Sissejuhatus

Täname Teid, et leidsite aega, et täita käesolev küsimustik. Teie väärtuslik panus ja
informatsioon aitavad meil mõista kutsekoolide lõpetajate edasisi teekäike tööturul või
haridusmaastikul ning kuulda teie arvamust kutsekoolis omandatud oskuste teemal.
See küsimustik on osa laiemast projektist „TRACKTION“, mis on rahastatud Euroopa Liidu poolt,
aitamaks kutsekoolidel jõuda arusaamisele, mida vilistlased teevad pärast oma õpingute lõppu.
„TRACKTION“ projekt keskendub ka kutsekoolide suhete tugevdamisele vilistlastega. Rohkem
infot projekti kohta leiate projekti koduleheküljelt: https://tracktionerasmus.eu/.
Teie vastused käesolevale küsimustikule aitavad Teie kutsekoolil muuta paremaks viise, kuidas
ta hoiab ennast kursis oma õpilaste edasiste sammudega pärast lõpetamist, täiustada oma
teadmisi õpingute käigus vajaka jäävate oskuste teemal ning sellest lähtuvalt on võimalik
paremini kooskõlla viia õpingute käigus omandatavat tööturu vajadustega.
Isiklikku informatsiooni, mida te jagate selle küsimustiku täitmise jooksul, kasutatakse ainult
„TRACKTION“ projekti raames loodud uue küsimustiku testimiseks. Teie andmed on turvaliselt
hoitud TRACKTION projektipartneri Education and Employers poolt. Asjakohast informatsiooni
võidakse jagada ka teiste TRACKTION projekti partneritega (Alfa College, TKNIKA, Valnalon,
Cometa ja PKHK), kui tekib vajadus konsulteerida küsimustiku tulemuste teemal. Pärast
uuringuraporti koostamist kustutatakse teie isiklik informatsioon.
Kui teil on soovi hankida lisainformatsiooni selle kohta, kuidas Education and Employers teie
poolt jagatud informatsiooni turvaliselt hoiab ja kasutab, siis lugege nende täispikka
privaatsuspoliitikat siit.

Taustinformatsioon

* 1. Kunagise õpilase/vilistlase nimi

* 2. Sugu
Mees

Muu

Naine

Eelistan mitte öelda

* 3. Linn või vald, kus Te hetkel elate

* 4. Teie vanus

Kvalifikatsiooni/omandatud eriala/läbitud õppekava informatsioon

* 5. Kooli nimi, kus Te õppisite

* 6. Teie omandatud kvalifikatsioonitase (näiteks tase 3) Eesti kvalifikatsiooniraamistiku alusel
Tase 1 - Toimetuleku õppekava lõputunnistus

Tase 5 - 5. taseme kutseeriharidusõppe tunnistus

Tase 2 - Lihtsustatud õppekava lõputunnistus/ Põhikooli
lõputunnistus/2. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse
nõudeta)

Tase 6 - Bakalaureusekraad/ Rakenduskõrghariduse
diplom

Tase 3 - 3. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse
nõudeta)
Tase 4 - Gümnaasiumi lõputunnistus/4. taseme
kutseõppe tunnistus/Kutsekeskharidusõppe tunnistus

* 7. Kvalifikatsiooni/õppekava nimetus (näiteks kokk)

* 8. Millal lõpetasite oma õpingud?

Lõpetamise kuu ja aasta

DD/MM/YYYY

Tase 7 - Magistrikraad
Tase 8 - Doktorikraad

Hetkeolukord

* 9. Milline on Teie hetkeolukord/tegevus pärast lõpetamist?
Töötamine (kas täis- või osaajaga)

Töötamine (kas täis- või osakoormusega) ja õppimine

Õppimine (kas täis- või osakoormusega)

Vabatahtlik tegevus/töötamine tasustamata töökohal

Vabakutseline/FIE (füüsilisest isikust ettevõtja)/oma
ettevõttes töötamine (kas täis- või osaajaga)

Töötu

Muu (Kas Te olete kindel, et see vastus ei sobi ühtegi ülaltoodud kategooriasse?)

