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Rahulolu kutseharidusega
Kutseõppeasutuste vilistlaste uuring

Mihkel Nestor

Uurimisküsimused
� Millised on lõpetanute eriala- ja koolivalikuga seonduvad 

tegurid?

� Kuivõrd on lõpetajad rahul omandatud eriala, kooli ja selle 
õpikeskkonna eri tahkudega?

� Kas lõpetajatel esines õpiprobleeme, kuidas need lahenesid ja 
milline oli koolipoolne tugi? 

� Milline on lõpetanute hinnang praktika korralduslikule ja 
sisulisele küljele ning praktika tulemustele?

� Millised on hinnangud koolis omandatud oskustele ja 
teadmistele?

� Kui edukas oli lõpetanute sisenemine tööturule ja millised 
probleemid sellega kaasnesid? 

� Kas lõpetaja töökoht vastab õpitud erialale, milline on 
rahulolu oma ameti ja tehtava tööga?
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Metoodika

I. Töölerakendumise andmete analüüs  aastatel 
2008 – 2010 õpingud kutseõppes lõpetanud 
isikute kohta (n =18 739)

II. Veebiküsitlus aastatel 2008 – 2010 õpingud 
kutseõppes lõpetanute seas (n = 961)

III. Intervjuud kutseõppeasutuste vilistlaste, 
kutseeksamit vastu võtvate ekspertide ning
haridusametnikega (n = 20)

Töötavate vilistlaste osakaal 6 kuud 
pärast kooli lõpetamist

74%

54%

62%

0% 20% 40% 60% 80%

2007/08

2008/09

2009/10
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Lõpetajate rakendatus 6 kuud pärast 
kooli lõpetamist, 2008 – 2010 
keskmine

42%

16%
5%

16%

8%

13% Töötab õpitud või

sarnasel erialal
Töötab muul erialal

Töötab ja õpib edasi

Läks edasi õppima

Sõjaväes või lapsega

kodus
Töötu või ei tööta muul

põhjusel

Töötavate vilistlaste osakaal 6 kuud 
pärast kooli lõpetamist õppevaldkonna 
alusel, 2008 – 2010 keskmine

51%

60%

62%

63%

66%

72%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Humanitaaria ja kunstid

Tehnika, tootmine ja ehitus

Loodus- ja täppisteadused

Teenindus

Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus

Põllumajandus

Tervis ja heaolu
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Töötavate vilistlaste osakaal 6 kuud 
pärast kooli lõpetamist õppeliigi 
alusel, 2008 – 2010 keskmine

56%

77%

55%

73%

0% 20% 40% 60% 80%

Põhihariduse nõudeta kutseõpe

Kutseõpe põhihariduse baasil

Kutsekeskharidusõpe

Kutseõpe keskhariduse baasil

Töötavate vilistlaste osakaal 6 kuud 
pärast kooli lõpetamist õppeasutuse 
regiooni alusel, 2008 – 2010 keskmine

55%

61%

63%

65%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ida-Eesti

Lõuna-Eesti

Lääne-Eesti

Kesk-Eesti

Põhja-Eesti
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-2%

1%

8%

16%

9%

3%

0%

0%

0%

-6%

0%

0%

0%

-10%

-4%

-17%

18%

11%

3%

-20% -10% 0% 10% 20%

100-300 lõpetajaga kool (vs alla 100) ***

Üle 300 lõpetajaga kool (vs alla 100) **

Kool asus Lääne-Eestis (vs Põhja-Eesti) ***

Kool asus Ida-Eestis (vs Põhja-Eestis) ***

Kool asus Lõuna-Eestis  (vs Põhja-Eestis) ***

Kool asus Kesk-Eestis (vs Põhja-Eestis) ***

Sotsiaalteadused (vs hum. ja kunstid)

Loodus- ja täppisteadused (vs hum. ja…

Tehnika, tootmine, ehitus (vs hum. ja…

Põllumajandus (vs hum. ja kunstid) ***

Tervis ja heaolu (vs hum. ja kunstid)

