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Sissejuhatus 

Eesti Lennuakadeemia (edaspidi ka akadeemia või ELA) on Haridus- ja Teadusministeeriumi 

(edaspidi HTM) hallatav riigi rakenduskõrgkool, kus koolitatakse lennundusspetsialiste.  

Missioon: 

Pakkuda rakenduskõrgkoolina kvaliteetset ja tõhusat lennundusõpet ning arendustööd. 

Visioon: 

Olla aastaks 2020 ühiskonna vajadustest lähtuv rahvusvaheliselt tunnustatud 

lennunduskõrgkool ning valdkonna hinnatud koostööpartner. 

Väärtused: 

Usaldus, koostöö, paindlikkus, uuendusmeelsus. 
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1.  Õppetegevus 

Akadeemia õppeprotsessis rakendatakse erinevate õigusaktidega kõrgharidusele kehtestatud 

nõudeid ja rahvusvahelisi lennundusregulatsioone. Akadeemia õppetegevus on üles ehitatud 

paindlikule õppemoodulite süsteemile. Vastavalt ettevõtete vajadusele korraldatakse 

tegevspetsialistidele täiendus- ja ümberõpet. 

2020. aastal toimus õppetöö rakenduskõrgharidusõppe tasemel transporditeenuste õppegrupis 

viiel õppekaval: 

1. Lennuliiklusteenindus (2282), 

2. Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid (118857) – vastuvõtt toimus kuni 2017, 

3. Õhusõiduki juhtimine (2283), 

4. Lennundusettevõtte käitamine (2284) – vastuvõtt toimus kuni 2019, 

5. Lennunduskorraldus (214444) – vastuvõtt alates 2020. 

Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis rakenduskõrgharidusõppe tasemel kahel 

õppekaval: 

1. Õhusõiduki ehitus ja hooldus (118817) – vastuvõtt toimus kuni 2017, 

2. Lennundustehnika (194140) – vastuvõtt alates 2018.  

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika õppekavarühmas kutseõppe tasemel (5. tase) 

ühel õppekaval töökohapõhises õppevormis: 

Õhusõiduki hooldustehnik (188817) – vastuvõtt alates 2018.  

1.1. Õppurkond 

Seisuga 10.11.2020 õppis akadeemias 273 õppurit, kellest 250 rakenduskõrgharidusõppes ning 

23 kutseõppes. Kõik akadeemia üliõpilased õpivad päevases õppes. Õppurite arvud perioodil 

2018-2020 õppekavati on näidatud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Õppurite arvud õppekavati (Haridussilma andmed) 

Õppekava 
Õppurite arv 

10.11.2018 

Õppurite arv 

10.11.2019 

Õppurite arv 

10.11.2020 

Lennundusettevõtte käitamine 59 64 48 

Lennunduskorraldus x x 13 

Lennuliiklusteenindus 28 28 28 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 19 17 13 

Lennundustehnika 34 48 68 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 57 40 32 

Õhusõiduki juhtimine 45 47 48 
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Üliõpilaste arv 242 244 250 

Õhusõiduki hooldustehnik 16 28 23 

Kutseõppurite arv 16 28 23 

Õppurite koguarv 258 272 273 

 

1.2. Vastuvõtt 

2020/2021. õppeaastaks toimus akadeemias vastuvõtt neljale rakenduskõrghariduse 

õppekavale. Esmakordselt toimus vastuvõtt lennunduskorralduse õppekavale, mille 

nominaalkestus on kolm aastat. Vastuvõtt toimus kõigil õppekavadel paremusjärjestuse alusel. 

Vastuvõtuprotsessis rakendati taas vastuvõtukatsete sooritamise võimalust enne avalduste 

esitamise perioodi, eeltestimist kasutas ligi 60% immatrikuleeritud kandidaatidest.   

Seoses puhkenud Covid-19 pandeemiaga tehti nõukogu otsusega vastuvõtuprotsessis 

muudatusi, mis võimaldasid lennunduskorralduse ja lennundustehnika õppekavale 

kandideerijatel vastuvõtukatsed läbida distantsilt. Vastuvõtt lennuliiklusteeninduse ja 

õhusõiduki juhtimise õppekavale  toimus tavapäraselt vastuvõtukatsete eripära tõttu. 

Kokku esitati 336 avaldust 262 kandidaadi poolt, kandideerijate arv õppekohale tõusis kõigil 

õppekavadel (vt tabel 2 ja 3).  Õppimatulekut kinnitas ja immatrikuleeriti 56 kandidaati, kellest  

73%  olid mehed ja 27% naised,  immatrikuleeritute keskmine vanus oli 20 aastat.  

Töökohapõhisesse õppesse õhusõiduki hooldustehniku õppekavale asus 2020. aasta veebruaris 

õppima 15 õppurit, töökohapõhine õpe toimub sellel õpperühmal ettevõttes Magnetic MRO ja 

Eesti Õhuväes.   

 

Tabel 2. Vastuvõetud õppurite arvud 2018-2020 (Haridussilma andmed) 

Õppekava 
2018 

seisuga 10.11.2018 
2019 

seisuga 10.11.2019 
2020 

seisuga 10.11.2020 

Lennundusettevõtte käitamine 17 16 x 

Lennunduskorraldus x x 12 

Lennuliiklusteenindus 6 8 8 

Lennundustehnika 30 27 26 

Õhusõiduki juhtimine 10 10 10 

Vastuvõetud üliõpilaste arv 63 61 56 

Õhusõiduki hooldustehnik 16 13 13 

Vastuvõetud kutseõppurite arv 16 13 13 

Vastuvõetud õppurite koguarv 79 74 69 
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Tabel 3. Vastuvõtukonkursid 2018-2020 

Õppekava 2018 2019 2020 

Lennundusettevõtte käitamine 5,69 5,53 x 

Lennunduskorraldus x x 8,17 

Lennuliiklusteenindus 12,67 8,75 9,88 

Lennundustehnika 2,58 2,22 2,37 

Õhusõiduki juhtimine 8,1 8,4 9,5 

Avaldusi õppekoha kohta 5,42 4,95 5,89 

 

1.3. Õppetöö tulemuslikkus 

2020. aastal lõpetas akadeemia 48 õppurit, kellest 33 lõpetas rakenduskõrgharidusõppe ja 15 

kutseõppe. Rakenduskõrgharidusõppe lõpetajate arv oli madalam arengukavas seatud sihist 50, 

mida võib põhjendada 4. kursuse üliõpilaste siirdumisega tööturule ning katkestamise kõrge 

määraga.  

2020. aastal lõpetas kutseõppekava “Õhusõiduki hooldustehnik” esimene kursus. Lõpetas 15 

õppurit, mis on 83% vastuvõetutest. Lõpetanute jagunemine õppekavati on toodud tabelis 4.   

 

Tabel 4. Lõpetajate arvud õppekavati (Haridussilma andmed) 

Õppekava 2018 2019 2020 

Lennundusettevõtte käitamine 7 9 10 

Lennuliiklusteenindus 3 7 7 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 10 3 5 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 14 6 5 

Õhusõiduki juhtimine 9 8 6 

Lõpetajate arv rakenduskõrgharidusõppes 43 33 33 

Õhusõiduki hooldustehnik   15 

Lõpetajate arv kutseõppes 0 0 15 

Lõpetajate koguarv 43 33 48 

 

Õpingute katkestamise juhtusid perioodil 01.10.2019-30.09.2020 oli 27, millest 

rakenduskõrgharidusõppes 21 (neist 13 esmakursuslaste katkestamine) ja kutseõppes kuus. 

Katkestajate arvud õppekavati ja osakaalud on toodud vastavalt tabelites 5 ja 6.  
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Tabel 5. Katkestajate arvud õppekavati 

Õppekava 2018 2019 2020 

Lennundusettevõtte käitamine 2 1 6 

Lennuliiklusteenindus 1 2 3 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 1 2 0 

Lennundustehnika  11 10 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 7 10 2 

Õhusõiduki juhtimine 0 1 0 

Katkestajate arv 

rakenduskõrgharidusõppes 
11 27 21 

Õhusõiduki hooldustehnik 2 5 6 

Katkestajate arv kutseõppes 2 5 6 

Katkestajate koguarv 13 32 27 

 

Tabel 6. Katkestanute osakaal õppekavati 

Õppekava 2019 2020 

Lennundusettevõtte käitamine 3,4% 7,8% 

Lennuliiklusteenindus 10,7% 7,1% 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 10,5% 0,0% 

Lennundustehnika 32,4% 18,8% 

Õhusõiduki ehitus ja hooldus 2,2% 2,5% 

Õhusõiduki juhtimine 19,3% 0,0% 

Katkestajate osakaal  

Eesti Lennuakadeemias 
12,4% 7,0% 

Õppetöö katkestanute osakaal võrdleb isikupõhiselt üliõpilasi sama kalendriaasta 10. novembri ning eelneva 

kalendriaasta 10. novembri seisuga. Osakaal näitab, kui paljud eelmise aasta üliõpilastest on aasta jooksul 

õpingud katkestanud ning ei jätka õppimist Eesti Lennuakadeemias. Kui sama isik on aasta jooksul õpinguid 

jätkanud, siis teda katkestanuks ei loeta. 