* 10. Kus Te hetkel elate?
Piirkonnas, kus ma õpingud lõpetasin

Mõnes teises Euroopa Liidu riigis

Mõnes teises piirkonnas Eestis

Mujal maailmas

Töötamine

* 11. Kas Te töötate enda erialaga seotud ametikohal?
Jah

Ei oska öelda

Ei

* 12. Kas Teil läks vaja enda omandatud kvalifikatsiooni, kui Te kandideerisite töökohale, kus Te hetkel
töötate?
Jah, see oli ametlik nõue

Ei

Jah, see tuli kasuks

Ei oska öelda

* 13. Kui hästi valmistas Teie omandatud kvalifikatsioon Teid ette Teie töökohal töötamiseks?
Väga hästi

Mitte üldse

Hästi

Ei oska öelda

* 14. Kas Te töötate:
Eraettevõttes

Kolmanda sektori organisatsioonis / mittetulundussektoris /
kodanikuühiskonnas / vabakonnas

Avaliku sektori organisatsioonis
Ei oska öelda
Muu (palun täpsusta)

* 15. Kas Te töötasite oma praeguse tööandja juures ka enne viimati omandatud kvalifikatsiooni või selle
omandamise jooksul?
Jah, enne

Jah, nii enne kui ka kvalifikatsiooni omandamise ajal

Jah, kvalifikatsiooni omandamise ajal

Ei

Töötamine 2

* 16. Kui Te töötasite enne viimati omandatud kvalifikatsiooni või selle omandamise jooksul, siis milline
alljärgnevast iseloomustab kõige paremini Teie töösuhet?
Praktikakoht

Täistööajaga töö

Töötamine puhkepäevadel/vabadel
päevadel/koolivaheaegadel

Tööturule orienteeritud aastane praktika (ei ole Eestis
kasutusel)

Osalise tööajaga töö
Muu (palun täpsusta)

Töötamine 3

* 17. Kas Te töötate täis- või osaajaga?
Täisajaga
Osaajaga

* 18. Mitu tundi nädalas peate Te vastavalt töölepingule töötama?
0 - 10

31 - 40

11 - 20

40+

21 - 30

* 19. Kui palju tasustamata ületunde Te teete keskmiselt nädalas?
Ühtegi
1-5
5 - 10
Rohkem kui 10

* 20. Lepingutüüp, mille alusel Te töötate:
Tähtajatu

Tööajata leping/null-töötundidega leping

Tähtajaline leping

Ei oska öelda

Muu (palun täpsusta)

* 21. Teie igakuine brutosissetulek (palk koos maksudega)
0 - 500€

2501 - 3000€

501 - 1000€

3001 - 3500€

1001 - 1500€

3501 - 4000€

1501 - 2000€

4000€+

2001 - 2500€

* 22. Kui palju Teil kulus aega, et pärast lõpetamist leida endale esimene töökoht?
1 nädal või vähem

6 kuud

1 kuu

Ma leidsin töökoha juba enne lõpetamist

3 kuud

* 23. Kuidas Te leidsite informatsiooni selle töökoha kohta? Palun märkige kõik sobivad variandid.
Kooli karjäärikeskusest/-teenistusest

Värbamisagentuurist

Vilistlasorganisatsioonist

Isiklike kontaktide/tutvuste kaudu

Meediast

Otse ettevõtte poole pöördumise kaudu

Ettevõtte koduleheküljelt
Muu (palun täpsusta)

* 24. Miks Te otsustasite selle töökoha vastu võtta? Palun märkige kõik sobivad variandid.
See oli täpselt selline töökoht, nagu ma soovisin

Ettevõte pakkus mulle head palka

See oli ainus saadaval olev töökoht

See oli võimalus omandada kogemusi

Ettevõte asub heas asukohas

Ettevõttel on hea maine

Muu (palun täpsusta)

* 25. Kas Te otsite aktiivselt uut töökohta?
Jah
Ei

Ei oska öelda

Töötamine 4

* 26. Mis põhjustel Te otsite uut töökohta? Palun märkige kõik sobivad variandid.
Soov saada paremat palka

Soovin liikuda teise sektorisse/valdkonda tööle

Soovin paremaid tööalaseid arenguvõimalusi

Soovin asuda tööle teise piirkonda

Muu (palun täpsusta)

