
1 
 

Mida arvab 2014 aasta vilistlane, 12.lend 

Taustaandmed 
 

2014 aastal täienes IT Kolledži vilistlaspere 76 liikme võrra ja nii nagu traditsiooniks on kujunenud 

küsime vilistlastelt tagasisidet aasta pärast  kõrgkooli lõpetamist. Seoses Kolledži 15.sünnipäevaga 

toimus seekord vilistlasküsitlus aprillis (10.04 – 30.04), so pisut varem kui varasematel aastatel. 

Tagasisidet andis 34 vilistlast, mis moodustab  44,7% 2014 aastal lõpetanutest. Joonis 1 annab 

ülevaate küsitlusele vastanute profiilist.  

 

Joonis 1 2014 aasta vilistlaste ja küsitlusele vastanute  jaotumine õppekavade kaupa 

protsentuaalselt. 

Pisut domineerisid küsitlusele vastanute seas administreerimise õppekava lõpetanud kuid 

lõpptulemusi see oluliselt ei mõjuta.  Administreerimise õppekava 38-st lõpetajast olid 14 kaugõppe 

õppevormist  kuid küsitlusele vastas neist vaid 4.  IT süsteemide arenduse õppekava lõpetajatest oli 8 

kaugõppe õppevormist ja vastajate seas oli neid vaid 3. 

2014 aastal oli IT Kolledži lõpetaja keskmiseks vanuseks 28 aastat ja keskmised vanused olid 

kõrgemad infosüsteemide analüüsi ja tehnosuhtluse õppekavade lõpetajatel. 

Järjest olulisemaks on muutunud IT õppekavade puhul õppurite kiire tööjõuturule jõudmine.  

Täpsema ülevaate Kolledži lõpetamiseni jõudmisest annab joonis 2. Kui 2013 aastal oli nominaalajaga 

lõpetamise efektiivsus 28,6% ja 3+1 aastaga lõpetas 74,6% vilistlastest. siis  2014 aastal oli  tulemus 

pisut erinev.  Nominaalajaga lõpetas 40,8% vilistlastest  (arvestades, et 2010 aastal alustanud 

tudengitest 2  olid akadeemilisel puhkusel ja on arvestatud nominaalajaga lõpetajate hulka). 

Pikendatud nominaalaja (3+1) jooksul lõpetas  72,4 % vilistlastest (arvestades, et 2009 aastal 

alustanutest olid 8 akadeemilisel puhkusel kes on liidetud pikendatud nominaalajaga õppurite hulka).  
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Joonis 2 Lõpetamise efektiivsus 

IT Kolledži tudengite varasemad küsitlused  näitavad, et ligi 75% tudengitest töötab paralleelselt 

õpingutega ja  lõpukursuseks on valdav enamus tudengeid leidnud endale töökoha.  Seda kinnitab ka 

vilistlasküsitlus, mille kohaselt töötas õpingutega paralleelselt 85%  kaheteistkümnenda lennu 

vilistlastest.  Oma praeguse töökoha leidmisel osales avalikul konkursil 16,7 % lõpetajatest ja 5,8% 

asutas eraettevõtte. Eraettevõtte asutajad töötasid juba õpingute ajal ja kaheteistkümnendas lennus 

olid nad valdavalt IT süsteemide administreerimise õppekavalt. Eraettevõtetes töötab 53% 

vilistlastest. 23,5% lõpetajatest töötab riigi või munitsipaalsektoris. Sugugi mitte ei saa alahinnata 

tudengite praktikal viibimise olulisust ja selle kaudu  leidis praeguse töökoha 13,9% lõpetajatest.  

Praeguse töökoha leidmisele aitasid olulisel määral kaasa vilistlaste hinnangul nende erialased 

teadmised (75% vastajatest). Võõrkeelte oskus  (38,9%), paralleelselt õpingutega või õpingute 

järgselt läbitud täienduskoolitused (27,8%),  õppeedukus (30,6%) ja lõputöö teema/valdkond (27,8%) 

mõjutasid töökoha leidmist vaid mõningal määral.  Töökoha leidmisel ei mänginud olulist rolli 

praktika läbimine või töötamine välisriigis (8,3%) kuigi selle tulemuse puhul tuleb arvestada, et vaid 

vähestel vilistlastel on välisriigis õppimise/praktika läbimise kogemus. 