Teenindus (vs humanitaaria ja kunstid)

Vene õppekeel (vs eesti) *

Kutseõpe põhihariduse baasil ***

Kutsekeskharidusõpe ***

Kutseõpe keskhariduse baasil ***

Lõpetas aastal 2009 (vs 2008) ***

Lõpetas aastal 2010 (vs 2008) ***

Vastab RÕKile (vs ei vasta) *

Töötuse määra mõjutavad tegurid

Vilistlaste eriala- ja koolivalikut 
mõjutanud tegurid

1,7

2,4

2,7

2,8

3,0

3,1

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,4

4,4

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Perekondlikud traditsioonid

Sugulaste või tuttavate soovitus

Minu varasem õppeedukus

Õpingutega seotud kulutused

Tulevane palk

Sissesaamise tõenäosus

Kooli asukoht

Tulevane töökoht

Sobiv õppekeel

Minu hobi või huviala

Kooli hea maine

Eriala hea maine

Huvitav eriala
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Jõudmine konkreetsele erialale oli 
sageli juhuslik
� “Kuskile tuli peale põhikooli edasi minna, keskkooli vist päris 
lihtsalt ei sobi ... vaatasin kõige sobivama ameti, mis on ja 
läksin üldehitust õppima.”

� “Lapsehoidja eriala valisin seetõttu, et pärast keskkooli ma ei 
teadnud, mida teha. See oli selline mõtlemisaeg. Ja siis läksin 
sekretäriks õppima, arvasin samamoodi, et teadmised 
sobivad igale poole.”

� “Kuna ma olen ise varem hästi palju kodus süüa teinud, siis 
ma hakkasin mõtlema, et läheks õpiks lihtsalt selle pärast, et 
ma oskaksin tulevikus oma peret ka üleval pidada.”

� “Mõtlesin, et tahan juuksuriks õppida, läksin katsetele ja 
pidin seal teise eriala ka valima, valisin ärikorralduse. Et sain 
mõlemale sisse, siis mõtlesin, et hoopis õpiks äkki 
ärikorralduse ära ja siis läheks prooviks seda juuksurit 
juurde. Nii ma siis tegingi mõlemad.”

Rahulolu omandatud eriala 
õppevaldkonna alusel

4,0

4,2

4,2

4,3

4,4

4,6

4,7

4,8

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Loodus- ja täppisteadused¹

Teenindus

Tehnika, tootmine ja ehitus

Keskmine

Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus

Humanitaaria ja kunstid¹

Tervis ja heaolu

Põllumajandus
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Rahulolu omandatud erialaga, 
vanuserühma alusel

4,2

4,3

4,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

24-aastased ja nooremad

Keskmine

25-aastased ja vanemad

Kas õppis eelistatud erialal? 
Lõpetatud õppevaldkonna alusel

58%

75%

79%

79%

80%

84%

93%

94%

42%

25%

21%

21%

20%

16%

7%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

Loodus- ja täppisteadused¹

Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus

Teenindus

KESKMINE

Tehnika, tootmine ja ehitus

Tervis ja heaolu

Põllumajandus

Humanitaaria ja kunstid¹

Õppis eelistatud erialal Õppis erialal, mis ei olnud eelistatuim valik
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“Eriala valik oli see, et ma lõpetasin tegelikult 
2007. aastal gümnaasiumi ja ma pidin 
tunnistama, et tollel ajal oli ikka see, et kui sa 
oled nagu... kui sa ülikooli lähed, siis sa oled 
tegija. Kui sa kutsekooli lähed siis oled 
ühesõnaga maakas. Ja ma pidin endale 
tunnistama, et ma pean minema kutsekooli, 
sest ma ei olnud nõus maksma ülikooli eest, 
oma hariduse eest.”

Helen*, 26-aastane, ärikorralduse eriala vilistlane

Kas teeks sama otsuse, kui antaks 
uus võimalus kooli ja eriala valida?