Edasised õpingud

* 27. Kas Teie praegune omandatav kvalifikatsioon/eriala on seotud kutsekvalifikatsiooniga, mille Te
omandasite 2018. aastal?
Jah

Ei oska öelda

Ei

* 28. Millist taseme kvalifikatsiooni Te omandate hetkel?
Kutseharidust

Magistrikraadi

Bakalaureusekraadi

Doktorikraadi

Muu (palun täpsusta)

* 29. Kui hästi valmistas Teie viimati omandatud kvalifikatsioon Teid ette edasisteks õpinguteks ja
koolitusteks?
Väga hästi

Mitte üldse

Hästi

Ei oska öelda

Töötamine ja õppimine: Edasised õpingud

* 30. Kas Teie praegune omandatav kvalifikatsioon/eriala on seotud kutsekvalifikatsiooniga, mille Te
omandasite 2018. aastal?
Jah

Ei oska öelda

Ei

* 31. Millist taseme kvalifikatsiooni Te omandate hetkel?
Kutseharidust

Magistrikraadi

Bakalaureusekraadi

Doktorikraadi

Muu (palun täpsusta)

* 32. Kui hästi valmistas Teie viimati omandatud kvalifikatsioon Teid ette edasisteks õpinguteks ja
koolitusteks?
Väga hästi

Mitte üldse

Hästi

Ei oska öelda

Töötamine ja õppimine: Töötamine 1

* 33. Kas Te töötate enda erialaga seotud ametikohal?
Jah

Ei oska öelda

Ei

* 34. Kas Teil läks vaja enda omandatud kvalifikatsiooni, kui Te kandideerisite töökohale, kus Te hetkel
töötate?
Jah, see oli ametlik nõue

Ei

Jah, see tuli kasuks

Ei oska öelda

* 35. Kui hästi valmistas Teie omandatud kvalifikatsioon Teid ette Teie töökohal töötamiseks?
Väga hästi

Mitte üldse

Hästi

Ei oska öelda

* 36. Kas Te töötate:
Eraettevõttes

Kolmanda sektori organisatsioonis / mittetulundussektoris /
kodanikuühiskonnas / vabakonnas

Avaliku sektori organisatsioonis
Ei oska öelda
Muu (palun täpsusta)

* 37. Kas Te töötasite oma praeguse tööandja juures ka enne viimati omandatud kvalifikatsiooni või selle
omandamise jooksul?
Jah, enne

Jah, nii enne kui ka kvalifikatsiooni omandamise ajal

Jah, kvalifikatsiooni omandamise ajal

Ei

Töötamine ja õppimine: Töötamine 2

* 38. Kui Te töötasite enne viimati omandatud kvalifikatsiooni või selle omandamise jooksul, siis milline
alljärgnevast iseloomustab kõige paremini Teie töösuhet?
Praktikakoht

Täistööajaga töö

Töötamine puhkepäevadel/vabadel
päevadel/koolivaheaegadel

Tööturule orienteeritud aastane praktika (ei ole Eestis
kasutusel)

Osaajaga töö
Muu (palun täpsusta)

Töötamine ja õppimine: Töötamine 3

* 39. Kas Te töötate täis- või osaajaga?
Täisajaga
Osaajaga

* 40. Mitu tundi nädalas peate Te vastavalt töölepingule töötama?
0 - 10

31 - 40

11 - 20

40+

21 - 30

* 41. Kui palju tasustamata ületunde Te teete keskmiselt nädalas?
Ühtegi
1-5
5 - 10
Rohkem kui 10

* 42. Lepingutüüp, mille alusel Te töötate:
Tähtajatu

Tööajata leping/null-töötundidega leping

Tähtajaline leping

Ei oska öelda

Muu (palun täpsusta)

* 43. Teie igakuine brutosissetulek (palk koos maksudega)
0 - 500€

2501 - 3000€

501 - 1000€

3001 - 3500€

1001 - 1500€

3501 - 4000€

1501 - 2000€

4000€+

2001 - 2500€

* 44. Kui palju Teil kulus aega, et pärast lõpetamist leida endale esimene töökoht?
1 nädal või vähem