 

Lõpetamisjärgne tegevus 
 

Aasta pärast  Kolledži lõpetamist  töötavad kõik 2014 aasta lõpetajad ja 33% lõpetajatest on jätkanud 

paralleelselt töötamisega ka õpinguid magistriõppes Tallinna Tehnikaülikoolis äriinfotehnoloogia, 

küberkaitse või informaatika õppekaval.  Pisut täpsemalt saab välja tuua küsitlusele vastanute kohta 

info õpingute jätkamise kohta: magistriõppes õpib 4 IT süsteemide  administreerimise, 3 IT 

süsteemide arenduse ja 1 infosüsteemide analüüsi õppekava lõpetaja. 
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Ametinimetused ei pruugi alati kajastada kõige täpsemalt tehtavaid tööülesandeid ja seega ka 

tööandjate ootusi lõpetajate oskustele ning teadmistele. Järgnevalt on toodud analüüs 12.lennu 

vilistlaste peamistest tööülesannetest õppekavade kaupa.  

Infosüsteemide analüüsi õppekava lõpetajate tööülesanded: 

 Süsteemianalüüs, IS arhitekt, testimine 

 

Kui eelmise aasta küsitluses oli IT süsteemide arenduse õppekava lõpetajate puhul valdavaks tarkvara 

arendus ja projektijuhtimine, siis  selle aasta lõpetajate tööülesanded on järgmised: 

 Testimine; 

 Tarkvara arendus, analüüs, programmeerimine; 

 Serverite haldus, uue tarkvara väljatöötamine, kasutajatugi; 

 Detailanalüüs, programmeerimine, testimine; 

 

IT süsteemide administreerimise õppekava lõpetajate tööülesanded eelmisel aastal olid seonduvad 

rakenduste ja serverite administreerimise, tööjaamade hoolduse ja kasutajatoega. Sel aastal olid 

peamised tööülesanded järgmised:  

 Monitooring, infoturve, administreerimine; 

 Infoturve, infrastruktuuri arhitekt, administreerimine; 

 Windows-Linux administreerimine, network monitoring-maintainance, new solutions 

implementation; 

 Linux administreerimine, Puppet automatiseerimine, Infosüsteemide disain; 

 infosüsteemide administreerimine, süsteemide monitooring, tehniline nõustaja 

ettemääratud projektides 

 Tagada ettevõtte teenuste sujuv töö, serverite haldus ja hooldus, uute lahenduste 

juurutamine ja planeerimine; 

 IS administreerimine, intsidentide ja probleemide lahendamine; 

 Database administator / architect MSSQL; 

 Andmebaasi lahenduse valimine ja testimine Linuxi keskkonnas. 

 

2014 aasta küsitlusele vastanud vilistlastest vaid üks IT süsteemide administreerimise õppekava 

lõpetanu (so.  2,7%) nimetas, et tema  tööülesanded ei ole seotud otseselt õpitud erialaga kuna 

valdavalt täidab ta analüütiku tööülesandeid.  

12 lennu lõpetajatest vaid 8,3% on eraettevõtte omanikud (2013 aastal 18,8%), neist 27% on sel 

aastal IT süsteemide administreerimise õppekava lõpetanud. Vilistlastest 50% töötab erafirmas või 

eraisiku teenistuses töövõtjana (sh ettevõtte asutanud vilistlased).  Varasematel aastatel on olnud 

tendents, et IT süsteemide administreerimise õppekava lõpetanud töötavad rohkem  riiklikus või 

avalikus sektoris ja sama seos ilmnes ka 2014 aastal. Vilistlasküsitlusele vastanutest üks 

administreerimise õppekava lõpetanu töötab välisriigis – Saksamaal. 

Analüüs vilistlaste palgataseme  osas näitas, et  võrreldes eelmise aasta lõpetajatega on pisut 

suurenenud alla 1500 euro kuus teenivate vilistlaste osakaal, samas muutus on näha ka palgatasemes 

üle 2000 euro kuus. Palgataseme osas ei ole väga selget seost lõpetatud  õppekavaga, kuid nii 
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madalamate kui ka kõrgemate palkade saajad on IT süsteemide administreerimise õppekava 

lõpetanud.  

 

 

Joonis 3 Vilistlaste protsentuaalne jaotus töötasu gruppidesse 

 

Hinnang õpingutele kõrgkoolis 
 

Seoses õpingutega paluti vilistlastel anda hinnang pädevustele, mis on nende praegusel ametikohal 

olulised ja hinnata kuivõrd aitasid õpingud kaasa nende pädevuste kujunemisele. Sulgudes on toodud 

mitu protsenti vastajatest seda väitis. Kõige olulisema parendusvaldkonnana torkab silma 

üldpädevuste arendamise vajadus:  

1. Enesekehtestamise ja läbirääkimiste oskus mida peab oma töös oluliseks 50% vilistlastest – 

õpingud toetasid selle kujunemist vaid 11,1% arvates; 

2. Eneseväljendusoskus on oluline 55,6% hinnangul ja õpingud toetasid selle omandamist vaid 

16,7% hinnangul 

3. Suhtlemisoskus on oluline 58,3% hinnangul – seda toetasid õpingud samuti 16,7% hinnangul 

Võrdselt olulisteks hinnati oskusi rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas (56%), analüüsi ja 

probleemilahendusoskust ning enesetäiendamise oskust (56% nimetasid neid pädevusi olulisteks) ja 

nende kujunemisele aitasid õpingud olulisel määral kaasa. 