77%

42%

70%

3%

4%

3%

11%

37%

16%

5%

10%

6%

2%

6%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Õppis eelistatud erialal

Õppis erialal, mis ei olnud eelistatuim
valik

KESKMINE

Jah, ei muudaks oma valikut

Ei, valiks sama eriala, kuid teises koolis

Ei, valiks teise eriala samas koolis

Ei, valiks nii teise eriala kui ka kooli

Ei, valiks kutsekooli asemel gümnaasiumi

Ei lähekski edasi õppima
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Edasiõppimisvõimalusi arvestades, 
oleks mõned valinud gümnaasiumi

� “Valiksin kutsekooli asemel gümnaasiumi, sest Saaremaal pole selle 
erialaga midagi peale hakata. Eriala ei õpetatud nii põhjalikult, et 
nende teadmistega erialasel tööl hakkama saaks. Nõuded polnud 
suured ja minu meelest jäi õppimistase ja õpetajate õpetamisoskus 
madalaks. Kahjuks ei õnnestu ka riigieksameid sooritada, sest 
keskkooli asju ei õpetatud peaaegu üldse. Rõhk on pigem kutse 
omandamisel, kui sellel, et keegi võib-olla tahaks ülikooli edasi minna. 
Sellest on väga kahju, sest nii võetakse paljud võimalused enda 
arendamiseks.”

� “Kui on soov minna edasi õppima ülikooli siis erialakoolist ei saa 
piisavat haridust riigieksamite sooritamiseks. Eksamid võivad olla 
küll sooritatud kuid minimaalsete tulemustega.”

� “Üks põhilisi asju oli see, et koolis lubati lisatunde riigieksamite jaoks, 
kuid viimasel aastal öeldi, et enda mure. Kui seda oleks öeldud kohe 
kooli sisse saamisel, oleks meie klassis 80% õpilastest võtnud teisest 
koolist selle jaoks lisatunde. Viimasel õppeaastal ja semestril oli aga 
liiga hilja.”

Rahulolu eriala, kooli ja 
õpikeskkonna eri tahkudega

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,5

4,5

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Minu haridus on mind elus palju aidanud

Koolis õppimine oli minu jaoks lihtne

Probleemide korral sai koolist abi

Enamus ainetest olid vajalikud

Õppekorraldus oli minu jaoks sobilik

Koolis õppimine oli minu jaoks huvitav

Mul olid head õpetajad

Ma olen rahul, et käisin just selles koolis

Koolis õpitu oli minu jaoks kasulik

Mul olid toredad koolikaaslased
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Positiivseim ja negatiivseim aspekt 
koolis
� Õpetajad, 
� Muutus suhtumises võrreldes põhikooliga
� Koolikaaslased
� Sõbralik õhkkond
� Paindlik õppetöö
� Õpingute lihtsus?

Õpingute lihtsus
Loengupõhine õppetöö
Distsipliiniprobleemid koolis
Majutus & transpordiprobleemid

Õpiprobleemide esinemine

1%

5%

10%

11%

13%

14%

17%

30%

0% 10% 20% 30% 40%

Muu probleem

Majutusprobleemid, mis takistasid koolis
käimist

Transpordiprobleemid, mis takistasid
koolis käimist

Majanduslikud probleemid, mis takistasid
õpinguid

Konfliktid kaasõpilastega

Terviseprobleemid, mis takistasid
õpinguid

Konfliktid õpetajatega

Raskused mõnes õppeaines
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Probleemide korral koolist abi 
palumine ja saamine

2%

2%

4%

5%

6%

5%

7%

4%

4%

7%

9%

10%

10%

16%

0% 10% 20%

Konfliktid kaasõpilastega

Konfliktid õpetajatega

Terviseprobleemid, mis takistasid õpinguid

Transpordiprobleemid, mis takistasid koolis käimist

Raskused mõnes õppeaines

Majanduslikud probleemid, mis takistasid õpinguid

Majutusprobleemid, mis takistasid koolis käimist

Sai koolist abi Palus koolist abi

Hinnang praktikale

3,5

3,7

3,9

4,2

4,3

4,3

4,5

4,6

4,6

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Praktikast oli hiljem palju kasu töökoha leidmisel