6 kuud

1 kuu

Ma leidsin töökoha juba enne lõpetamist

3 kuud

* 45. Kuidas Te leidsite informatsiooni selle töökoha kohta? Palun märkige kõik sobivad variandid.
Kooli karjäärikeskusest/-teenistusest

Värbamisagentuurist

Vilistlasorganisatsioonist

Isiklike kontaktide/tutvuste kaudu

Meediast

Otse ettevõtte poole pöördumise kaudu

Ettevõtte koduleheküljelt
Muu (palun täpsusta)

* 46. Miks Te otsustasite selle töökoha vastu võtta? Palun märkige kõik sobivad variandid.
See oli täpselt selline töökoht, nagu ma soovisin

Ettevõte pakkus mulle head palka

See oli ainus saadaval olev töökoht

See oli võimalus omandada kogemusi

Ettevõte asub heas asukohas

Ettevõttel on hea maine

Muu (palun täpsusta)

* 47. Kas Te otsite aktiivselt uut töökohta?
Jah
Ei

Ei oska öelda

Töötamine ja õppimine: Töötamine 4

* 48. Mis põhjustel Te otsite uut töökohta? Palun märkige kõik sobivad variandid.
Soov saada paremat palka

Soovin liikuda teise sektorisse/valdkonda tööle

Soovin paremaid tööalaseid arenguvõimalusi

Soovin asuda tööle teise piirkonda

Muu (palun täpsusta)

Töötu 1

* 49. Milline alljärgnevatest põhjustest iseloomustab kõige paremini seda, miks Teil oli raskusi töökoha
leidmisega pärast õpingute lõpetamist?
Perekondlikud põhjused
Võimaluste puudus minu kohalikus omavalitsuses
Võimaluste puudus lähtuvalt kvalifikatsioonist
Kandideerimise ja intervjuu oskused
Esines mittesoosivaid asjaolusid
Tihe konkurents tööturul
Ma ei ole aktiivselt tööd otsinud
Muu (palun täpsusta)

* 50. Kas Teil on olnud töökohti pärast lõpetamist?
Jah

Ei

Töötu 2

* 51. Kas Teil on olnud mõni töökoht selles sektoris või majandustegevusharus, mis on seotud Teie
omandatud kvalifikatsiooniga?
Jah

Ei oska öelda

Ei

* 52. Mõeldes kõige viimasele töökohale, mis Teil on olnud, siis kas Te töötasite seal täis- või
osaajaga?
Täisajaga
Osaajaga

* 53. Lepingutüüp, mille alusel Te töötasite:
Tähtajatu

Tööajata leping/null-töötundidega leping

Tähtajaline leping

Ei oska öelda

Muu (palun täpsusta)

* 54. Kas Teil läks vaja omandatud kvalifikatsiooni, kui Te tegite seda tööd, kus Te viimati töötasite?
Jah, see oli ametlik nõue

Ei

Jah, see tuli kasuks

Ei oska öelda

Muu (palun täpsusta)

* 55. Mis oli Teie igakuine brutosissetulek (palk koos maksudega)?
0 - 500€

2501 - 3000€

501 - 1000€

3001 - 3500€

1001 - 1500€

3501 - 4000€

1501 - 2000€

4000€+

2001 - 2500€

* 56. Mitu tundi nädalas pidite Te vastavalt töölepingule töötama?
0 - 10

31 - 40

11 - 20

40+

21 - 30

* 57. Kui palju tasustamata ületunde Te tegite keskmiselt nädalas?
Ühtegi
1-5
5 - 10
Rohkem kui 10

* 58. Kui hästi valmistas Teie viimati omandatud kvalifikatsioon Teid ette Teie viimasel töökohal
töötamiseks?
Väga hästi

Mitte üldse

Hästi

Ei oska öelda

Vabakutseline/FIE (füüsilisest isikust ettevõtja)/oma ettevõttes töötamine (kas täis- või
osaajaga)

* 59. Kas Te olete vabakutseline/FIE või töötate oma ettevõttes selles sektoris/valdkonnas, mis on seotud
Teie kvalifikatsiooniga?
Jah

Ei oska öelda

Ei

* 60. Majanduse tegevusala, milles Te olete vabakutseline/FIE või töötate oma ettevõttes:
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Kinnisvaraalane tegevus