Katkestajate arv on rakenduskõrgharidusõppes 2019. aastaga võrreldes langenud, kuid on 

jätkuvalt kõrge lennundustehnika õppekaval: 18,8%, mis on kõrgem akadeemia arengukavas 

seatud sihtväärtusest 15%, akadeemia üldine katkestamismäär 7% on alla seatud sihtväärtuse.  

1.4. Üliõpilaste mobiilsus ja rahvusvaheline koostöö 

Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste mobiilsuse korraldamiseks on põhiline vahend Erasmus+ 

programm, kus osaletakse aastast 2014 (programm lõpeb aastal 2020). Euroopa Komisjon on 

2020. a lõpu seisuga taotluse järgneva perioodi (2021-2027) programmis osalemiseks heaks 
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kiitnud. Õpirände koostöö toimib kõrgkoolidevaheliste koostöölepingute alusel ning 2020. a 

oli akadeemial 20 koostööpartnerit 17 Euroopa riigis. 

Erasmus+ programmi raames korraldatavat õpirännet (üliõpilaste ja vilistlaste õpiränne 

õppimise/praktika eesmärgil; õppejõudude lähetused õpetamise eesmärgil; töötajate 

koolituslähetused; väliskülalisüliõpilaste ja -õppejõudude vastuvõtt) reguleerib Eesti 

Lennuakadeemia Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände programmi haldamise kord. 

Kokkuvõttes mõjutas Covid-19 pandeemia juba ka akadeemia 2020. a õpirändeid. Kuigi 

kevadsemestril oli üliõpilasi õpirändes palju, siis loobusid paljud neist, kes kavandasid 

välisõpinguid 2020. a sügiseks. Töötajate mobiilsust ei toimunudki terve aasta vältel. 

Üliõpilased käisid õpirändel järgmistes kõrgkoolides: French Civil Aviation University (3), 

Institute of Technology Carlow (1), Brno University of Technology (1), Amsterdam University 

of Applied Sciences (3), Thomas More University of Applied Sciences (2), Universtat 

Politecnica de Catalunya (2) ning esmakordselt ka kahes uues partnerkõrgkoolis – Haaga-Helia 

University of Applied Sciences (2) ja European University Cyprus (2). Üks lennundusettevõtte 

käitamise eriala üliõpilane jõudis enne pandeemia algust sooritada välispraktika Belgias Eesti 

alalises esinduses Euroopa Liidu juures. 

Äsjalõpetanute praktikal ei käidud, kuna lõpetamise hetkeks ei soosinud ega võimaldanud 

välispraktikaid olukord maailmas. Varem igal aastal toimunud lennuliiklusteeninduse eriala 

lühiajaline erialapraktika Soomes tühistati situatsioonist tingituna, samuti jäeti ära õhusõiduki 

juhtimise eriala üliõpilaste traditsiooniline õppereis Lätti. Lisaks tühistati ka muud kavandatud 

osalused rahvusvahelistes projektides ja praktilistes tegevustes. 

Küll aga osalesid esimesed kolm üliõpilast Haaga-Helia University of Applied Sciences’is 

korraldatud virtuaalses õpirändes, mille käigus nad läbisid e-kursusi koos Soome ja teiste 

välisüliõpilastega. 2021. aastal suureneb virtuaalsete õpirännete maht kindlasti, sest klassikalisi 

füüsilisi õpirändeid on riskantne ja mõnel juhul isegi võimatu korraldada. 

Erasmus+ programmi raames toimus üks õppejõudude virtuaalne õpiränne, mille sisuks olid 

Vilnius Gediminas Technical University õppejõu virtuaalsed külalisloengud TECH suuna 

üliõpilastele. 2021. aastal pakub akadeemia oma virtuaalseid loenguid vastu.   

Lennuakadeemias õppisid väliskülalisüliõpilased Poolast (3), Šveitsist (5), Hispaaniast (1), 

Hollandist (4), Leedust (2), Prantsusmaalt (2), Türgist (2) ning esimest korda ka Belgiast (1) ja 

Portugalist (1). Kokkuvõttes õppis akadeemias aasta jooksul 21 väliskülalisüliõpilast, mis on 

sarnane varasemate aastate näitajatega. Seega ei mõjutanud Covid-19 niivõrd palju sissetulevat 

mobiilsust. Mõlemal semestril algas õppetöö tavapäraselt, kuid muutus semestri keskel seoses 

viiruse levikuga veebipõhiseks. 

Väliskülalisüliõpilaste tagasisidet kogutakse Euroopa Komisjoni Mobility Tool+ platvormi 

kaudu, kus tagasisidet annavad kõik Erasmus+ programmis osalenud üliõpilased ning on 

võimalik näha ka väliskülalisüliõpilaste hinnanguid. Õpirändekogemust hindasid stabiilselt 

tervikuna heaks või väga heaks 100% väliskülalisüliõpilastest. Jätkuvalt on kõrgeimad  

hinnangud akadeemiapoolsele  toetusele, nt majutuskoha leidmisele, akadeemilisele 

nõustamisele ja administratiivsele toele. Arendada saaks õppeainete kataloogi ajakohasust, mis 

sai võrreldes selle terviklikkuse ja õigeaegse valmisoleku kõrval madalama hinnangu. 
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Akadeemia garanteerib väliskülalisüliõpilastele tuutorid ja neile pakutakse lisaks 

akadeemilisele toele ka kultuuriprogrammi, mida korraldab üliõpilasesindus.  

Aasta jooksul jätkati olemasolevate ja uute ingliskeelsete õppeainete arendamist, endiselt on 

enamik ainekursustest varustatud e-õppe toega. Jätkati 8 EAP mahus ingliskeelse mooduli 

“Remotely Piloted Aircraft” õpetamist. Kolmandat aastat järjest oli väliskülalisüliõpilastel 

võimalik valida õppeaineid nii, et läbitud saaks täismahus 30 EAP mahuga “Aviation Company 

Management” moodul.  

Ingliskeelset MOOCi “Introduction to Aircraft” pakuti avalikult kahel korral. Kolme aasta 

jooksul on e-kursuse edukalt läbinud üle 620 isiku nii Eestis kui välismaal. Positiivse tagasiside 

sai ka SA Archimedes EMP/ Norra koostööprogrammi projekti taotlus  "Simulation Based 

Learning in Aviation", mis esitati koos Norra kõrgkooliga UIT-The Arctic University of 

Norway. Projekti tulemusel arendatakse välja digitaalsel tarkvaraplatvormil põhinev 

õppemoodul (30 EAP), mis võimaldab simuleerida lennundusprotsesse, neid visuaalselt 

proovida ning õpet efektiivselt korraldada. Simulatsioonitarkvara hakatakse rakendama ka 

uues õppekavas. 

2020. aastal saadi ka üks rahvusvaheline tunnustus - akadeemia ja Magnetic MRO ASi 

koostöös pakutav töökohapõhine õhusõiduki hooldustehniku kutseõppeprogramm valiti 

“European Vocational Skills Week” raames toimunud konkursil “Training at Work” 

kategoorias parimaks. 

Aruandeperioodi rahvusvahelise koostöö eesmärgid on määratletud Eesti Lennuakadeemia 

rahvusvahelise koostöö strateegias aastateks 2016-2020. 

1.5. Õppetöö korraldus, praktikate korraldamine 

Õppetegevuse korraldamisel on jätkuvalt järgitud põhimõtet, et akadeemia korraliste töötajate 

kõrval oleks külalisõppejõududena kaasatud lennunduses tegevad tippspetsialistid ja praktikud 

nii Eestist kui ka välismaalt.   