Kool tundis huvi mu käekäigu vastu praktikakohas

Sain praktika käigus rakendada palju koolis õpitut

Praktikast oli palju abi tööoskuste omandamisel

Pidin prakt.kohas olema sama tubli kui tavatöötaja

Praktikakorraldus oli minu jaoks sobiv

Praktikakohas oldi rahul minu tööoskustega

Praktikakohas suhtuti minusse hästi

Praktikakohas oldi rahul minu suhtumisega töösse
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Kuidas praktikakoht leitakse?

13%

42%
35%

10%

Kool leidis mulle praktikakoha

Leidsin praktikakoha ise tutvuste

kaudu

Leidsin praktikakoha ise, võttes

ühendust huvitavate
tööandjatega

Muu

Mõtteid praktikakorralduse 
parandamiseks
� Praktikakoha otsimisel soovitakse koolilt rohkem tuge

� Paljud koolid toetasid õpilasi, pakkudes välja nimekirja ettevõtetest, 
kellega neil oli praktika pakkumisel juba varasem koostöö.

� Kõik koolid ei ole võrdselt edukad koostöösuhete üles ehitamisel, 
ebavõrdsust loob ka koolide geograafiline asukoht

� Kuigi praktikaga jäädi rahule, tõdeti, et õpituga jäi ühisosa sageli 
väheseks ning harjutada ja lihvida sai väheseid omandatud oskustest

� Tööandjale mõeldud praktikajuhend peaks olema täpsem ning 
ettevõtte poolne juhendaja paremini ette valmistatud

� Tööandjal peavad olema selged praktika eesmärgid ja ülesanded

� Olulise küsimusena tõid vastajad välja praktika pikkuse

� Lühike ettevõttepraktika teatud õppeainete läbimise järel ei 
võimalda töökohal sisse elada, vilistlased oleks eelistanud pikemat 
teoreetilist õpet, millele oleks järgnenud selle võrra pikem 
praktikaperiood.
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Hinnang koolis omandatud 
oskustele ja teadmistele

Väide Hinnang

Pean kvaliteeti oma erialases töös väga tähtsaks 4,7

Tean, kuidas olla edukas meeskonnatöös 4,6

Kasutan arvutit oskuslikult nii töö, meelelahutuse kui ka suhtlemise

eesmärgil

4,6

Tean, kuidas teha oma tööd enda ja teiste jaoks turvaliselt ning tulla toime

ohuolukordades

4,5

Tean, kust saada erialast teavet oma töö kohta 4,3

Tean, kuidas töötada ümbritsevat keskkonda säästes 4,3

Oskan erinevates töösituatsioonides rakendada iseseisvalt oma kutse- ja

erialateadmisi ning -oskusi

4,3

Oskan hinnata, kas teiste inimeste tehtud töö minu erialal on sooritatud

hästi või halvasti

4,3

Olen valmis end õpitud erialal täiendama 4,2

Valdan vähemalt ühte võõrkeelt tasemel, mis võimaldaks mul oma tööd teha

ka mõnes teises keeles

4,1

Pean oma eriala perspektiivikaks 4,0

Olen kursis oma erialast tööd puudutavate õigusaktidega 3,8

Sain koolist teadmised, kuidas tegutseda oma valdkonnas ettevõtjana 3,4

Vilistlaste hinnang omandatud eriala 
perspektiivikusele, õppevaldkonna 
alusel

3,9

4,0

4,0

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Teenindus

Humanitaaria ja kunstid¹

Tehnika, tootmine ja ehitus

Keskmine

Sotsiaalteadused, ärindus ja…

Põllumajandus

Tervis ja heaolu

Loodus- ja täppisteadused¹
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Hinnang koolist saadud teadmistele 
tegutseda oma valdkonnas 
ettevõtjana, õppevaldkonna alusel