Mäetööstus

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Töötlev tööstus

Haldus- ja abitegevused

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga
varustamine

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Haridus

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Ehitus
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste
remont
Veondus ja laondus

Muud teenindavad tegevused

Majutus ja toitlustus

Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus (teenijad,
lapsehoidjad jt); kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud
eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

Info ja side

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

Finants- ja kindlustustegevus
Muu (palun täpsusta)

* 61. Miks Te hakkasite vabakutseliseks/FIEks/oma ettevõttes töötama?
Ma olen alati tahtnud saada vabakutseliseks/FIEks/luua oma ettevõtte
Ma ei leidnud töökohta organisatsioonis/ettevõttes
Finantsilistel või maksude tulenevatel põhjustel
Ootused, et on võimalik teenida rohkem raha
Minu sektoris/ametialal on inimesed tavaliselt ise ettevõtjad/vabakutselised/FIE-d
Minu vanemad/hooldajad ja/või perekonnaliikmed on ettevõtjad/vabakutselised/FIE-d
Muu (palun täpsusta)

* 62. Kui hästi Teie viimane kvalifikatsioon valmistas Teid ette Teie tegevuseks/töötamiseks?
Väga hästi

Mitte üldse

Hästi

Ei oska öelda

* 63. Kas Te olete saanud oma koolist või kolledžist toetust (näiteks ettevõtlusalast
nõustamist/ettevõtlusalast õpet/mentorlust jms), et hakata vabakutseliseks, asutada oma ettevõtte või
hakata FIEks?
Ei
Jah (palun täpsusta)

Vabatahtlik tegevus/töötamine tasustamata töökohal

* 64. Kas Te teete vabatahtliku tööd sektoris või organisatsioonis, mis on seotud Teie kvalifikatsiooniga?
Jah

Ei oska öelda

Ei

* 65. Milline alljärgnevatest põhjustest iseloomustab kõige paremini, miks Te Teete hetkel vabatahtliku
tööd/tasustamata tööd?
Et saada kogemust sektoris, mis on seotud minu
kvalifikatsiooniga
Et saada kogemust uues sektoris
Muu (palun täpsusta)

Heategevuslikel põhjustel

Oskused

* 66. Kas Te arvate, et oskused, mis Te omandasite oma kutsekvalifikatsiooniga, on asjakohased
tööülesannete juures, mida Te hetkel teete?
Väga asjakohased

Ei ole asjakohased

Asjakohased

Ei ole üldse asjakohased

* 67. Palun määratle 3 kõige asjakohasemat tööalast oskust, mida Te arendasite oma kvalifikatsiooni
omandamise kaudu nende tööülesannete jaoks, mida Te hetkel teete.
Digitaalsed oskused

Vastupidavus

Meeskonnatöö oskused

Probleemide lahendamise oskus

Suhtlemisoskused

Rahvusvahelises keskkonnas orienteerumine

Enesejuhtimise oskused

Initsiatiivikus

Loovus
Muu (palun täpsusta)

* 68. Mida oleksite soovinud veel õppida oma kvalifikatsiooni omandamise käigus?
Koolist tööellu siirdumise oskusi (tööintervjuul osalemine,
CV kirjutamine)

Tööalaseid oskusi (suhtlemisoskus, probleemide
lahendamise oskus)

Karjääriinfot (informatsioon töökohtade ja
karjäärivõimaluste kohta)

Keeli
Praktikat töökohal

Tehnilisi oskusi (tööriistade käsitsemine, programmide
kasutamine)
Muu (palun täpsusta)

* 69. Tuginedes Teie kogemustele, kui kindel Te olete karjäärivõimaluste olemasolule sektoris, kus Te
töötate?
Väga kindel

Ei ole kindel

Kindel

Ei ole üldse kindel

* 70. Tuginedes Teie kogemusele, kui kindel Te olete karjäärivõimaluste olemasolule geograafilises
piirkonnas, kus Te töötate?
Väga kindel

Ei ole kindel

Kindel

Ei ole üldse kindel

Kontaktinformatsioon:

* 71. Teie telefoninumber

* 72. Teie e-maili aadress

* 73. Eelistatud Teiega kontakteerumise viis
E-maili teel
Telefoni teel (Whatsapp, SMS)

