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Mida arvab 2015 aasta vilistlane, 13.lend 

Taustaandmed 

 

2014 aastal täienes IT Kolledži vilistlaspere 81 liikme võrra ja nii nagu traditsiooniks on kujunenud 

küsime vilistlastelt tagasisidet aasta pärast  kõrgkooli lõpetamist. 2016 aasta vilistlasküsitlus toimus 

taas aprillis (10.04 – 30.04). Tagasisidet andis 32 vilistlast (sh 7 kinnitamata ankeeti, kus enamus 

küsimusi oli vastatud), mis moodustab  39,5% 2015 aastal Kolledži lõpetanutest. Joonis 1 annab 

ülevaate küsitlusele vastanute profiilist.  

 
 
Joonis 1 vilistlaste ja küsitlusele vastajate 
jagunemine õppekavade kaupa, 2015 aastal 

 
 
Joonis 2 vilistlaste ja küsitlusele vastajate 
jagunemine õppevormide kaupa, 2015 aastal 
 

 

Kui eelmisel aastal domineerisid küsitlusele vastanute seas administreerimise õppekava lõpetanud, siis 

sel aastal olid ülekaalus arenduse õppekava lõpetanud. Analüüsides vastajate profiili õppevormiti on 

näha jooniselt 2, et pisut on ülekaalus päevases õppevormis õppinud vilistlased. Kuna infosüsteemide 

analüüsi õppekava vilistlastelt tuli vastuseid vähem, siis võib väita, et lõpptulemuses analüüsi tudengite 

vastused kajastuvad vähesel määral, muus osas saab tulemused lugeda representatiivseteks. 2015 

aastal oli IT Kolledži lõpetaja keskmiseks vanuseks 27 aastat (aasta varem oli see 28 aastat) ja 

keskmised vanused olid kõrgemad taas infosüsteemide analüüsi õppekava lõpetajatel. 

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

Lõpetamise efektiivsuse kaudu saab seda vaid kaudselt hinnata, sest enamus Kolledži lõpetajatest 

viimasel õppeaastal juba töötab kuid üheks oluliseks näitajaks lõpetamise efektiivsus siiski on. Joonisel 

3 on näha, et 2015 aastal  üle nominaalaja õppurite osakaal kasvab kuid see ei toimu olulise õpiaja 

pikenemise tõttu. 2015 aastal lõpetanute keskmiseks õpiajaks kujunes 4,6 aastat.  Arvestades, et ligi 

viiendik (23%) 2015 aastal lõpetanutest olid kaugõppe tudengid kelle tüüpõpingukava on jaotatud 

neljale aastale võib hinnata  lõpetamise efektiivsusest suhteliselt kõrgeks.  
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Joonis 3 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 13 lennu vilistlastest ei töötanud enne õppima asumist 37,5% küsitlusele 

vastanutest ja õpingute ajal ei töötanud vaid 1 vilistlane (3%). Jooniselt 4 on näha, et märgatavalt 

suurenes õpingute ajal töötamine IT sektoris muude sektorite arvelt. Kui 2014 aasta küsitluse 

tulemused näitasid, et õpingutega paralleelselt töötas 85%  kaheteistkümnenda lennu vilistlastest, siis 

13 lennu vilistlastest töötas õpingutega paralleelselt 96% vilistlastest.  

 

Joonis 4 Töötamine enne õpinguid ja õpingute ajal 

Oma praeguse töökoha leidmisel osales avalikul konkursil 14,8% lõpetajatest (2014 aastal – 16,7%) ja 

2,5% asutas eraettevõtte (2014 aastal - 5,8%). Eraettevõtte asutajad töötasid juba õpingute ajal ja 

erinevalt eelmisest lennust olid nad IT süsteemide arenduse õppekavalt. Praktikal viibimine on üheks 

võimaluseks leida endale töökoht ja 2015 aasta vilistlastest leidis sellisel moel töökoha 7,4% (2014 

aastal – 13,9%). Eraettevõtetes töötab 75% vilistlastest (2014 aastal - 53%) ja  25% lõpetajatest töötab 
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riigi või munitsipaalsektoris (2014 aastal 23%). Riigi ja munitsipaalsektoris töötavad valdavalt 

administreerimise õppekava lõpetanud.  

Praeguse töökoha leidmisele aitasid olulisel määral kaasa vilistlaste hinnangul nende erialased 

teadmised (60,5% vastajatest). Lõputöö teema olulist rolli ei omanud kuid 23,3 % vilistlastest märkis, 

et mingil määral see mõjutas nende praeguse töökoha saamist. Õppeedukus paraku samuti 

märkimisväärset mõju ei omanud (30%) ja vaid 7% nõustus väitega, et praeguse töökoha saamisel oli 

see oluline. Suhteliselt oluliseks teguriks kujunes võõrkeelte oskus (43% hindasid seda oluliseks 

vähemalt mõningal määral) ja samaväärt oluline oli ka õpingute ajal läbitud praktika.  