Õppetegevust mõjutas tugevalt eriolukorra kehtestamine märtsis 2020 seoses Covid-19 

pandeemiaga. Auditoorne õppetöö korraldati ümber - praktiline õpe peatati ajutiselt ning 

teoreetiline õppetöö viidi distantsõppesse. Õppetöö uus korraldus tingis vajaduse õppejõudude 

koolitamiseks videokonverentsi lahenduste abil õppetöö läbiviimiseks ning ainekursuste e-toe 

arendamiseks senisest suuremas mahus. Kaardistati õppejõudude ja üliõpilaste toimetulekut 

õppekorralduse kiirete muutustega  perioodil märts kuni juuni 2020. Üliõpilased hindasid 

akadeemia üleminekut distantsõppele väga heaks, õppejõud nentisid koormuse mõningast 

tõusu. Õppejõudude valmisolek sügissemestril distantsõppele üleminekule oli märgatavalt 

parem ning sügissemestril distantsõppes jätkamine kulges probleemideta. Distantsõppele 

üleminek suurendas e-toega ja/või e-kursuste arvu. 

Praktikate korraldust mõjutasid lisaks riigiülestele piirangutele ka lennundusettevõtete ja -

organisatsioonide keeruline olukord lennuliikluse laialdase vähenemise tõttu.  
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1.6. Õppekavaarendus 

2020. aastal alustati intensiivselt akadeemia esimese ingliskeelse bakalaureusetaseme 

“Commercial Aviation Management” (CAM) õppekava koostamist, vastuvõtt õppekavale 

algab 2021. aastal. CAM õppekava avamine on kooskõlas ka akadeemia rahvusvahelistumise 

ambitsiooniga, mille üheks osaks on täismahus õppeprogrammi pakkumine inglise keeles. 

Akadeemias on küll mitmeid ingliskeelseid aineid, kuid senini on puudunud ingliskeelne 

õppekava, mis annaks selle lõpetanutele bakalaureusekraadi. Selline olukord on varem piiranud 

ka akadeemia koostööd akadeemiliste välispartneritega ja lennundussektoriga. CAM õppekava 

läbiviimisel kasutatakse simulatsioonitarkvara SIMIO lennundussektori ettevõtete erinevate 

tööprotsesside modelleerimiseks. Õppekava arendamisse kaasati ka osapooli väljastpoolt 

akadeemiat, nt Soome partnerkõrgkooli Haaga-Helia University of Applied Sciences ning 

lennuettevõtte AirBaltic esindajad.  

2021. aasta põhisuunad õppetegevuses on järgmised:  

● Rahvusvahelistumine õppetegevuses:  

○ vastuvõtt akadeemia esimesele inglisekeelsele õppekavale “Commercial 

Aviation Management”; 

○ koostöö jätkamine partnerkõrgkoolidega ühisprojektide kaudu (Tromso, IT 

Carlow) ning uute koostöösidemete loomine;  

○ rahvusvahelise mobiilsuse suurendamine nii õppur- kui ka töötajaskonna seas.  

● Lõputööde teemade valiku, lõputööde koostamise, juhendamise ja hindamissüsteemi 

parendamine lõputööde taseme tõstmise ning lõpetajate arvu suurendamise eesmärgil.  

● Katkestamisjuhtude ja õpimotivatsiooni süsteemse uurimisega alustamine.  

● Õppejõudude (sh külalisõppejõudude) pädevuste arendamiseks ja õppejõudude 

toetamiseks õppetöö vaatlussüsteemi loomine ja rakendamine. Fookusesse võetakse 

lisaks kontaktõppele ka õppedokumentatsioon, hindamine ja digivahendite kasutamine 

õppetöös.  

● Projekti “Lennuakadeemia praktika 2021-2022” abil koolitatakse kooli- ja 

ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid, kaasatakse praktikuid õppetöösse ning õppejõud 

ja õpetajad saavad stažeerida tööandjate juures.  

● Õppekava arendamise olulisemad tegevused on lennuliiklusteeninduse õppekava 

lühendamine neljalt õppeaastalt kolmele õppeaastale ning lennundustehnika õppekaval 

elektroonika ja mehitamata lennunduse õppe tugevdamine ning kõigi (peamiselt side- 

ja navigatsioonisüsteemide eriala) õppekavade arendamine lennunduse kiiret ja 

mahukat digitaliseerimist ning automatiseerimist arvestades.  
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2. Personal 

2020. aasta olulisemad tegevused personalijuhtimise valdkonnas: 

● Uue juhtkonna (rektor-prorektorid) ametisse asumine ja struktuuriüksuste ning 

ametikohtade töö ümberkorraldamine. 

● Juhtimisalaste kompetentside arenguprogrammi käivitamine. Programmi eesmärk on 

arendada ja ühtlustada juhtide pädevusi nagu eestvedamine, coachiv-juhtimine, 

inimeste kaasamine/motiveerimine, läbirääkimisoskused, muudatuste juhtimine. 

Juhtide arenguprogrammis osaleb 19 juhti. Programm jätkub 2021. a. 

● Jätkamine mentorprogrammiga. Programmi raames on koolitatud 15 mentorit ning 

aruandeaastal käis koos üheksa mentorpaari. Mentorluse eesmärk on toetada uusi 

kolleege akadeemiasse sisseelamisel, sh  kohanemisel organisatsioonikultuuriga, uue 

töörolliga, pädevuste arendamisel, muudatuste juhtimisel ning maksimeerida mentee 

potentsiaali tema seatud eesmärkide saavutamisel. 

Akadeemias töötas aruandeaasta 31. detsembri seisuga 54 töötajat: 16 akadeemilist 

töötajat/õppejõudu ja 38 mitteakadeemilist töötajat. Akadeemilised ametikohad jagunesid 

järgmiselt: üks dotsent, 11 lektorit, üks vanemõpetaja, üks assistent ja kaks instruktorit. 

Aruandeaastal kaasati väljastpoolt akadeemiat õppetöö läbiviimisse kõrgharidus- ning 

kutseõppe õppekavadel külalisõppejõududena 32 ettevõtete või partnerkoolide tippspetsialisti. 

Töötajate kvalifikatsiooni ja erialapädevuste arendamiseks soodustatakse mitmekülgselt 

töötajate tasemeõpet. 2020. aastal õppis akadeemia töötajatest üks doktoriõppes ja kuus 

magistriõppes. 

Aruandeaastal oli töötajate enesetäiendamise võimalused paljuski piiratud e-õppe vormidega, 

kuna tuli arvestada Covid-19 pandeemia piirangutega. Vähenes väliskoolitustel osalemine,  

kuid siseriiklike koolituste maht pigem kasvas. 

Personali arvandmed aastate võrdluses on toodud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Personali arvandmed        

  2019 2020 

Töötajate koguarv (va lapsehoolduspuhkusel olijad), sh 50 54 

valitud akadeemiliste töötajate arv 15 16 

mitteakadeemiliste töötajate arv 35 38 

õppetööd läbiviivate mitteakadeemiliste töötajate arv 17 15 

külalisõppejõudude arv / sh väliskülalisõppejõud 44/9 42/10 
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Personali suhtarvud     

täistööajaga akadeemilisi töötajaid 12 13 

osalise tööajaga akadeemilisi töötajaid 3 3 

täistööajaga mitteakadeemilisi töötajaid 25 30 

osalise tööajaga mitteakadeemilisi töötajaid 10 8 

Töötajate keskmine vanus 44   

akadeemilised töötajad (aastat)    47,0 46,4 

mitteakadeemilised töötajad (aastat) 42,6 42,4 

Töötajate kvalifikatsioonide jaotus     

Akadeemilised töötajad     

PhD, sealhulgas teaduskraadiga 3 3 

MA või sellega võrdsustatud haridustasemega 8 9 

Doktori- ja magistrikraadiga akadeemiliste töötajate %  73 75 

Mitteakadeemilised töötajad     

PhD, sealhulgas teaduskraadiga 1 0 

MA või sellega võrdsustatud haridustasemega 12 14 

Doktori- ja magistrikraadiga mitteakadeemiliste töötajate %  37 37 

Töötajate enesearendus     

Sisekoolituste maht (ak tunnid) 1149,3 1045,33 

Koolituste maht osaleja kohta (ak tunnid) 28,03 25,5 

Siseriiklike koolituste maht 1618 5041,99 

Koolituste maht osaleja kohta (ak tunnid) 67,42 95,13 

Väliskoolituste maht (ak tunnid) 773,67 446,67 

Koolituste maht osaleja kohta (ak tunnid) 36,84 89,33 

  

2020. aasta oli värbamistegevuses väga aktiivne. Rektor kuulutas välja 15 avalikku konkurssi, 

millest kaks akadeemilistele ametikohtadele ja 13 mitteakadeemilistele ametikohtadele. Kõige 

konkurentsitihedamad olid prorektorite konkursid ja simulatsioonide arendaja konkurss. 

