
 

Koroonaviirusega seotud piirangute mõju EVHL liikmetele 

Seoses uute piirangute kehtestamisega alates 14.12.2020 viisime liikmete hulgas läbi 

kiirküsitluse, et teada saada piirangute mõju ulatust ja kaardistada hetkeolukorda 

koolituskeskuste igapäevatöös. Saatsime küsimustiku liikmetele 10.12.2020 ja vastused laekusid 

10.-14.12.2020.  

Andmeid analüüsides tuleb arvestada, et Eesti Vabaharidusliidu liikmeskonda kuulub ka 

suuremaid katusorganisatsioone ning on liikmeid, kelle põhitegevuse hulka igapäevane 

koolitamine ei kuulu. 

Küsimustele vastas kogu liikmeskonnast 42% ehk 27 liiget. Üldistatuna võib väita, et viiruse levik 

ning sellega kaasas käivad piirangud on mõjutanud kõiki koolitusorganisatsioone. 

Vastusevarianti: „On mõjunud pigem positiivselt – oleme hästi kohanenud uute väljakutsetega 

(nt viinud oma koolitused veebi)“ tulem on 0%. 70% vastanutest peavad mõju väga suureks või 

suureks: vähenenud on nii õppijate arv kui ka koolitusasutuste sissetulekud. 

 

Muuhulgas on välja toodud, et: 

 Pikaajalistel kursustel õppeprotess on häiritud,  teoreetilise osa oleme  viinud veebi, kuid 

praktilised õppused edasi lükanud. Oleme hakanud rohkem  pakkuma uusi veebipõhiseid 

kursusi. 

 Meie asutust mõjutas eelkõige esimene laine, kus kogu asutusest koondati 10 inimest 

20st, ära jäid kõik "maja müügiga" seotud tulud ja kontserdipiletite tulud. Koolitused on 

vaid osa meie asutuse tegevustest, need sai 97 % ulatuses siiski nii kevadel kui nüüd kõik 

ära teha (osaliselt veebi vahendusel). 



 

 Vähenenud on omatulu ca 30%, majanduslikult oleme toime tulnud ja seda eelmiste 

aastate arvelt. Uuest aastast tuleb vähendada töötajate arvu. Koolitajatel on vähem tööd 

ja õppijaid (puudutab tasulisi koolitusi) on vähem. Tasulistele koolitustele õppija ei tule ja 

ärikliente ka ei ole, sest esimene koht, mille pealt ettevõtetes kokku hoitakse on 

koolitused. Kevadel ei soovinud paljude tasuta koolituste õppijad katkenud kursustele 

naasta, ca 35% katkestas. 

 Meil on jäänud ära mitmeid ettevõtmisi, otseselt koolitusi mitte. Kui oleme pidanud 

olema väga paindlikud, kohanduma oludega ning õppima ka üleriigilisi ja rahvusvahelisi 

üritusi korraldama virtuaalselt. Otsest majanduslikku kahju ei ole pidanud kandma.  

 Me ei ole saanud toetust mitte ühestki riigimeetmest, kuna ühegi meetme alla me 

millegipärast ei kuulu. Oleme jäänud nähtamatuks asutuseks. 

 Terve aasta jooksul on kokku ainult 4-5 kuud (jaan, veeb, juuni, juuli, aug) õpitoas olnud 

piisavalt osalejad. Kevadel 2 kuud jäi kõik ära ja sügis alates septembrist on ka kesine, sest 

enamus töötoad jäävad ära, inimesi ei tule.  

 

Koroonaviirus ja sellega seotud piirangud on mõjutanud koolitajate tööd 85% vastanutest, mis 

puudutab töö vähenemist, kuid alahinnata ei saa ka töö osakaalu tõusu (7,4%) osadel vastanutel, 

mis on tingitud koolituste veebi üleviimisest ning sellega seotud lisategevustest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Küsimusele „Palun hinnake, kui palju on koolituskeskuse tulud 2020. aastal vähenenud 

võrreldes 2019. aastaga“, on tulud vähenenenud 25 ja enam protsenti 63% vastanutest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küsimusele: „Palun kirjeldage, missugust mõju avaldavad uued, 14. detsembrist rakenduvad 

piirangud koolituskeskusele“, on vastatud: 

 Oleme sunnitud palju koolitusi peatama ja me ei saa neid korraldada ega jätkata 

distantsõppena – 18,5%; 

 Mõned koolitused peatuvad, kuid saame need edasi lükata või viia distantsõppele – 

33,3%; 

 Oleme selleks poolaastaks oma tegevuse lõpetanud ja piirangud ei avalda meile mõju 

– 25,9%. 