 

Lõpetamisjärgne tegevus 

 

Aasta pärast  Kolledži lõpetamist  on 16,7% (2014 aastal 33%) vilistlastest jätkanud  paralleelselt 

töötamisega õpinguid magistriõppes Tallinna Tehnikaülikoolis küberkaitse või informaatika õppekaval 

ning Tallinna Ülikoolis IT juhtimise õppekaval.  Magistriõppes jätkajate osakaal on 2015 aastal viimase 

viie aasta  väikseim, seega tasub analüüsida kas see on tööturu vajadus, uute täiendusõppe võimaluste 

(MOOC) lisandumine või pigem vajadus sertifikaadiprogrammide järgi.  

2015 aastal küsitlusele vastanud vilistlased väitsid kõik, et nende tööülesanded on otseselt seotud 

õpitud erialaga. Kuna ametinimetused ei pruugi alati kajastada kõige täpsemalt tehtavaid 

tööülesandeid siis järgnevalt on toodud analüüs 13 lennu vilistlaste peamistest tööülesannetest 

infosüsteemide administreerimise ja arenduse õppekavade lõpetajate kohta:  

IT süsteemide arenduse õppekava lõpetajate ametikohad on süsteemianalüütik, tarkvara arendaja, 

kvaliteedispetsialist, testija ja valdavad tööülesanded on järgmised: 

• Testimine, kasutajajuhendite kirjutamine; 

• Tarkvara arendus, analüüs; 

• Rakenduste loomine, andmebaasi päringute kirjutamine, koodi kirjutamine, parendamine; 

• Veebirakendused ja nende funktsionaalsus; 

• Juurutamine, koolitamine, juhendamine. 

 

IT süsteemide administreerimise õppekava lõpetajate ametikohad olid IT spetsialist, kasutajatoe 

spetsialist, andmesidevõrkude insener, infosüsteemi haldur, rakenduste administraator.  Sel aastal olid 

peamised tööülesanded järgmised:  

• Võrguseadmete administreerimine, võrgulahenduste ülesseadmine; 

• Teenuste haldus, tööjaamade haldus; 

• Võrkude, riistvaraplatvormi (Linux, Windows serverid), virtualiseerimisplatvormi 

administreerimine; 

• IP side haldamine, erilahendused mobiilside valdkonnas, rakenduste haldus; 

• Kasutajate haldus, kasutajate nõustamine, kasutajatugi;  

• Projektijuhtimine, programmeerimine; 

• IS haldamine: andmete laadimise haldus ja arendus, veebi keskkonna haldus ja arendamine. 
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Analüüs vilistlaste palgataseme  osas näitas, et  valdavalt kuuluvad 2015 aasta vilistlased palgagruppi 

1500 – 2000 eurot kuus ja keskmiseks palgatasemeks on 2015 aasta vilistlasel vähemalt 1600 eurot 

kuus. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud alla 1500 euro teenivate vilistlaste osakaal.  

 

Joonis 5 Vilistlaste protsentuaalne jaotus töötasu gruppidesse 

Palgataseme osas ei ole väga selget seost lõpetatud  õppekavaga kuid mõningane tendents on, et 

kõrgemasse palgagruppi kuuluvad vilistlased on lõpetanud pigem IT süsteemide arenduse õppekava.   

 

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. Kuna vastamine oli 

vabatahtlik, siis sellele küsimusele vastas ca 2/3 küsitlusele vastanutest. Kõige olulisema 

parendusvaldkonnana torkab silma endiselt üldpädevuste arendamise vajadus:  

1. Enesekehtestamise ja läbirääkimiste oskus  on oluline 48,8% vilistlastest (2014 aastal – 50%) – 

õpingud toetasid selle pädevuse kujunemist käesoleval aastal 16,3% hinnangul (2014 aastal  

11,1% arvates); 

2. Eneseväljendusoskus on oluline 53,5% hinnangul ja õpingud toetasid selle omandamist 25,6% 

hinnangul 

3. Suhtlemisoskus on oluline 58,1% hinnangul – seda toetasid õpingud 23,3% hinnangul 

Oskusi rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas (58%), analüüsi ja probleemilahendusoskust ning 

enesetäiendamise oskust (60,5% nimetasid neid pädevusi olulisteks) ja nende kujunemisele aitasid 

õpingud ka olulisel määral kaasa. 