3,1

3,2

3,2

3,4

3,4

3,6

3,6

3,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Teenindus

Tervis ja heaolu

Tehnika, tootmine ja ehitus

Keskmine

Humanitaaria ja kunstid¹

Loodus- ja täppisteadused¹

Põllumajandus

Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus

Kutseeksami sooritamine

74%

3%
3%

20%

Sooritas kutseeksami kooli

lõpueksamina

Sooritas kutseeksami pärast

kooli lõpetamist

On kutseeksamil käinud,

kuid see ebaõnnestus

Ei ole kutseeksamil käinud
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Kas kutsetunnistus on tööturul 
edukas olemiseks vajalik?

32%

37%

24%

5% 2%
Väga oluline

Pigem oluline

Nii ja naa

Pigem ebaoluline

Ei ole üldse

oluline

Vastajate mõtteid kutsetunnistuste 
kohta
� “Seda tunnistust vaatavad edasijõudnud 
ettevõtted. Kindlasti on parem saada tööd, kui 
paber ette on näidata.”

� “Väga tihti ei huvita kedagi kutseeksam vaid 
pigem lõputunnistus (erialane) või siis ei 
huvita üldse erialane haridus, kui on 
omandatud praktiline kogemus.”

� “Olen töötanud ka välismaal, seal on see 
paber väga suur näitaja.”
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Vilistlaste töötamine lõpetamise 
aasta alusel

47%

46%

45%

55%

24%

25%

26%

18%

13%

14%

13%

10%

6%

5%

6%

6%

10%

10%

10%

10%

0% 25% 50% 75% 100%

KESKMINE

2010

2009

2008

Töötab erialasel või sellega sarnasel tööl
Töötab mitte-erialasel tööl
Õpib ja ei tööta
Ei tööta, aga otsib aktiivselt tööd
Ei tööta muudel põhjustel

Sisenemine tööturule: kui kiiresti 
pärast lõpetamist töökoht leitakse?

44%

18%

22%

16% Töötas juba enne kooli lõpetamist

Leidis töökoha kohe pärast

õppetöö lõppu

Leidis töökoha mõne kuu jooksul

pärast lõpetamist

Leidis töökoha tükk aega pärast

lõpetamist
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Töökoha leidmise kiirust mõjutavad 
tegurid
� Töökoha leidmise kiirust mõjutas positiivselt 

praktika läbimine samas ettevõttes ning 
tutvused

� Kõigist töötavatest vastajatest olid 
ettevõttes või asutuses, kus nad peale 
lõpetamist tööle said või juba töötasid, 
varem praktikaperioodi läbinud koguni 35%

� Negatiivsena toodi välja majanduskriis, 
kogemuste puudumine ja sobivate 
töökohtade puudumine piirkonnas

Miks vilistlased ei tööta õpitud 
erialal?

30%

13%

18%

26%

13%
Ei leidnud õpitud erialal

sobivat tööd

Erialane töö ei paku huvi

Õpitud erialal on liiga madal

palk

Piirkonnas on erialast tööd

raske leida

Kandideeris erialasele tööle,

kuid ei osutunud valituks
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Töötamine mitte-erialasel tööl, 
lõpetatud õppevaldkonna alusel

13%

21%

28%

32%

34%

38%

41%

70%

0% 25% 50% 75%

Loodus- ja täppisteadused¹

Tervis ja heaolu

Teenindus

Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus

Keskmine

Humanitaaria ja kunstid¹

Tehnika, tootmine ja ehitus

Põllumajandus¹

Töötamine välismaal

� Välismaal töötamist soosis inimese vanus – nooremate seas on 
välismaal töötamine tõenäolisem, ning sugu – välismaale lähevad 
pigem mehed

� Kui naissoost vastajatest töötas vähemalt aeg-ajalt välismaal 7% 
vastajatest, siis meestest 14%

� Peamised sihtriigid olid Soome, Norra,  Austraalia ja Suurbritannia

89%

6% 5%

Töötab Eestis

Töötab välismaal

Töötab nii Eestis kui ka välismaal
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Kus vilistlased töötavad?