Eelnevate aastatega võrreldes on vilistlaste hinnangud analoogsed.  Joonisel 4 on maatriksi kujul 

toodud välja milliseid pädevusi peavad vilistlased oluliseks ja mida neist oli võimalus õpingute käigus 

arendada. Kuna sellele küsimusele vastamisel oli ka üsna palju vastuseid puud, siis  tõlgendati neid 

kui  - ei oska vastata vastust (väärtusega 3,0). Joonise vasakpoolses osas on näha parendamist 

vajavad valdkonnad. 
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Joonis 4 vilistlaste hinnangud pädevuste olulisusele ja  võimalusele neid õpingute käigus omandada 

Küsimusele - mida oleks pidanud õpingute käigus veel süvendatult käsitlema  vastati järgnevalt: 

2013 aasta Infosüsteemide analüüsi vilistlaste hinnangul jäi neil puudu teadmisi programmeerimisest 

ja start-up’idega seonduvalt. 2014 aasta vilistlaste hinnangul peaks rohkem tähelepanu pöörama 

suhtlemise ja esinemisoskuse arendamisele.  

IT süsteemide arenduse vilistlastel jäi  vajaka pisut tarkvara mustrite, serverite turvalisuse, Javascripti 

ja mobiiliplatvormide alastest teadmistest. 2014 aastal vilistlaste hinnangul jäi vajaka üldpädevustest 

nagu suhtlemisest, programmeerimismustritest, Javascript’i,  Phytoni alastest teadmistest ning 

agiilsest arendusest 

2013 aasta vilistlased väitsid, et vajaka jääb pilveteenuste käsitlusest, arvutite 

keskhaldussüsteemidest, skriptimiskeeltest siis  2014 aasta vilistlaste hinnangul oleks võinud rohkem 

tähelepanu pöörata infoturbe küsimustele,  virtualiseerimisele (nimetatud ka varasematel aastatel), 

MS Excange’i käsitlusele. Mõned kommentaarid vastustest: 

 Microsoft Exchange, virtualiseerimistehnoloogiad (KVM, ESX, HyperV), kettamassiivid ja 

kettakastid (ntks. EMC) 

 Virtualiseerimislahendusi nagu näiteks VMWare, Python või Ruby võiks ka adminnidele 

natuke põhjalikumalt selgeks saada, E-posti teenusest võiks põhjalikumalt rääkida ning seal 

hulgas ka MS Exchange 

 Kui IT kolledžis oldi suurel määral Ubuntut kasutamas, siis tööl on põhiliseks töövahendiks kas 

Centos, Redhat või Debian. Võrgu poolelt Cisco asju polegi saanud konkreetselt näppida ja 

töökohal tekkis koheselt raskusi HP ja Juniper'i seadmetega, mis küll sarnased Ciscole aga 

loogika ikka mõneti erinev. Andmebaaside poole pealt oleks võinud paremini kokku puutuda 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server ja nende haldamisega suurte 

andmemahtude ja pidevate andmete genereerimise osas. 
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Küsimusele – millistel täiendusõppe kursustel oled ennast täiendanud pärast Kolledži lõpetamist – 

vastati järgnevalt: 

IT süsteemide arenduse õppekava vilistlased on lisaks õpingute jätkamisele magistriõppes osalenud 

järgmistel koolitustel: 

 BCS Itera koolitustel: Nagiose ja Windows Server 10 

 Python programmeerimine 

 

IT süsteemide administreerimise vilistlased on osalenud täienduskoolitustel järgnevates 

valdkondades: 

 ISO27005; ITIL 

 Mikrotik, Windows Server 2012 koolitused 

 Microsoft Serveri haldus, Microsoft System Center Configuration Manager 

administreerimine. Hands-on-Hacking kursus Clarified Security OÜ'lt. ja veel teised 

väiksemad küberturbe ja administreerimisega seotud kursused. 

 Hands on Hacking, Clarified Security 

 

ITIL’i ja Windows Serveri täiendusõpet on nimetatud ka varasemates vilistlasküsitlustes. 

 

Vilistlastelt on alati küsitud ka keda nad õppejõududest hea sõnaga meenutaks ja vilistlaste 

arvamused on siin: 

  

 Väga head õpetamisoskused – Truls Ringkjob, Margus Ernits, Indrek Rokk, Katrin Loodus; 

 Spetsialistid, kes andsid palju praktilisi kogemusi – Margus Ernits, Truls Ringkjob ja Valdo 

Praust 

 Oskus masse tööle panna ja keerulised asjad lihtsaks rääkida, suurepärane metoodika – 

Kristiina Hakk;  

 Positiivse ellusuhtumise ja entusiastliku suhtumisega õppetöösse ja reaalsel kogemusel 

põhinev õpe – Mait Poska. 

 Mõistlik suhtumine, mõjusad utsitamismeetodid – Indrek Rokk.  

 Enesekindel esinemine ja põhjendatud teadmised – Priit Raspel 

 konkreetsus ja ausus ning "viskas külma vette" ehk vähese infoga pani õpilased probleeme 

otsima ja lahendama iseseisvalt – Antti Andreimann. 

 Erialaselt väga pädev ja õpetas olulisi asju – Alar Krist. 

 Igapäevaselt vajalikud ITIL protsessid – Guido Leibur. 

 Väga hästi õpetasid - Märt Kalmo, Kaido Kikkas, Andres Mulin.  

 Säravad isiksused ja/või äärmiselt pühendanud õppejõud – Truls Ringkjob, Margus Ernits, 

Kristiina Hakk, Margus Püüa, Linnar Viik 

 

 



7 
 

Traditsiooniliselt on meie küsitlustes ka küsimus selle kohta – kuidas kiidaks vilistlane Kolledžit 

sõbrale, tuttavale. Varasemalt on esile tõstetud Kolledži puhul praktilist õpet, häid õppejõude ja 

kiidetud kooli kui „väravat tõelisse IT maailma“.    Selle aasta vilistlaste kommentaarid olid järgmised: 

 

 Ma kiidaks seda kui parimat kooli Eestis kui on soov omandada IT haridus ja reaalsuses ka 

midagi tehnilist osata. IT Kolledžist saab nii teoreetilise hariduse ja ka oskuse kuidas seda 

reaalsetes tingimustes kasutada. 

 Rõhutakse praktilistele oskustele, käiakse kaasas arengutega ning sellega mida tehakse 

tulevastes töökohtades väga head õppejõud, ITK ÕIS on 40 miljonit korda parem kui TTÜ oma 

 Parim kool, kuhu IT'd õppima minna 

 Väike, sõbralik ja hubane kõrgkool. Sa tunned, et oled osa sellest. Vastand suurtele 

ülikoolidele. 

 Teoreetiline ja praktiline osa õpingutes on üsnagi tasakaalus, mis on tööpõllul oluline, et Sa 

oled ise käe külge pannud, mitte ainult kõrvalt vaadanud, kuidas asi käib. 

 Piisavalt palju praktikat ja teooriat, reaalelus vajalikud ained 

 Toetav, abivalmis ja kokkuhoidev - nii kaastudengid kui õppejõud. Asjalikud ja praktilised 

ained. 

 Praktiline haridus toredas seltskonnas. 

 "Kui aastate pikkune teoreetiline osa ajab haigutama ja IT huvitab juba mingil määral ning 

tahad ise luua töötavaid asju, siis IT Kolledž on parim valik Sulle!" 

 Väga praktilise suunitlusega kool 

 Mõistlik õppimisvõimalus, kus ei pea olema tuupur. 

 Praktilised kogemused alustamaks IT karjääri. 

 Annab väga hea aluse edasisteks tegevusteks. Aitab valida suunda. 

 Parim IT-alane kool Eestis 

 Väga hea praktiline kogemus ja lahedad koolikaaslased. 

 Parim rakenduslik IT haridus Eestis. 

 

 

Mida ootab vilistlane IT Kolledžilt? Ikka infot koolis toimuva kohta ja huvitavaid täiendusõppe 

võimalusi.  Loomulikult ollakse huvitatud ka põnevatest uudiskirjadest ja kutsetest kokkutulekutele, 

suhtlemisest  ja kasulikest kontaktidest. Mõned kommentaarid: 

 

 Töötajaid 

 Häid kontakte, kellega arutleda IT teemadel või isegi ärilistel eesmärkidel. 

 Tugevat peale hakkamist ja noorte innustamist õppimaks IT'd IT Kolledžis. Tuleviku töökohad 

eeldavad aina rohkem IT haridust sest igapäevaga e-eesti areneb sinna suunas. 

 Endiste tudengitega suhtluse jätkamist, kolledži lipu kõrgel hoidmist. 

 Magistriõppekava 

 Täiendusõppe võimalusi ja tööpakkumisi 

 suvepäevi. 

 