Seega analoogselt eelnevate aastatega tuleks tähelepanu pöörata õppekavades eelkõige 

enesekehtestamise ja läbirääkimiste oskuste arendamisele ja seda eelkõige IT süsteemide arenduse 

õppekavas (70% vilistlase hinnangul). Teine kriteerium mida vilistlased on hinnanud oluliseks oma 
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praeguses töös, kuid mida õpingud ei toetanud, on võõrkeelte oskus. Inglise keele õpe võõrkeelena on 

Kolledžis valikaine, mida valivad oma õpingukavasse vähesed tudengid, seega põhjus võib olla selles, 

et  eelistatakse erialaaineid, kuid tööelus jääb siiski vajaka keeleoskusest. Samas ei ole küsitluses ka 

täpsustatud kas vajaka jääb inglise keelest või mõnest muust võõrkeelest.  

Õppekavad on pidevas arenduses ja vilistlastelt saadav tagasiside on oluliseks panuseks selles 

protsessis. Kui 2013 aasta vilistlased väitsid, et puudu jäi mõningatest programmeerimise ainetest 

(skriptimisest), pilveteenuste käsitlusest ja start-up’idega seonduvast, siis 2014 aasta vilistlased 

rõhutasid tähelepanu pööramist infoturbe küsimustele, virtualiseerimisele ja suhtlemise ning 

esinemisoskuse arendamisele. 2015 aasta vilistlasküsitluse kokkuvõttena võib välja tuua, et oluline 

oleks õppekavadesse lisada JavaScripti aine ja käsitleda agiilse arenduse põhimõtteid. Täpsemad 

kommentaarid on toodud õppekavade kaupa.  

IT süsteemide arenduse õppekava vilistlased: 

• Java Script; Java väliste teekide haldus ja üldine Java maailmaga seonduv; 

• Python, C++, C; 

• riistvara, FPGA, python; 

• Veebirakenduste koha pealt oleks võinud rohkem juttu olla front-end arendusest. Javasripti 

raamistikud, Bootstrap, HTML5, SCSS jm. Erinevad Javascripti mustrid, node.js; 

• Front end arendus (angularjs, jquery jne). Clean code; 

• kliendiga suhtlemine, infosüsteemide arendusprotsessid - Oluline on, et töötaja teaks, millised 

ülesanded on eri IT ametikohtadel töötavatel inimestel, eriti kui töötaja on osa agiilse arenduse 

tiimist. Agiilse arenduse puhul töötavad koos äripool, analüütik, programmeerija, testija. 

Vastasel korral on tiimitöö raskendatud ning pinged võivad kergelt tekkida; 

• Tarkvara arhitektuuri õpetati vägagi pinnapealselt ja puudulikult. Samamoodi puudusid ained 

mis seoksid erinevaid kihte  (nt. kuidas siduda mobiilseid seadeid + pilvetehnoloogiat + 

misiganes muud platvormi ning kuidas seda kõike hallata ja skaleerida) omavahel. 

IT süsteemide administreerimise õppekava vilistlased: 

• Agiilsed arendusmeetodid ja milleks neid vaja on. Kuidas ettevõtetes meeskonnad töötavad. 

Just erinevaid agiilseid metodoloogiad silmas pidades, sest väga paljud ettevõtted kasutavad 

mingeid variante nendest ning tudengitel võiks olla tugevam ettekujutus sellest, millised 

põhilised välja näevad. Ehk testimise mõttes rakendada mõni metodoloogia ühes aines projekti 

raames ning hiljem tudengite tagasisidet küsida? 

• Windows Server ja muud tähtsad Microsofti tooted 

• Võrgunduses optilised sidevõrgud, mobiilside; 

• Küberkaitse, Big Data; 

• Pythonit,Javad,Rubi,Php,Javascript; 

• Softi arendus raamistike, versioonihaldust, serveri riistvarast praktilist õpetust 

 

Küsimusele – mida vilistlasena ootad Kolledži täiendusõppelt – vastati järgnevalt: 

 

• JS'i, Spring ja Java 1.8 kursus; 

• Avalikud loengud on ülihead ja kasulikud olnud. Rohkem avalikke loenguid arendusjuhtidelt; 
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• Haskell; 

• Veebirakenduste front-end arendus (eelkõige Javascriptiga seotud teemad); 

• Front end arendus; 

• Igasugustest BI võimalustest? SQL edasijõudnutele - sh päringute optimeerimine ja 

päringuplaanide lugemise oskus :); 

• Turbe teemal ja andmekogude liidestused, infosusteemide liidestused. 

