	et	ta	autonoomne	
on,	kõik	oleneb	ikka	sellest,	kuidas	omavalitsus	otsustab.	Pidajapoolne	kontroll	on	
kogu	aeg.	Kui	midagi	ei	meeldi,	siis	öeldakse	aitäh	ja	(...).	Koolijuht	võib	ju	midagi	
välja	mõelda,	aga	kõik	peab	olema	pidaja	juures	heaks	kiidetud.“
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JÄRELDUSED JA ÜLDISTUSED

 Muudatuse	eesmärk	ei	ole	vastastikku	mõistetud
 Muudatus	on	pigem	deklaratiivne	kui	regulatiivne
 Koolijuhi	autonoomia	väärtusena	ei	ole	universaalne	
ehk	igas	omavalitsuses	ühetaoliselt	rakendatav

 Koolijuhi	vabadused	muutuvad	kooli	pidaja	
vabadusteks,	liigne	sõltuvus	pidajast

 Liiga	palju	on	kinni	rahas
 Kooli	pidaja	ei	ole	muudatuse	eesmärgiga	kursis	
ning	ei	„mängi	kaasa“

 Kooli	pidaja	ja	koolijuhi	erinev	oskusteave	ei	toeta	
alati	arukat	partnerlust

JÄRELDUSED JA ÜLDISTUSED

 Muudatused	haridusseadustes	ei	too	automaatselt	kaasa	
muu	õigusruumi	teisenemist,	samaaegselt	kehtib	palju	
erinevaid	tingimusi

 Kooli	personali	väljavahetamine	ei	ole	reaalne	ning	nii	
lihtne,	kui	eeldatakse

 Osa	koolijuhte	on	valmis	teisenevat	rolli	täitma,	osa	
mitte

 Koolijuht	vajab	uue	rolli	realiseerimiseks	ka	
teistsuguseid	valmisolekuid	ja	toetust	

 Tõhusa	partnerluse	(kooli	pidamise)	huvides	tuleb	kooli	
pidajale	pakkuda	samu	teadmisi,	mis	koolijuhile

 Muudatusest	tulenev	rolliootus	on	suurem	kui	sisuline	
võimalus	seda	rolli	kanda,	liigne	müra
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Ülle	Madise:

„....Kuidas	seaduse	headusest	aru	saada?	
Hea	seadus	on	arusaadav,	loogiline,	rakendatav	ja	rakendatud.	Seega	
on	tähtis	ennustada	seaduse	mõju	ja	hiljem	uurida,	kas	mõju	
saavutati.	
Lootus,	et	pelk	seaduse	olemasolu	lahendab	probleemi,	on	tühi	lootus.	
Seadus	on	kõigest	üks	vahend	ühiselu	korraldamiseks,	mitte	eesmärk	
iseeneses.	See	tähendab,	et	kui	ühiskonnas	on	mingi	mure,	tuleb	
selgeks	saada,	mis	on	sellise	olukorra	põhjus	ja	kuidas	probleem	
lahendada.	Täiendavate	seadusesätete	kehtestamine	iseenesest	ei	
aita,	vaja	on,	et	seadust	täidetakse.	Kui	kehtivat	reeglit	ei	täideta,	siis	
miks	arvata,	et	uut	reeglit	hakatakse	täitma?	Kui	asi	on	selles,	et	
seaduse	täitmiseks	pole	raha,	oskusi	või	lihtsalt	tahtmist,	siis	on	uuest	
paragrahvikimbust	vähe	kasu.“