8%

4%

4%

4%

5%

5%

7%

9%

11%

11%

15%

18%

0% 5% 10% 15% 20%

Muud valdkonnad

Info ja side

Haldus- ja abitegevused

Muud teenindavad tegevused

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Haridus

Veondus ja laondus

Ehitus

Avalik haldus ja riigikaitse

Majutus ja toitlustus

Töötlev tööstus

Hulgi- ja jaekaubandus,…

Kellena vilistlased töötavad?

1%

3%

5%

5%

5%

6%

17%

22%

37%

2%

5%

13%

20%

9%

9%

13%

16%

13%

0% 10% 20% 30% 40%

Põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised

Ametnikud

Seadme- ja masinaoperaatorid

Tippspetsialistid

Seadusandjad, kõrgemad ametnikud ja juhid
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Vilistlaste keskmine netopalk
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Kokkuvõtteks
� Erialavalik on noorte jaoks sageli juhuste kokkusattumus: 

kutse omandati kindluse mõttes

� Keskhariduse järgne kutseharidus konkureerib 
kõrgharidusega, peamiselt just hinna osas

� Valdav enamus lõpetajatest on õpingutega väga rahul, eriti 
vanemad inimesed, kelle jaoks õppimine kutsekoolis oli 
vaheldus rutiinsest tööelust

� Kõige positiivsem on kutseõppeasutuste sotsiaalne keskkond: 
koolikaaslased ja õpetajad, muutus suhtumises

� Negatiivne on õpingute lihtsus: võimekamate õpilaste jaoks 
on kutseõppeasutuste tase kohati liialt kerge

� Vilistlased oleksid koolilt soovinud rohkem tuge praktikakoha 
otsimisel, samuti peaksid praktikad olema pikemad

Kokkuvõtteks (2)
� Küsitluse ajal töötas 71% vastajatest, neist 2/3 erialasel tööl

� Mitte-erialasele tööle on vilistlased sattunud eelkõige seetõttu, et 
õpitud erialal ei leitud sobivat tööd või on sealne palgatase liiga madal

� Suurt osa mängib piirkond, kus vilistlane elab – tõmbekeskustest 
kaugel elavate inimeste töökohavalikud on väga piiratud

� Mitte-erialasel tööl  on  eelkõige tehnika, tootmise ja ehituse ning 
sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonna lõpetanud

� 44% vastajatest töötas juba enne kooli lõpetamist, mis väljendab seda, 
et kutsehariduses õpib aina enam töötavaid inimesi

� Lisaks täiend- ja ümberõppele tundub kutseõpe täitvat ka 
hobihariduse rolli, mitmed erialad on lisaks tööturule kasulikud ka 
isiklikus elus

� Töökoha leidmist soodustab praktika samas ettevõttes ja tutvused, 
raskendab aga kogemustega töötajate eelistamine noortele 
lõpetajatele
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Kokkuvõtteks ja diskussiooniks
� Vilistlaste keskmine netopalk oli 646 eurot, samal tasemel riigi 

keskmisega

� Kahetsusväärne on suur palgalõhe kutsehariduse omandanud 
meeste ja naiste vahel. Võttes arvesse selgitavad tausttunnused jäi 
naiste palk meeste omale 32% võrra alla, neid arvesse võtmata aga 
lausa poole võrra

� Kas nö “meesteerialade” ja “naisteerialade” loomine on õigustatud?

� Kas kõik praegu õpetatavad erialad on vajalikud ning kas
kutseharidus peaks olema alati tasuta? 

� Kas avaliku halduse alal töötav täiskasvanu peaks saama riigi kulul
õppida aiandusvaldkonnas? 

� Kas ärikorraldust või väikeettevõtlust peaks saama õppida ka 
varasema töökogemuseta noor, kes ei plaani luua enda ettevõtet? 

� Kas riik peaks tasuma kahe järjestikkuse kutsehariduse omandamise
eest? 

Aitäh!

mihkel.nestor@praxis.ee