 

Vilistlased meenutavad hea sõnaga mitmeid õppejõude nagu Kristiina Hakk, Truls Ringkjob, Margus 

Ernits, Mait Poska, Märt Kalmo, Priit Raspel ja Jaanus Pöial. Mõningad kommentaarid, mis 

õppejõudude kohta on toodud: 

 

• Lihtsalt hea õppejõud, oskab suurepäraselt õpetada eriala millel puudub eestikeelne sõnavara; 

• Väga head, professionaalsed, laia silmaringiga valdkonna eksperdid,  isikupärased õppejõud; 

• Pühendunud õppejõud, avatud suhtleja kellega oli hea niisama jutustamas käia.  Tema (Truls) 

õpetatu tagas mulle töökoha praeguses ettevõttes.  

• Abivalmis, professionaalne (Margus) kes suutis õpetatavad ained huvitavaks teha ning 

sisendas (mulle vähemalt) meeletult palju huvi Linuxi ja administreerimise vastu.  

• Väga hea seletaja (Märt) nii loengus kui praktikumis, kes juhendas ka minu lõputööd ja suutis 

väga hästi selgeks teha töö eesmärgid ning juhendada hea tulemuseni. 

 

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

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

hubasust ning kiidetud kooli kui „väravat tõelisse IT maailma“.    Selle aasta vilistlaste kommentaarid 

olid järgmised: 

 

• Palju praktilist, põnevad ained (.NET, testimine jne); 

• IT Kolledž vs TTÜ: 

o suurem praktiliste teadmiste maht 

o õppejõududeks eriala tegutsevad professionaalid vs vanad akadeemikud 

o ettevõtte praktika 27 EAP vs 5 EAP-d 

o mitmekesisem tudengkond (kuna rakenduskõrgkoolis saavad tasuta õppida juba 

varem ühe kõrghariduse omandanud tudengid, siis võib seal kohata mitmeid ajaloo, 

majandus, füüsika jne magistreid) 

o kõik loengud/praktikumid võetakse videona üles ja nad on netis kättesaadavad juba 

samal päeval, et neid siis 2x kiirendusega järele vaadata  

o ülesandeid antakse ja hinded kogunevad üldjuhul läbi kogu semestri - neid aineid, kus 

sessi ajal peab tegema eksami, mis annab 100% hindest on väga vähe 

• IT kolledžist saab parima teadmiste ja oskuste põhja, millega võib julgelt tööpõldu alustada; 

• Kompaktne ja kõrge kontsentraadiga IT kokteil - kindlasti rüüpa, eelistatult võta lõpuni; 

• Täitsa mõnusa praktilise kogemuse saab; 

• Parim koht Eestis kus omada praktilised teadmised IT-st; 

• Kui tahad praktilist kogemust, go for it; 

• Kuldaväärt teadmised spetsialistiks saamisel; 
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• Kuna ITK ei ole nii suur kool kui TTÜ, siis sa ei tunne et eksid teiste tudengite sisse ära. Peale 

mõnda aega on kõik näod tuttavad ning kõik on väga mõnus ja kodune. Õppejõud on toetavad 

kui sa ise ka üritad, nad istuvad ja seletavad ja aitavad kui küsimusi tekib; 

• parim praktiline IT haridus Eestis; 

• Väga head praktilises teadmised, mida koheselt rakendada. Kool annab tugeva tõuke 

iseseisvaks õppimiseks ja aitab tekitada harjumust ise pidevalt edasi areneda; 

• Kindlasti kiidan ja soovitan, kuid inimesel peab antud ainete vastu olema  huvi kui ka tahe  

õppida; 

• IT Kolledžist sain IT alal töötamiseks olulised teadmised kiirelt ja läbi praktika; 

• Kui tahad saada praktilist haridust IT valdkonnas, siis see on koht kus õppida; 

• Kiidaksin, sest kool on igati modernne, nii füüsiliselt kui ka hingeelult. Pidevalt proovitakse 

midagi paremaks teha, tudengitele tullakse igati vastu ning infoliikuvus on viimase peal. 

 

Mis vajaks parendamist: 

• JS’i pole. Mõni aine on väga mõttetu ja vähese praktilise väärtusega (riistvara asjad näiteks); 

• konkurent-koolidel on järjest huvitavamad ja mitmekülgsemad ained millele Kolledž järgi ei 

jõua; 

• Laidaksin, sest endiselt on aineid, mille väärtus on äärmiselt madal. Eriti arvestades, et 

mõningad õppejõud lihtsalt ei taha või ei suuda tudengeid haaratuna hoida, mistõttu tundub 

justkui, et õppejõud on seal sellepärast, et tunnid iganenud materjali najal ära tiksuda ilma 

kuidagigi vaeva nägemata. 

 

Mida ootab vilistlane IT Kolledžilt?  

• Üritusi ja infot koolis toimuva kohta; 

• Töökuulutuste edastamist; 

• