
 
 
Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 
protokoll nr. 4 
 
 
Tallinn       23. september 2008.a. 
        
Algus: 08.30 
Lõpp:  10.00 
Juhataja: Jaan Marjundi 
Protokollija: Evelin Rajasalu 
 
Kohal: 5 liiget: Jaan Marjundi, Märt Tomson, Toomas Undusk, Tanel Keres, Valdo 
Vokksepp (andis kooskõlastuse elektrooniliselt). 
Puudus: 3 liiget: Eero-Olavi Kippa, Daisy Järva, Irina Markelova. 
Lisaks osales: Meeli Kaldma. 
 
Päevakorras: 
 
1. Koosoleku avamine 
2. Koosoleku korraldus ja otsustusõigus 
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
4. Eelmiste koosolekute protokollide kinnitamine 
5. E-õppe strateegia ja arengukava 2008-2013 kooskõlastamine 
6. Vastuvõtt 2008 tulemused ja vastuvõtuarvude 2009 kinnitamine 
7. Eelarvevahendite kasutamisest 
8. Õppekorralduseeskirja muudatuste kooskõlastamine 
9. 2007/2008 õ.a. tulemustest 
10. Koosolekul tõstatatud küsimused ja muud teemad 
11. Koosoleku lõpetamine 
 
 
1. Koosoleku avas Jaan Marjundi. 
 
2. Koosolek on otsustusvõimeline. 
 
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 
3.1 Otsus 
Kooli nõukogu kinnitas tänase koosoleku päevakorra. 
 
4. Eelmiste koosolekute protokollide kinnitamine 
 
4.1 Otsus 
Hr Jaan Marjundi ja prl Evelin Rajasalu allkirjastasid koosolekute protokollid. 
 
 
 
 



5. E-õppe strateegia ja arengukava 2008-2013 kooskõlastamine 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on see arengukava õpetajatele suureks toeks. 15 õpetajat teevad 
ainult e-kursusi praegu. Umbes 30 õpetajat teevad internetipõhist õpet.  
23.09.2008 algab Tallinna Teeninduskoolis kolmepäevane sisekoolitus töökohapõhiste 
rühmade õpetajatele selgitamaks kuidas toimub e-õpe. 
 E-õppe strateegia ja arengukava on lisatud protokollile. 
 
Hr Märt Tomson küsis, et kas meil tegeleb e-õppega koolis haridustehnoloog? 
Pr Meeli Kaldma sõnul tegeleb meie koolis e-õppega 0,8 ametikohal haridustehnoloog. 
Seoses kokkuhoiupoliitikaga kool hetkel täiskohaga inimest tööle ei võta, kuna enam 
ESF-i projektilt rahastust ei saa. 
 
5.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks ja kooskõlastasid e-õppe strateegia ja 
arengukava. 
 
6. Vastuvõtt 2008 tulemused ja vastuvõtuarvude 2009 kinnitamine 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul võeti kooli kaubanduse valdkonna õpilasi üle 90 ehk siis 110%. 
Vastu võeti õpilasi ka uuele, kondiitri erialale. Puhastusteenindus on direktori sõnul 
ainuke eriala, kus vastuvõtuplaani pole võimalik täita.  
1. detsembriks 2008.a valmib koolil koduteeninduse õppekava, mis sisaldab 
puhastusteeninduse õppekava osa ning lisaks veel vanurite ja väikelaste hooldust. 
Eesmärgiks on direktori sõnul selle õppekavaga muuta puhastusteeninduse eriala 
atraktiivsemaks just eestikeelsete õpilaste seas, sest pelgalt puhastusteeninduse 
programmiga me neid ei kooli ei saa.   
  
Hr Märt Tomson küsis, et kas tõesti leiame, et see on atraktiivsem õppekava kui 
puhastus? 
 
Pr Meeli Kaldma arvab küll nii, sest see on eriala säilitamiseks vajalik. Direktori sõnul on 
veel võimalus eriala omandamine muuta töökohapõhiseks. 
Samuti on kelneri eriala täitmisega probleeme. Hetkel õpib kelneri erialal 6 õpilast. 
Direktori sõnul käivad läbirääkimised koostöö osas Kelnerite Liiduga. 
Direktor koostas koolituskohtade analüüsi, kuhu ei ole juurde arvestatud ennistatud 
õpilasi. Direktori sõnul tegeldakse aktiivselt selle nimel, et õpilasi koolist välja ei 
langeks. 
Koolituskohtade analüüs 2008 on lisatud protokollile. 
 
Hr Märt Tomson pakkus ühe võimalusena õpilaste arvu suurendamiseks koolis rakendada 
rohkem täiskasvanute koolitust. 
Pr Meeli Kaldma sõnul toob täiskasvanute koolituse arvu suurendamine endaga kaasa 
selle, et kool on sunnitud tööle võtma rohkem õppejõude kui praegu, sest hetkel tööl 
olevate õppejõudude koormused on täis. 
Hr Toomas Unduski sõnul kasvab huvi töökohapõhise õppe vastu järjest rohkem. 
Hr Jaan Marjundi sõnul tuleks teha väga järjekindlat reklaami töökohapõhise õppe 
propageerimiseks ja üldse, et kool paistaks teiste omasuguste hulgast silma. 
Hr Toomas Unduski sõnul võiks õppetöö paindlikumaks muuta ja näiteks laupäeva 
koolipäevaks teha. 



Pr Meeli Kaldma sõnul käivad töökohapõhised õpilased juba nädalavahetustel koolis. 
 
6.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks. 
 
7. Eelarvevahendite kasutamisest 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on aruanne koostatud juuli lõpu seisuga. Direktori sõnul on seis 
pingeline. Omavahendite teenimises on kool 10%-ga planeeritust maha jäänud. 
Lisakulutusi kool ei tee, kokkuhoiupoliitikaga alustasime juba enne suve algust. 6,8 
miljonit on palgafondi aasta lõpuni, mis on piisav, aga mitte lisakulutusteks. Töötajatele 
ei saanud direktori sõnul maksta puhkusetoetust. 
Direktori sõnul saab kõik asenduspinnale kolimisega seotud kulud kanda B-korpuse 
ehituse projektist. Asenduspinnale kolimise ettevalmistustega ollakse graafikus.  
Alates 1. jaanuarist 2009.a toimub osa õppetööd juba aadressil Raadiku 10. 
Direktori sõnul on kõik B-korpuse projektiga seotud dokumendid töös. Pole ka 
kiirustatud riigihanke väljakuulutamisega, sest tahetakse olla kindlad, et läbi riigihanke 
saaks kohe esimese korraga ehitaja. 
 
Hr Jaan Marjundi küsis, et kuidas on omatulude väljavaated aasta lõpuni? 
Pr Meeli Kaldma sõnul ollakse 10%-ga endisest maas, põhjuseks on toitlustusettevõtete 
käive, aga ka selle alalaekumisega peab eelarvega toime tulema. 
 
7.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks. 
 
8. Õppekorralduseeskirja muudatuste kooskõlastamine 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul oli õppekorralduseeskirjas lisaks kutsehariduslikule 
kutseeksamile mõiste põhiaine eksam, mis kaotati ära.  
 
8.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks ja aktsepteerisid muudatuse 
sisseviimist. 
 
9. 2007/2008 õ.a. tulemustest 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on kõik tulemused kajastatud Tallinna Teeninduskooli 
kvaliteediraportis.  
Direktori sõnul oli sel aastal kaalutud vahemik 40-45%, eelmisel korral oli 25-35%. 50% 
keskmist peetakse kvaliteediprotsessis üsna heaks tulemuseks, millega on võidetud ka 
konkurss. Seega on selle aasta tulemus direktori sõnul väga hea. 
Direktori sõnul on võrreldes eelmiste aastatega tõusnud eestvedamise näitajad (50-60). 
Pidevalt tehtud parendustöö ja püstitatud eesmärkide poole püüdlemine on hakanud 
tulemusi andma. 
Direktori sõnul on tõusnud õpilaste rahulolu kooliga. Kinnitatud on indikaatorid, mille 
järgi tulemusi hinnatakse.  
Rahulolu on tõusnud ka tugisüsteemidega. Kool on võtnud endale eesmärgiks, et rahulolu 
ei kõiguks üle 5-10%. 



Direktori sõnul on põhjalikult uuritud väljalangevusi. Ennistatud õpilaste arv kogu aeg 
kasvab. Toimub monitooring ennistatud õpilaste üle, palju neist kooli lõpetab. Vähemalt 
pooled ennistatud õpilastest lõpetavad kooli. 
Täiendkoolituses on nii lühikestel kursustel kui ka pikaajalistel kursustel osalenute arv 
tunduvalt kasvanud (2007 ca 1700). 
Üldine rahulolu on töötajate hulgas tõusnud. Õpetajate rahulolu ei ole tõusnud. Selle 
põhjuste uurimisega tuleb tegeleda. 
Tööle on võetud täiskohaga projektijuht. 
Vilistlaste rahulolu teooriaõppega on kasvanud, praktilise õppega on rahulolu samaks 
jäänud. 
Direktori sõnul oli 2008.a aprilliks ilmunud kooli kohta 18 esinemist meedias. Viimane 
oli juhtimise Äripäeva lisas ilmunud artikkel töökohapõhisest õppest. Võrreldes eelmise 
aastaga (20 esinemist) väga hea tilemus. Selleks on ka töötajad olemas. 
Investeeringute arv on kogu aeg kasvanud õpilase kohta. Kooli eelarve on kasvanud, 
kuhu on arvatud ka omatulusid. 
 
Hr Märt Tomson küsis, et kas õpilaskodu toa maksumus on ka tõusnud? 
Pr Meeli Kaldma sõnul on tõusnud küll. Kahekohalise toa üks koht maksab 900 krooni ja 
kolmekohalise toa üks koht 750 krooni. Seda on mõjutanud üldine hinnatõus (küte, vesi, 
elekter). 
 
Õppetööalaseid tulemusi: Direktori sõnul töötab 16-17% lõpetanutest muul erialal. 
Tagasisideraporti põhjal on parendusvaldkonnad üle vaadatud. Arengukava sisuline 
muutmine käib. 
 
Hr Jaan Marjundi küsis personali koha pealt ülevaadet. 
Pr Meeli Kaldma sõnul on kõik juurde loodud ametikohad oma eesmärgi edukalt täitnud. 
Metoodiku tööle võtmise tulemusena on õpetaja töökava põhjalikum ja ainekava 
kompaktsem. Õpetajate töö kohta tehti tagasiside küsitlused ja tulemused analüüsiti 
kevadises õppenõukogus. 
Õppedirektor hr Raino Liblik on edukalt juhtinud juhtivõpetajate omavahelist koostööd. 
Kõik osakonnad on direktori sõnul tublisti omavahel tööle hakanud. 
Cateringide korraldamisse on õpilasi aktiivselt kaasatud ja teenus on hakanud tooma juba 
ka natukene kasumit. 
Majandusüksus toimib edukalt. 
 
Hr Jaan Marjundi küsib, et mis on saanud raamatupidaja struktuurisüsteemi tõstmisest? 
Pr Meeli Kaldma sõnul on võetud pakkumised firmadelt teenusepakkuja leidmiseks. 
Senise mahu juures on teenuse hinnaks pakutud 42000 krooni pluss käibemaks. Hetkel 
ostetakse sisse teenust hinnaga 26000 krooni pluss käibemaks, mis on selgelt soodsam. 
Direktori sõnul ühest raamatupidajast ei piisa, sest töö on keerukas ja seda on palju ühe 
inimese kohta.  
 
Hr Märt Tomsoni sõnul võiks tulevikus suund olla ikka konkreetse inimese palkamiseks. 
Pr Meeli Kaldma sõnul on aruandlussüsteem paika saadud ja koostöö OÜ Kiviraga 
laabub. 
 
9.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks. 
 



10. Koosolekul tõstatatud küsimused ja muud teemad 
 
Pr Meeli Kaldma kutsus kõiki kooli nõukogu liikmeid osalema 10. oktoobril kell 13.00 
Tallinna Teeninduskooli kvaliteedikonverentsil. 
 
 
11. Järgmine koosolek toimub 9. detsembril kell 15.00 Tallinna Teeninduskooli 
õpperestoranis 5+, aadressil Niine 2. 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 
  (Jaan Marjundi)          (Evelin Rajasalu) 