 



 

Muuhulgas toodi eraldi välja, et:  

 Oleme sunnitud koolitused peatama, õppijad ja ka koolitajad ei soovi rakendada 

distantsõpet, kuna selle efektiivsus ei pruugi olla sama, mis kontaktõppes. Õppijad 

ütlevad, et neil on veebis/videokoolitusel keskendumisraskused ja neile selline viis 

õppimiseks ei sobi. Lisaks ei ole teatud koolituste (kuhu on kaasatud praktilised 

tegevused) mõistlik rakendada distantsilt õppimist. On selgelt näha, et kõik on väsinud. 

Ilmselt ei korralda me ka kohe uuel aastal uusi koolitusi, kuna me ei tea, kaua need 

piirangud kehtivad. Keeruline olukord! 

Küll aga on meie liikmed mures edasise pärast, sest pole teada, kaua piirangud kehtivad.  

Vabavastusena toodi küsimusele „Mida sooviksite veel lisada? Mis valmistab Teile muret? 

Millist abi oleks vaja?“, muuhulgas välja: 

 Ebakindlus tuleviku ees. Oleks vaja uusi projekte, kus osalejad saaksid väärtuslikkuse, 

vajalikkuse ja enesekindluse tunde praegusel stressirohkel ajal. 

 Abi on vaja digiseadmete uuendamiseks (arvuti koos lisaseadmetega, sest lisaseadmed 

koolitusel osalemiseks puuduvad). 

 Muret valmistab see, et planeerida ei saa. Nädal korraga. Teadmatus, kui kaua kestab 

antud olukord. Toetusmeede ka haridusvaldkonnale. Hetkel on see valdkond täiesti 

katmata. Samuti toetusmeede õppijale, et saaksid oma vaimset tervist läbi õppimise 

turgutada. 

 Piirangud Ida-Virumaal tekitavad suurt kahjumit mittetulundusühingule, sest paljud 

inimesed ei saa õppida distantsõppel.  

 Püsikulude katmine. 

 Veebiõppe läbiviimisel tunneme suuremat puudust tehnikast (arvutitest, projektoritest, 

kõrvaklappidest jm). 

 Toetusmeetmed võiksid olla märksa paindlikumad ja arvestada tuleks asutuste eripäraga, 

mitte lüüa kõiki ühe vitsaga. Kui asutus tegeleb rahvakultuuriga peaks ta olema ka selle 

meetme all, aga kahjuks ei olnud. 

 On koolitusi, mida ei ei ole veebis võimalik läbi viia. 

Vabavastusena toodi küsimusele „Millist abi ootaksite Eesti Vabaharidusliidult?“ muuhulgas 

välja: 

 Uute projektide algatamist. 



 

 Kuna ühing tegeleb kodu-uurimisega, siis koolitust arvutis flaierite valmistamisel, 

küljendamisel ja fotode töötlemine ja sidumine teksti. Vaevalt, et Vabaharidusliit saab 

arvutit aidata osta. 

 Poleks paha, kui saaks lisa rahalistele vahenditele, mis on ebatõenäoline. 

 Kui on fonde, kuhu kirjutada taotlust inimeste (nii riskigrupid kui ka üldiselt) 

toimetulekuoskuste taastamiseks, nende julgustamiseks. Hetkel oleks parim, kui me 

poleks koolitajatena konkurendid, vaid toetaksime hättasattunuid. Selleks aga on parim 

meetod, kui protsesse veab eest neutraalne organisatsioon, milleks meie hinnangul on 

just nimelt EVHL. 

 Koolitusi õpetajatele, kuidas koostada veebipõhiseid töölehti, kuidas viia läbi erinevaid 

digikoolitusi 

 Ühtne e-koolituste platvorm. 

 Infot, kus oleks võimalik saada vastavat tehnikat (kust oleks võimalik taotleda või mõni 

edukas firma vahetab välja vähekasutatud tehnikat). 

 Ei oskagi öelda. Ehk üldist märgukirja valitsusele, et asjad ei ole paigas. 

 Erinevaid toetusmeetmeid ja mõtteid kuidas, mil viisil on võimalik edasi toimetada. 

 

Aitäh kõikidele, kes küsimustiku kiire täitmise ette võtsid ja mõtteid meiega jagasid! 

 


