VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE VILISTLASED 2002 - 2011
UURINGU KOKKUVÕTE
Ülevaade vilistlastest
Võrumaa Kutsehariduskeskuses on aastatel 2002 kuni 2011 kokku lõpudokumente väljastatud
1 252-l juhul 1 191-le isikule. 60 isikut on kooli lõpetanud kahel ning üks kolmel õppekaval.
Lõpetanute arv aastate lõikes jääb vahemikku 87 kuni 163 (keskmine 125 lõpetanut aastas).
Kõikidest vilistlastest moodustavad rakenduskõrghariduse omandanud isikud 51% (644
isikut). Õppekavagruppidest esindab kõige suuremat osa tehnika, tootmise ja tehnoloogia
suund: 515 vilistlast (41%). Isikuteenindus on esindatud 346 vilistlasega. Vilistlased on
õppinud kokku 23-l õppekaval, millest kuus on rakenduskõrghariduse tasemel. Aastatel 2007
kuni 2011 lõpetanud isikud on õppinud

14 õppekaval ning domineerivad rakendus-

kõrghariduse õppekavad.
Lõpetanutest 651 on meessoost ja 540 naissoost. Kõige vanem meessoost VKHK lõpetanu oli
lõpetamise hetkel 50-aastane ja kõige noorem 18-aastane. Naissoost lõpetanute vastavad
näitajad olid 54 ja 18.
Suurem osa on aastatel 1993 kuni 2010 saabunud õppima põhiliselt kolmest maakonnast:
Võrumaalt, Põlvamaalt ja Tartumaalt, kokku kolm neljandikku lõpetanuid. Viiest maakonnast
(Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Tartumaa ja Viljandimaa) on õppima asunuid ajavahemikes
1993 kuni 2001 ja 2002 kuni 2010 vastavalt 91% ja 86% kõikidest sisseastunutest.
Vilistlaste küsitlus
Võrumaa Kutsehariduskeskuse 2002 kuni 2011 vilistlasuuringu küsimustiku veebipõhisele
küsitlusele vastas kokku 424 vilistlast ning üldiseks vastamismääraks kujunes 33,9%.
Rakenduskõrghariduse omandanute vastamismäär oli 41%.
Olulisemad küsitlusandmete analüüsi tulemused on järgmised:


70% vastanute vanus jääb 25 ja 34 eluaasta vahele;



Selgub, et 96% vastanutest kas töötab, õpib, teenib aega kaitseväes või on lapsega
kodus. 84% vastanutest töötab või seob töötamise õppimise või edasiste õpingute
planeerimisega;



2002 kuni 2011 rakenduskõrghariduse saanud isikud on tööga hõivatud 68%
(ärijuhtimise eriala) kuni 99% (puidutöötlemise tehnoloogia eriala) ulatuses;
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Kutsehariduse omandanud vastajatest on tööga hõivatud 78%. Poliitikauuringute
Keskuse Praxise kutseõppeasutuste vilistlaste seas teostatud uuringu andmetel on
vastav näitaja 73%;



VKHK rakenduskõrghariduse taseme 2002 – 2011 vilistlastest töötas kuni aasta peale
lõpetamist kokku 87% vastanud vilistlastest ning kokku 42% leiab töökoha õppimise
ajal;



VKHK-s kutsehariduse omandanud vilistlastest leidis töö õppimise ajal või kuni kuue
kuu jooksul peale lõpetamist kokku 68% vastanutest. Õppimise ajal leiab töö 30%
vastanutest ning 58% kuni kolme kuu jooksul. Praxise uuringu andmetel leiab töö
õppimise ajal 44% lõpetajatest;



Kõige rohkem leiavad vilistlased rakendust töötlevas tööstuses (56% vastanutest).
Majutuses, toitlustuses ning muudel teenindavatel tegevusaladel on rakendunud kokku
35% vastanutest. 54% vastanutest, kes on omandanud VKHK-s rakenduskõrghariduse
tehnoloogilistel erialadel (mehhatroonika, metallide töötlemine ja puidutöötlemise
tehnoloogia), töötab ettevõtetes, mis tegutsevad töötlevas tööstuses;



Kõige rohkem (74%)

töötab õpitud või sarnasel erialal tehnika, tootmise ja

tehnoloogia

erialade

valdkonna

vilistlastest.

Madalamad

on

need

näitajad

isikuteeninduse (40%) ja ärinduse ning halduse õppekavagruppi kuuluvatel erialadel.
Rakenduskõrgharidusega vastanutest töötab õpitud või sarnasel erialal 68%
vilistlastest. Kutseharidusega vilistlastest on vastav näitaja 42%.;


Vilistlased tegutsevad ettevõtetes kokku 11-l erineval ametipositsioonil. Pisut alla
poole (46%) vastanud vilistlastest tegutsevad ettevõtetes kas juhtide, tippspetsialistide
või tehnikute või keskastme spetsialistidena. Teenindus- ja müügitöötajatena on
rakendunud 16% vastanutest. Oskustöötajaid, käsitöölisi ning lihttöölisi on 21%
vastanutest. 114-st tippspetsialistist ning tehnikust või keskastme spetsialistist töötab
õpitud või sarnasel erialal 98 (84%). 57-st juhist tegutseb õpitud või sarnasel erialal
39 (68%). 45-st oskustöötajast ja käsitöölisest töötab õpitud või sarnasel erialal 27
(60%). 60-st teenindus- ja müügitöötajast töötab erialaselt 35 (58%). 30st lihttöölisest
töötab erialal vaid 10 isikut (33%);



Kõigi vastanute puhul on “valgekraede” osakaal 54% ning kõrgeim on see näitaja
(79%) informaatika ja infotehnoloogia õppekavade vilistlastel. Tehnika, tootmine ja
tehnoloogia ning ärinduse ja halduse õppekavade vilistlastel on “valgekraede” osakaal
59% ning isikuteeninduse õppekavagrupi vilistlastel 27%. Sotsiaalministeeriumi
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tööturuülevaate järgi moodustavad Eestis 2011. aastal valgekraed 47% ning sinikraed
53% hõivatutest;


Üle kolme aasta on töötanud praegusel ametikohal kokku 32% vastanutest.
Rakenduskõrgharidusega vastanute vastav näitaja on 37% ning kutseharidusega 53%;



Selgus, et 376-st vastanud vilistlasest 61% (227 isikut) saab töötasuna kuus kätte üle
600 euro. Üle 1 000 euro saab iga-kuiselt kätte 76 vastanut. VKHK-s rakenduskõrghariduse omandanud vastanutest 65% on netopalk kuus üle 600 euro.
Kutseharidusega isikutel on sama näitaja 47%. Õppekavagruppidest konkurentsitult
kõrgeim palgatase on tehnika, tootmise ja tehno-loogia erialade vilistlastel ning
madalaim isikuteeninduse õppekavagrupi eri-alade vilistlastel. Ligi kolmandik (32%)
nn. „tehnoerialade“ vilistlastest saab igakuiselt puhtalt kätte üle 1000 euro.
Isikuteeninduse erialade esindajatest 37% peab leppima kuni 450 eurose palgaga.
Madalaimad palgatasemed on hotelliteeninduse (kutseharidus pärast üldkeskharidust),
turismi-

ja

toitlustuskorralduse

(rakenduskõrgharidus)

ning

turismikorralduse

(kutseharidus pärast üldkeskharidust) õppekavade vilistlastel, kus üle 600 eurost
kuupalka saavad vastavalt 23%, 25% ja 29% isikutest;


VKHK-s rakenduskõrghariduse omandanud vilistlaste rahulolu keskmine tase tööga
(7,86 kümnepalli süsteemis) oli kõrgem kui kutseharidustasemel õppinud vilistlaste
vastav näitaja (7,55);



Vastanutest on juba omandanud magistrikraadi kaheksa vilistlast ning 37 vilistlast
jätkab õpinguid magistrikraadi saamiseks. Kutseharidusega 41-st vilistlasest üritab 33
isikut omandada kõrgharidust ning üks magistrikraadi;



Mida kõrgem on VKHK vilistlaste hinnang rahulolule tööga, seda kõrgemini
hinnatakse rahulolu eluga üldiselt ja tulevikuperspektiive;



Keskmine hinnang Võrumaa Kutsehariduskeskusele kui heale koolile tervikuna on
kõrge (3,93 viiepalli süsteemis). Veelgi kõrgem (4,21 viiepalli süsteemis) on näitaja,
mis väljendab teatavat valmisolekut soovitada tuttavatel minna õppima käsitletavasse
kooli.



Kokku laekus 417 e- posti aadressi ning 285 vilistlast (67% vastanutest) soovib saada
teavet VKHK kohta kooli kodulehe kaudu, 93 vilistlast (22%) soovib e-kirju
meiliaadressile. Peale nimetatud allikate otsitakse infot Facebook´i ning teiste
sotsiaalmeedia kanalite kaudu. 10% vastanutest ei soovi infot kooli kohta, kus nad
lähiminevikus õppisid.
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Küsitlusankeedile vastanutest on 136 (32%) nõus osa võtma õppekavade koostamisest
ja arendamisest, huvitatud lõputööde retsenseerimisest, valmis osalema lõputööde
kaitsmiskomisjoni töös, tööandjana pakkuma õppijatele praktikavõimalusi ja/või
osalema kooli vilistlaskogu töös.

Võib väita, et VKHK 2002-2011 vilistlaste konkurentsivõime tööjõuturul on hea ning
hinnang koolile kõrge.
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