Akadeemiliste ametikohtade konkursid on olnud stabiilselt väikese konkursiga. Akadeemilise 

personali puhul on keerulisem leida töötajaid erialaõppejõudude ametikohtadele. Lennunduse 
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eripärast tulenevalt on erialaspetsialistid hõivatud lennunduses endas (tegevpiloodid, 

õhusõidukite mehaanikud, lennujuhtimise instruktorid jne) ja nende värbamine korraliste 

õppejõu ametikohtadele on suur väljakutse. Ülevaade personali konkurssidest on tabelis 8. 

 

Tabel 8. Personali värbamisel konkurss kohale     

  2019 2020 

Akadeemilised ametikohad 16 5 

Mitteakadeemilised ametikohad 21 18 

  

2021. aasta põhisuunad personalijuhtimise valdkonnas: 

● Tasustamis- ja motivatsioonisüsteemi parendamine eesmärgiga luua selge ja läbipaistev 

tasustamise (põhipalk, lisatasud) ja hüvede süsteem, määratleda tunnustamise 

põhimõtted, sõnastada meeskonnavaimu hoidmise kokkulepped. 

● Akadeemia uute väärtuste (KUUP: koostöö, usaldus, uuendusmeelsus, paindlikkus) 

juurutamine. 

● Töötajate teadustööalase kompetentsi ja õpetamispädevuste arendamine. 

● Töötajate erialaste teadmiste ja kogemuste täiendamise toetamine - stažeerimise 

süsteemi loomine. 

● Töötajate rahulolu-uuringu läbiviimine.  

3. Teadus- ja arendustegevus 

Olulisemad tegevused teadus- ja arendustegevuses 

 

2020. a alguses koostati TAL-nõukogu põhimäärus ning aprillis kutsuti kokku viieliikmeline 

teadus-, arendus- ja loomenõukogu, kus on esindatud kõik erialad. Nõukogu peamised 

tegevused 2020. aastal olid uude arengukavasse ning riiklikesse teadus- ja arendusega seotud 

strateegiadokumentidesse sisendi andmine, eelmise perioodi TAL-tegevuste analüüs ning uue 

perioodi TAL-tegevuste sisendi andmine. 

 

Määrati ära ELA teadus- ja arendustegevuse fookusvaldkond, milleks on: tulevikutehnoloogiad 

mehitamata lennunduses ja selle toimimist võimaldava keskkonna loomine – lennunduse 

digitaliseerimine. 
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Tabel 9.  Rakendusuuringutes ja arendusprojektides osalemine 

Jrk 

nr 

Nimetus Projekti kestus Projekti väljundid  

Rakendusuuringud: 

1. Irdtorni arendustööd 2017-2020 Lennuliiklusteeninduse ASi tellimusel inimfaktori analüüsil 

baseeruva kaugtorni tööga seotud 

lennujuhtimisprotseduuride kavandi koostamine ning 

nimetatud protseduuride ettevalmistamine valideerimiseks ja 

sertifitseerimiseks. 

2. Automaatsete lennuvälja 

ilmavaatluste teostamise 

võimalikkuse uurimustöö 

27.05.2020- 

03.08.2020 

Keskkonnaagentuuri tellimusel uurimuse läbiviimine 

automaatsete lennuvälja ilmavaatluste teostamise 

võimalikkuse kohta. 

Arendusprojektid: 

1. Rahvusvaheline 

LEADER koostööprojekt 

2020-2021 Rahvusvahelise koolituskonsortsiumi ja õppekava loomine, 

innovaatiliste lahenduste (robootika, automaatika, green 

innovation, jms) testimine ja inkubatsioon 

partnerlennujaamades. 

2.  Rahvusvaheline SA 

Archimedes EMP/ Norra 

koostööprogrammi 

projekt  "Simulation 

Based Learning in 

Aviation" koostöös UIT-

The Arctic University of 

Norway’ga 

01.10.2020- 

31.01.2022 

Digitaalsel tarkvaraplatvormil põhinev õppemooduli (30 

EAP) väljaarendamine, mis võimaldab simuleerida 

lennundusprotsesse, neid visuaalselt proovida ning õpet 

efektiivselt korraldada.   

3.  Institutsionaalne 

arendusprogramm TA 

asutustele ja 

kõrgkoolidele (4.1.1), 

ASTRA II taotlusvoor 

"Eesti Lennuakadeemia 

kompetentsikeskuse 

väljaarendamine" 

(ELASTRA II)  

25.05.2020- 

31.07.2022 

ELA kujunemise toetamine lennunduse 

kompetentsikeskuseks. Projekti tulemusel kaardistatakse 

arengueeldused, et ümber profileerida haridusteenuste ja 

TAL-teenuste paketid ning arendada välja võimekus 

lennundusprotsesside simuleerimiseks. 

(Juuni-november 2020 viidi läbi ELA arengueelduste 

uuring) 

4.  Lennuakadeemiale 

kaugjuhtimisega 

õhusõidukite valdkonnas 

õppe- ja 

arendusvõimekuse 

tõstmine ning 

rahvusvahelistumise 

soodustamine 

(ELASTRA) 

 

 

01.09.2016 - 

31.12.2021 

Projekti eesmärk on Eesti Lennuakadeemia suurenenud 

konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekus 

mehitamata õhusõidukite valdkonnas, samuti üliõpilaste ja 

õppejõudude rahvusvahelistumise suurendamine. Projekti 

tulemusel suureneb õppekavade arendamise ja rakendamise 

efektiivsus ja ressursikasutuse tõhusus ning tõuseb õppe- ja 

arendustöö kvaliteet. Projekti raames tõstetakse 

kaugjuhtimisega õhusõidukite õppe- ja arendusvõimekust ja 

arendatakse välja rahvusvahelistumise strateegia. 

5 Flying Forward 2020 

 (toetav partner) 

2020-2023 Kolmeaastase uurimisprojekti käigus arendatakse uus 

Euroopa Liidu linna õhuliikluse (UAM) ökosüsteem, mis on 

kooskõlas Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste 

digitaliseerimise strateegiaga (Digital Government 
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Transformation – DGT) ja keskendub sellele, et linna 

õhuliikluse planeerimine saab osaks linnade ruumilise 

planeerimise infrastruktuurist. Linna õhuliikluse võrgustiku 

ja taristu  loomine ning selle linna digitaalse taristuga 

sidumine võimaldab meie elu hõlbustada turvalisel, ohutul ja 

tõhusal viisil.  

 

Uurimistöö ja arendusprojektide publitseerimine 

Ülevaade õppejõudude avaldatud publikatsioonidest Eesti Teadusinfosüsteemi 

klassifikaatorite järgi on esitatud tabelis 10. 

Tabel 10. Publikatsioonid 

ETIS klassifikaator 2018 2019 2020 

1.1. - - 1 

1.2 1 1 1 

1.3 - 1 - 

2.4 - 1 - 

3.1 - 1 - 

3.2 1 - 1 

3.4 1 1 - 

KOKKU 3 5 3 

 

Teadus- ja õppelaborite arendamine: 

● Droonilaborisse hangiti ELASTRA projekti vahenditest kaks seireplatvormi (Matrice 

210 V2  koos seiresüsteemide ja lisadega ning  Mavic 2 Zoom koos seiresüsteemi ja 

lisadega) kogumaksumusega 39 488.85 € 

● Rakendustarkvara "Tarkvaraliides lennujuhtimissimulaatori ATTower ja mehitamata 

õhusõiduki simulaatoril ühildamiseks”  30 000 € 

 

Osalemine teadusorganisatsioonide (võrgustike) töös: 

● ELA liitus 2020. A kevadel ADAPTER võrgustikuga.  

2021. aasta põhisuunad teadus- ja arendustegevuses: 

● fookusvaldkonnas uurimisrühma käivitamine,  

● (rahvusvaheliste) ülikoolidega koostöösidemete arendamine teadusprojektide 
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läbiviimiseks; 

● tudengiprojektides osaluse tõstmine; 

● uute rakendusuuringute käivitamine; 

● ADAPTER võrgustiku võimaluste kasutamine teadus- ja arendusteenuste paremaks 

turundamiseks; 

● liitumine ATAERA (Air Transport and Aeronautics Education and Research 

Association) võrgustikuga. 

4. Ühiskonna teenimine 

Elukestev õpe  

 

Teiste akadeemia eesmärkide kõrval on üheks olulisemaks ka lennundusvaldkonna 

tutvustamine ja populariseerimine ühiskonnas laiemalt. Selleks pakutakse igal aastal 

mitmekülgseid võimalusi alates ekskursioonidest (kooligrupid jt huvilised) ja lahtiste uste 

päevast kuni simulaatori huvilendude ning erinevate lennunduskoolitusteni. 

Lisaks ekskursioonidele on koolinoortele pakutud võimalust tulla huvipakkuvale erialale 

tudengivarjuks. Akadeemia on olnud esindatud erinevatel haridusüritustel üle Eesti. Samuti on 

noori Eesti eri paigust lennundusega tutvustanud ettevalmistuskursus “Sissejuhatus 

lennunduserialadesse”. Ühest küljest teeb kursus põgusa sissevaate lennundusega seotud 

teemadesse ja teisalt toetab huvilise ettevalmistamist sisseastumiseks. 

Lahtiste uste päev toimus 2020. a veebruaris ja osalejaid oli üle 100, mis jäi varasemate 

aastatega võrreldes samasse suurusjärku. Ettevalmistuskursus, mille praktilised tegevused on 

toimunud  kohapeal, viidi aga lõpuni veebipõhiselt. Kursusele registreerus 172, eksami sooritas 

91 (sh positiivselt 91) osalejat, mis on varasemaga võrreldes kahekordne tõus. Küll aga olid 

kõik hilisemad tegevused 2020. aastal juba Covid-19 pandeemiast mõjutatud ja nii langesid 

füüsilist kontakti eeldanud tegevuste mahud märgatavalt. Näiteks osaleti messidest vaid 

veebruaris toimunud „Intellektikal“ ja „Õpi Tartus“. Kui 2019. a külastas akadeemiat ligikaudu 

30 erinevat gruppi, siis 2020. aastal vaid kaheksa. Varasematel aastatel ülisuurt populaarsust 

kogunud simulaatorite huvilennud (aktiivne kinkekaartide müük) lõppesid pandeemia tõttu, ära 

jäid traditsioonilised SA Eesti Lennundusmuuseum korraldatud lennupäevad, mille 

organiseerimises on olnud oluline roll üliõpilaskonnal, ning iga-aastane Eesti lennunduse 

suursündmus lennundusseminar. Ei toimunud ka avalikke loenguid üldhariduskoolides. 

Sellest ajendatult seati eesmärgiks koostöösuhete intensiivne tihendamine Eesti 

lennundusettevõtetega, et selle tulemusel lennundust enam esile tuua. Ettevõtteid kaasati 

aktiivselt vastuvõtukampaaniasse neis töötavate akadeemia vilistlaste tutvustamise kaudu. 

Samuti algas 2020. aastal pikem projekt, mille raames viiakse läbi ettevõtete tutvustusnädalaid 

sotsiaalmeediakanalites. Aasta teises pooles valmisid 18 suurima koostööpartneri stendid, mis 

moodustavad teisel korrusel galerii. Stendid on mõeldud nii üliõpilastele kui ka akadeemia 

külastajatele Eesti lennundusettevõtete tutvustamiseks. Tunduvalt elavnes koostöö Eesti 

Lennundusklastriga, klastri juht valiti ka Eesti Lennuakadeemia nõunike kogu esimeheks. 
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Oluliseks eesmärgiks seati ka  suhtlus vilistlastega ning selleks hakati välja andma kvartaalset 

infokirja. Järgmise sammuna kavandatakse vilistlaste kokkutuleku traditsiooni algatamist. 

Avalike ressurssidena oleme võimaldanud oma kohviku ja raamatukogu külastamist. Kui 

varem on ettevõtted ja avaliku sektori asutused saanud õppehoones erinevaid üritusi ja 

seminare korraldada, siis 2020. a vähenes märkimisväärselt ka see tegevus. Üliõpilasesindus 

korraldas vaid ühe doonoripäeva, kuhu olid oodatud aga ka vallaelanikud jt huvilised 

väljastpoolt akadeemiat. Sügissemestril toimusid lennundusalased avalikud loengud, mida said 

kuulata nii üliõpilased ja töötajad kui kõik lennundushuvilised väljastpoolt akadeemiat. 

Loengud on järelevaadatavad. 

Akadeemia pakutavad täienduskoolitused ja koolituskalender on avalikult nähtavad eesti- ja 

ingliskeelsel kodulehel. Aasta jooksul korraldati 28 koolitust, mida on mõnevõrra vähem kui 

2019. a (33). Koolitustest olid ingliskeelsed 43%. Ühtekokku osales koolitustel 534 isikut 

(2019. a 545). Enim koolitusi korraldati õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialaga seonduvalt. 

Täienduskoolituste maht oli 735 akadeemilist tundi, mis jääb veidi alla 2019. a 770 tunnile. 

Kõige laiemat sihtgruppi hõlmavad droonikasutamise teadlikkuse ja ohutuse tõstmiseks 

korraldatavad mehitamata õhusõidukite käitajate koolitused. Neid korraldati neli korda. 

Koolituste hinnad on taskukohased. Väga positiivset tagasisidet sai aga akadeemia järjekorras 

teine MOOC „Mehitamata õhusõidukite käitamine“, mis oli 100% veebipõhine ja tasuta. Kuigi 

registreerunuid oli peaaegu kaks korda rohkem, lõpetas kursuse edukalt siiski 253 osalejat. 

Esimene MOOC, ingliskeelne „Introduction to Aircraft“, pole samuti populaarsust kaotanud. 

Kursus toimus aasta jooksul kaks korda, osales üle 200 huvilise. 

Suurimad koostööpartnerid täienduskoolituste tellimisel olid endiselt Kaitsevägi, Magnetic 

MRO AS, Lennuliiklusteeninduse AS, kuid samas osalesid koolitustel ka spetsialistid teistest 

lennundusorganisatsioonidest ja asutustest: Aerohooldus OÜ, Fort Aero AS, Nyxair OÜ, 

Päästeamet, Lennuamet, Politsei- ja Piirivalveamet jne. Koolitusi korraldati vastavalt 

päringutele, aga ka teadaolevale infole selle kohta, milliseid koolitusi vajatakse.  

Valdav osa täienduskoolitustest (46%) oli mahuga 0-8 akadeemilist tundi ning nii 9-26 ja 27-

80 akadeemilise tunni mahus koolitusi oli võrdselt 25%. Suuremamahulisi koolitusi oli 4%. 

Covid-19 pandeemiast tingituna toimus enamik koolitustest veebipõhiselt, sh traditsiooniliselt 

füüsilises keskkonnas toimunud koolitused. 

Akadeemias toetatakse oma töötajate koolituste läbiviimist ning kaasnevat lisatööd 

tasustatakse. Enamik koolitajaid olidki akadeemia töötajad. Väliskoolitajatest tehti koostööd 

kahe rahvusvahelise koolitusorganisatsiooniga – Baines Simmons Ltd. ja JAA Training 

Organisation. Jätkus koolituste pakkumine naaberriikidesse, kuna meie koolitusturg on 

piiratud. Sisenemine välisturgudele on meile siiski suureks väljakutseks. 

 

2021. aasta põhisuunad ühiskonna teenimises:  

● Lennunduse populariseerimine ühiskonnas (populaarteaduslikud tooted lisaks 

praegustele tegevustele). 

● Akadeemia maine tugevdamine strateegilise rahvusvahelise koostöö kaudu 
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(võrgustikud, organisatsioonid, partnerkõrgkoolid). 

● Osalemine turunduse ja kommunikatsiooni võrgustikes (lennundusklaster, RKRN). 

● Kahesuunaline koostöö ettevõtetega (vastuvõtuturundus ühelt poolt ja ettevõtete 

tuntuse suurendamine teiselt poolt). 

● Lennundusettevõtetele koolitusteenuste pakkumisel oluliseks partneriks olemine. 

5. Töö- ja õppekeskkond 

2020. aastal olid olulisemad tegevused: 

● Otto Tauri auditooriumi (30 kohta) ehitamine kahest väiksemast kabinetist; 

● Ruumipõhise kliimaautomaatika väljaehitamine õppehoones; 

● Ventilatsioonisüsteemi täiustamine ja CO2 andurite lisamine ruumipõhise 

ventileerimise juhtimiseks; 

● Läbipääsusüsteemi Innerrange uue versiooni Integriti kasutuselevõtt; 

● 2020. aastal tuli ümber korraldada mitmeid riistvaralisi ja tarkvaralisi lahendusi, et 

tagada kvaliteetne ja tulemuslik õppetöö läbiviimine distants- ja hübriidõppe vormis. 

Igasse akadeemia auditooriumisse on paigaldatud kaks monitori, veebikaamera ning 

eraldiseisev kõlar-mikrofon. Märtsikuus võtsime kasutusele kolm Zoomi litsentsi, mida 

väga aktiivselt hakati kasutama. Zoomi litsentse suurendasime sügiseks 26-le, et 

pakkuda individuaalselt kasutajakontosid;  

● Lennujuhtimise simulaatori pseudopiloodi kaheksa töökohaga ruum läbis 

uuenduskuuri, kus vahetati välja lauad, monitorid, kõik sisend-väljundseadmed, 

kaabeldus ja sidesüsteem; 

● Aasta lõpus hangiti 20 sülearvutit, et nüüdisajastada mobiilset arvutiklassi. Seda 

kasutavad peamiselt õppurid ja täienduskoolitustel osalejad; 

● Akadeemia infoturbele pandi rõhku kogu aasta - kevadel hinnati  arvutivõrgu turvalisust 

ning pärast seda aasta lõpuni tehti parendustöid arvutivõrgu turvalisuse ja tõrkekindluse 

tõstmiseks;  

● 2019-2020. aastatel nüüdisajastati terve videovalvesüsteem:  vahetati välja kõik sise- ja 

välikaamerad ning videovalvesalvesti; 

● EENeti interneti püsiühendusega liitumine ja optilise fiiberkaabliga tagavara 

internetiühenduse loomine; 

● WiFi leviala ja võimekuse parendamine uute seadmetega. 

2021. aasta põhisuunad taristu arendamisel on:  

● Õppehoone BIM-süsteemi väljaarendamine. Küttesüsteemi ja sisevalgustuse juhtimise 

integreerimine BIM’i. 

● Kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks sobilike ruumide leidmine Tallinnas. 

● Päikesejaama projekteerimine õppehoone katusele. 

● Kliendipöördumiste haldussüsteemi kasutuselevõtmine (nn ticket-süsteem). 

● IT-teenuste ja seadmete turvalisuse tõstmine, võttes aluseks 2020. a tehtud 

arvutivõrgu auditi. 
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6. Organisatsiooni juhtimine ja arendamine 

6.1. Strateegiline juhtimine 

Arengukava 2016-2020 kokkuvõte 

Arengukavas seatud mõõdikute täitmise on kajastatud tabelis 11. 

 

Tabel 11. Arengukava 2016-2020 seatud mõõdikute täitmine 

Eesmärk: Tunnustatud rahvusvaheline lennunduskoolitaja (fookus: õppetegevus) 

Indikaator  Mõõdik 20161  2019 

(täitmine) 

2020 

(täitmine) 

2020 

(siht) 

1 Tööhõive ja edasiõppimise määr 

(%) 

90 97 96 95 

2 Lõpetajate arv aastas 48 33 33 50 

3 * Kutseõppe lõpetajate arv 

(lõpetasid 2020) 

0 0 15 15 

4 Ingliskeelse  erialamooduliga 

õppekavad 

0 4 4 4 

5 Katkestajate osakaal (%) 15 12,4 7 15 

6 Välisüliõpilaste arv 0 0 0 10 

7 Üliõpilaste rahulolu õppekava ja 

õppekorraldusega ( 5-palli skaala) 

4.0 3.6 4,1 4.2 

8 Vilistlaste rahulolu õppekava ja 

õppekvaliteediga (5-palli skaala) 

3.7 3.8 X 4.1 

9 Tööandjate rahulolu õppekava ja 

õppekvaliteediga (5-palli skaala) 

3.9 4.0 X 4.2 

10 Pakutavate täienduskoolituste arv 35 33 28 40 

11 Täienduskoolitustel osalejad 510 545 534 580 

Eesmärk: Areneda lennundusalase arendustöö “väravaks” Eestis (fookus: arendustegevus) 

12 Rahvusvaheliste arendustöö 

partnerite arv 

0 3 3 3 

13 Arendustöö partnerite arv Eestis 5 12 15 15 

                                                
1 Algtasemeks on määratud andmed 2015 lõpus koostatud majandusaasta aruandest, 

rakenduskavast ning tegevustoetuse käskkirja aruandest. 
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14 Registreeritud spin-off-ettevõtete 

arv akadeemias 

0 0 0 2 

Eesmärk: Jätkusuutlik rakenduskõrgkool (fookus: organisatsiooni arendamine) 

15 Majandustegevusest teenitud 

käibe osakaal tegevustoetusest 

(%) 

5 6,27 8,4 15 

16 Õppetööd läbiviivad admin. 

töötajad (%) 

60 49 39 70 

17 Õpirände tegevustes osalemise 

kogemusega õppejõud (%) 

10 55 54 75 

18 Üliõpilaste rahulolu 

õppejõududega  

( 5-palli skaala) 

4.4 4.7 4,3 4.5 

19 Lennunduspädevuse ja 

kogemusega õppejõudude osakaal 

erialaõppes (%) 

70 56 68 85 

20 Magistri- või doktorikraadiga 

õppejõudude osakaal (%) 

55 59 54 65 

Eelmise arengukava perioodi visioon “Olla aastaks 2020 ühiskonna vajadustest lähtuv 

rahvusvaheliselt tunnustatud lennunduskõrgkool ning valdkonnas hinnatud koostööpartner” on 

olemuselt asjakohane ka 2021-2025 arengukava kehtivusperioodi silmas pidades. ELA on 

teinud eelmise arengukava perioodil mitmeid olulisi ettevalmistusi, millelt saab edasi liikuda. 

Eesti Lennuakadeemia arengukava aastateks 2016-2020 seadis visiooni saavutamiseks kolm 

fookuseesmärki. 

1. Õppetegevuse arendamine, et kujuneda jätkusuutlikuks rahvusvaheliselt tunnustatud 

lennunduskoolitajaks. 

Arengukavas eesmärgi täitmiseks väljatoodud tegevused said suures plaanis 2020. aasta lõpuks 

tehtud. Sellegipoolest on õppetegevuse arendamises üldistest riiklikest suunistest ja ettevõtete 

praktilistest vajadustest lähtuvalt vaja teha mitmeid olulisi muutusi, nt mitmekesistada 

haridusteenuseid, muuta õpe reaalselt rahvusvaheliseks, paindlikustada õppevorme ja -

meetodeid, arendada võimekusi uute tehnoloogiate alal jne. Kuigi rahvusvahelistumise suunas 

peab tegema veel palju tööd (nt rahvusvaheliste tasemeõppe programmide avamine, 

välisüliõpilaste vastuvõtt, õppejõudude õpiränne, arvestatava hulga ingliskeelsete õppeainete 

ja -moodulite väljatöötamine, ühisprojektid), on akadeemia üheks tugevuseks pikaajalised 

kogemused koostööst erinevate väliskõrgkoolidega Erasmus+ programmi raames. 

Rahvusvahelise koolituse aktiivsem rakendamine võimaldab paremini teenindada ka Eesti 

ettevõtjaid. Rahvusvahelistumine on institutsionaalse akrediteerimise (IA) tulemusena 

hinnatud standardile osaliselt vastavaks. 
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2.  Arendustöö võimekuse rakendamine, et kujundada ELA lennundusalase arendustöö 

“väravaks” Eestis. 

Kuigi eelmise arengukava perioodil alustati ja viidi läbi mitmeid lühema- ja pikemaajalisi 

arendusprojekte, ei ole ELA oma potentsiaali uurimis- ja arendustöös kaugeltki täiel määral 

rakendanud. ELA väiksuse ja erialade vähese senise interdistsiplinaarsuse tõttu peab eriti 

nutikalt leidma lahendusi arendusprojektide läbiviimiseks ja igapäeva õppetöösse 

integreerimiseks. Olles Eesti Lennundusklastri assotsieerunud partner, saab ELA regulaarselt 

tagasisidet ettevõtetelt ja koostööpartneritelt uurimis- ja arendustööde ootuste ja vajaduste 

kohta. Oluliseks sisendiks on ka peamiselt lennundusettevõtete ja -asutuste juhtidest koosneva 

ELA nõunike kogu arvamused ja soovitused. ELA sidusus sektoriga on ülioluline. Teadus-, 

arendus- ja loometegevuse (TAL-tegevus) vähesus perioodil 2014-2020 on kajastamist leidnud 

IA otsuses ja on koos rahvusvahelistumisega hinnatud teiseks standardile osaliselt vastavaks. 

3.  ELA jätkusuutlikkuse tagamine efektiivse juhtimissüsteemi kaudu.  

ELA juhtimiskorraldus on taganud, et koolitusorganisatsioonide ja sünteetiliste 

treeningsüsteemide sertifikaadid on jätkuvalt kehtivad ning õppekavagruppide hindamine 

edukalt läbitud. Seetõttu saab väita, et ELA on toiminud jätkusuutlikult. Akadeemia senise 

juhtimissüsteemi põhirõhk on olnud õppetegevuse toimimisel, kuid varju on jäänud 

organisatsiooni enda areng ja arendustegevused, samuti efektiivne partnerlussuhtlus 

sidusrühmadega. Muudatustega arengueelduste loomiseks alustati 2020. a märtsis, kui viidi 

läbi struktuurireformi (koos koosseisu muudatustega) esimene etapp. ELA juhtkond näeb 

olulisi võimalusi organisatsiooni arendamiseks, et kasvaks suutlikkus lennundussektorile 

teenuseid pakkuda ja lisaväärtust luua. 

Arengukava 2021-2025 koostamine 

2020. aastal koostati Eesti Lennuakadeemiale järgmiseks viieks aastaks uus arengukava, mille 

väljatöötamine toimus aktiivse meeskonnatöö põhimõttel, kuhu protsessi tähtsust arvestades 

võeti abiks väliseksperdid muudatuste juhtimise nõustamiseks. Arengukavas on akadeemia 

üheks peamiseks prioriteediks avanemine ettevõtetele ja teenuste arendamine, arvestades 

paremini sektori vajadusi. Visioon on olla huvirühmade poolt kõrgelt hinnatud 

rahvusvaheline lennunduse koolitus- ja arenduspartner.  

Visiooni täitmiseks on akadeemia rõhuasetused järgmiseks viieks aastaks: 

● koostööl,  mis hõlmab endas proaktiivset suhtlust, võrgustumist, ühisprojekte ning 

regulaarset kommunikatsiooni huvirühmadega; 

● paindlikkusel, mille peamiseks väljundiks on mitmekesised õppevõimalused eri 

haridustasemetel (elukestev õpe); 

● innovatsioonil, mille raames keskendutakse mehitamata lennunduse ja selle toimimist 

võimaldava keskkonnaga seotud tulevikutehnoloogiate rakendamisele ning teadus- ja 

arendustegevustele; 

● rahvusvahelistumisel, millega seoses keskendutakse ingliskeelsete õppekavade 

avamisele, õppurite ja õppejõudude mobiilsuse suurendamisele ning rahvusvaheliste 

koostöö- ja arendusprojektide käivitamisele. 
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ELA strateegilised eesmärgid 2025: 

1. Oleme iseseisev ja rahvusvaheliselt tunnustatud rakenduslik kõrgkool. 

2. Pakume mitmekesiseid ja tulevikutehnoloogiaid arvestavaid kvaliteetseid haridus-, teadus- 

ja arendusteenuseid. 

3. Toimib rahvusvaheline aktiivne partnerlus ja ingliskeelne õppe-, teadus- ja arendustöö. 

 

Arengukava ülesehitamiseks kasutati strateegiakaardi meetodit, mille käigus keskenduti 

strateegia viiele põhiküsimusele, millest tulenevalt mahub strateegia kokkuvõtlikult ühele A4 

leheküljele. Sama meetodit kasutati ka erialaosakondade/valdkondade jaoks, mille tulemusena 

valmis täiendavalt üheksa valdkondlikku strateegiakaarti. Need kokku kümme strateegiakaarti 

moodustavadki ELA arengukava tuuma. 

6.2 Finantsjuhtimine 

Akadeemia kogueelarve oli 4 383 057 eurot, sellest majandustegevusest laekuvast tulust 

sõltuvad kulud moodustasid 16,25% ning struktuuritoetused 5,22%.  

Tabel 12. Akadeemia kogueelarve eurodes 

Tegevustoetus (sh 2019.a jääk 93 750)        3 442 293 

Majandustegevusest laekuvad vahendid (sh 2019.a jääk 422 016) 712 142 

Struktuuritoetused 228 622 

Kogueelarve 4 383 057 

 

 Eelarvevahendite kasutamine on toodud tabelis 12. 

Tabel 13. Eelarvevahendite kasutamine eurodes 

  2019 2020 

Kulud tegevustoetuse vahenditest 3 231 732 3 263 593 

sh personalikulud 1 825 190 2 001 817 

sh õppe- ja majandamiskulud 1 387 222 1 238 811 

sh õppetoetused 19 320 22 965 

Üle viidud järgmisse eelarveaastasse 93 750 178 700 

Kulud majandustegevusest laekuvatest vahenditest 232 537 321 365 

sh personallikud 85 575 96 254 
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sh õppe- ja majanduskulud 82 123 192 630 

sh õppetoetused 0 1 800 

sh investeeringud 64 839 30 681 

Üle viidud uude eelarveaastasse 422 016 390 777 

Kulud struktuurifondide toetustest 208 253 228 622 

KOKKU KULUD 4 188 288 4 383 057 

 

 Suurematest omatulu projektidest tuleks rõhutada: 

● Kaitseväe Akadeemia kadettide koolitus – 28 280 €; 

● Lennujuhtimissimulaatori kasutamine täienduskoolituste läbiviimiseks – 10 292 €; 

● Lennundustehniliste töötajate täienduskoolitused – 111 959 €; 

● Irdtorni projekt Lennuliiklusteeninduse ASile – 73 763 €; 

● Lennuki ja kopteri lennutreeningseadmete kasutamine täienduskoolituste läbiviimiseks 

ja akadeemia tutvustamiseks – 5 300 €; 

●  ATPL teooriakoolituse läbiviimine 9 347  €; 

● Automaatsete lennuvälja ilmavaatluste teostamise võimalikkuse uurimustöö 

Keskkonnaagentuurile 8 322 €. 

·         
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6.3. Kvaliteeditagamine 

 

2020. aasta olulisemad tegevused olid: 

● Institutsionaalne akrediteerimine  

● Kutseõppe töökohapõhise õppekava hindamine 

● Eesti Lennuakadeemia juhtimiskäsiraamatu nüüdisajastamine 

● ELA juhtimisega seotud riskide hindamine. 

Haridus- ja Teadusministeerium on väljastanud Eesti Lennuakadeemiale  õpetamisõiguse 

akrediteerimiste tulemusena ja Lennuamet koolitusõiguse koolitusorganisatsioonidele 

sertifikaatidega. Lennuamet on alates 01.01.2021 Transpordiameti lennundusteenistus. 

2020. a novembris toimus ELA institutsionaalne akrediteerimine, mille käigus Eesti Kõrg- ja 

Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hindas ELA juhtimise, töökorralduse, õppe- ja 

teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, kõrgkooli 

eesmärkidele ja arengukavale. Protsessi käigus koostas akadeemia eneseanalüüsi aruande, mis 

sisaldab kõrgkooli tugevuste ja parendusvaldkondade tõenduspõhist analüüsi, mis on olnud üks 

oluline sisend ka uue perioodi arengukava 2021-2025 koostamisse. 

EKKA hindamisnõukogu kinnitas oma 27. jaanuari 2021. a istungil otsuse akrediteerida Eesti 

Lennuakadeemia kolmeks aastaks 27. jaanuarini 2024. 

Nõukogu analüüsis ELA  tugevusi ja parendusvaldkondi ning leidis, et kõrgkoolis on 

suurepärane töö- ja õpikeskkond, õppekavad vastavad nii kõrgharidusõppe nõuetele kui 

lennunduse valdkonna ootustele, õppimine ja õpetamine kõrgkoolis on tõendatult 

õppijakeskne, rahulolu õppimise tugisüsteemidega on kõrge, kiiduväärsel tasemel on koostöö 

lennundussektori peamiste osapooltega.   

Samas ei ole akadeemia teinud eelneva perioodi jooksul edusamme kahes valdkonnas, mis olid 

esimesel institutsionaalsel akrediteerimisel aastal 2014 kõrvaltingimuse seadmise põhjuseks – 

rahvusvahelistumine ning teadus- ja arendustegevus. 

Haridus- ja Teadusministeerium andis tähtajatu õppe läbiviimise õiguse 28.07.2020 kutseõppe 

õppekavale ja EKKA tegi otsuse 27.01.2021 akrediteerida akadeemia kuni 3 aastaks. 

Lennuameti sertifikaadid on väljastatud tähtajatu õigusega. 

ELA lähtub oma tegevuse kvaliteedi tagamiseks ja nõuetele vastamiseks hariduse ja 

lennunduse seadusandlusest. Akadeemia põhitegevused on kirjeldatud ELA 

juhtimiskäsiraamatus ja koolitusorganisatsioonide (ATO, ATSTO, MTO, FNPT) 

käsiraamatutes ning akadeemia siseregulatsioonides. 

ELA juhtimiskäsiraamatu suuremad muudatused puudutasid juhtimisstruktuuri ja 

põhiprotsessikaarti ning lisatud sai riskidejuhtimise ja tagasisideküsitluste põhimõtted. 

Varasemalt oli käsiraamatu nimetus kvaliteedikäsiraamat, aga kuna lennundusregulatsioonides 

on areng juhtimissüsteemi suunal, mis hõlmab vastavushindamist ja ohutusjuhtimist, siis võeti 

kasutusele juhtimiskäsiraamatu nimetus. 
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Tagasisidet akadeemia juhtimissüsteemi toimimise kohta saadi 2020. aastal Lennuameti 

järelevalve audititest, akadeemia koolitusorganisatsioonide siseaudititest, institutsionaalse 

akrediteerimise tulemusest, kutseõppe õppekavagrupi hindamisest, rahuloluküsitluste 

tulemustest ning koolitusorganisatsioonide juhtimise hindamise koosolekutelt ja akadeemia 

riskide hindamisega.  Tagasiside võetakse arvesse ja määratakse korrigeerivad tegevused, 

vastutajad ja tähtajad. 

Esimest korda alustati 2020. aastal akadeemia riskide hindamisega. Rektoraat hindas ära 

juhtimisalased riskid ja alustati õppeprotsessi riskide hindamisega, millega jätkatakse 2021. 

aastal. Kõige kõrgemaks hinnati eriolukorra mõju akadeemia tegevusele ja eesmärkide 

täitmisele. Oluliste juhtimist mõjutavate riskidena toodi välja alljärgnevad ohud: 

a) akadeemia areng võib peatuda, kui ei õnnestu strateegilisi eesmärke täita või tehakse 

poliitiline otsus akadeemia sulgeda või liita teise kõrgkooliga; 

b)  meeskonna koostöö ei õnnestu, kui juhtimiskultuur ei tugine kokkulepitud väärtustele; 

c) korruptsiooni juhtum, kui lepingu osapoolte taust ja seosed akadeemiaga  ei ole teada;  

d) küberrünne, mis võib kahjustada IT süsteeme ja takistab põhifunktsioonide täitmist; 

e) seaduse nõuete muutumise mitte teadmine, mis võib põhjustada eksimusi ja nõuete mitte 

täitmist; 

f) probleeme ei märgata ja neid ei lahendata, mis  võib põhjustada probleemide kordumise ja 

viia fookuse tagajärgedega tegelemisele ning asjad ei saa õigeks ajaks valmis. 

 

2021. aasta põhisuunad juhtimissüsteemi arendamisel on: 

● Institutsionaalse akrediteerimise otsuses välja toodud parendusvaldkondade ja 

soovituste analüüs ning selle baasil tegevuskava loomine (arengukava tegevuskava 

täpsustamine). 

● Arengukava 2021-2025 (seal sisalduvate strateegiakaartide) monitoorimise süsteemi 

juurutamine. 

● Akadeemiaülese juhtumitest teatamise süsteemi väljatöötamine ja juurutamine.  

● Akadeemia tervikliku juhtimissüsteemi, sh akadeemia käsiraamatu haldamine ja 

arendamine, sh vastutuste analüüsimine, kokkuleppimine ja kajastamine 

ametijuhendites; 

● Riskide hindamise lõpuleviimine ja riskijuhtimise sidumine juhtimissüsteemi. 

 

 

6.4 Rektori hinnang 2020. aastale 

 

2020. aasta olulisemad tegevused olid: 

● Institutsionaalseks akrediteerimiseks ettevalmistamine ja auditi läbimine. 

● Eesmärkide täitmise tagamiseks juhtimisstruktuuri muudatused. 

● Väärtuspõhise juhtimiskultuuri edendamine ja meeskonna koostöö arendamiseks 

juhtide arenguprogrammi läbiviimine. 

● Strateegiliste eesmärkide seadmine järgmiseks arengukava perioodiks (2021-25) ja 

arengukava koostamine. 
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● Muudatusprojektide planeerimine strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. 

2020. a algul kaardistati olukord akadeemias. Selle käigus suhtles rektor kõigi juhtivtöötajatega 

ja selgitas välja akadeemia vajadused. Tulenevalt sellest kujundas ta oma visiooni ja muutis 

juhtimisstruktuuri, et toetada akadeemia ülesannete täitmist. Muudatuste üheks peaeesmärgiks 

oli juhtimise tõhustamine ja ühtselt toimiva juhtimismeeskonna loomine, milleks valiti 

akadeemia koosseisu uued prorektorid. Juhtimiskultuuri väärtuspõhiseks muutmiseks, 

meeskonnakoostöö tugevdamiseks ja ühtse arusaamise tagamiseks töötati välja ning algatati 

2020. a suvel kõiki juhte kaasav arenguprogramm, mis viiakse ellu perioodil 2020-2021. 

Eelmise arengukava kehtivusperiood lõppes 2020. a detsembris ja seepärast alustati aegsasti 

(2020. a juunis) uue arengukava koostamist. Uue perioodi strateegiliste eesmärkide seadmiseks 

töötati välja strateegiakaardid nii kogu akadeemiale kui selle peamistele tegevusvaldkondadele. 

Protsessi kaasati kogu akadeemia kollektiiv koos õppuritega ja uued plaanid kooskõlastati 

nõunike kogu ja lennundusklastriga. 

Aktiivne suhtlus nõunike kogu ja lennundusorganisatsioonidega tagab sidusrühmade ootustega 

arvestamise, andes vajaliku kvaliteediga sisendi ja kindlustunde akadeemia eesmärkide 

seadmisel ning tegevuste planeerimisel. 

Välis- ja sisehindamiste tulemusena saadud tagasiside võetakse arvesse ja tagatakse vajalikud 

ressursid korrigeerivate tegevuste elluviimiseks. 

Planeeritud eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste ja tööplaanide paremaks haldamiseks 

vaadati üle PlanPro süsteemi võimalused ja alustati selle rakendamisega. 

Akademia juhtimissüsteem võimaldab akadeemial seada selged eesmärgid ja vastutused, toetab 

nõuete täitmist. Läbipaistvad juhtimisotsused tagavad heaperemeheliku ressursikasutuse ja 

aitavad maandada riske. 

 

2021. aasta põhisuunad organisatsiooni juhtimises ja arendamises: 

● Jätkata juhtide arendamist, sh viia lõpule koolitusprogramm. 

● Uue arengukava ja muudatusprojektide elluviimine. 

● Eelisedendada teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelistumist. 

● Arendada täiendavaid, omatulu võimaldavaid koolitus- ja arendusteenuseid. 
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7. Eelarve täitmise aruanne 

Tabel 14.  Tekkepõhine eelarve täitmine - 2020 koond (seisuga 15.03.2021) 

  
Eelarve Täitmine 

Kasutamise 

% 
Jääk Jäägi % 

Tulud 741 877,65 1 822 909,58 245,72% 1 081 031,93 -145,72% 

       

Kaupade ja teenuste müük  290 126,32  290 126,32  

Tulu majandustegevusest  290 126,32  290 126,32  

Saadud toetused  228 622,34  228 622,34  

Saadud välistoetused  195 154,71  195 154,71  

Saadud kodumaised toetused  33 467,63  33 467,63  

Muud tulud  63,96  63,96  

Muud eespool nimetamata 

tegevustulud 
 63,96  63,96  

Muud siirded riigiasutustelt  1 304 096,96  1 304 096,96  

Kulud -4 462 913,54 -3 992 878,98 89,47% 470 034,56 10,53% 

Tegevuskulud -4 462 913,54 -3 690 039,54 82,68% 772 874,00 17,32% 

Detailsemalt jaotamata eelarve -4 462 913,54 -3 690 039,54 82,68% 772 874,00 17,32% 

Põhivara amortisatsioon ja 

väärtuse muutus 
 -299 737,72  -299 737,72  

Siirded riigiasutustele  -3 101,72  -3 101,72  

Tulem -3 721 035,89 -2 169 969,40    

Investeeringud -143 272,78 -81 618,20 56,97% 61 654,58 43,03% 

Finantseerimistehingud  -218 119,52  -218 119,52  

Kohustuste suurenemine  20 808,00  20 808,00  

Kohustuste vähenemine  -20 808,00  -20 808,00  

Muu nõuete ja kohustuste 

muutus 
 -218 119,52  -218 119,52  

Käibemaksukulu  -155 131,07  -155 131,07  

Tegevuskuludelt  -140 247,43  -140 247,43  

Põhivara soetuselt   -14 883,64   -14 883,64   

 

 

 


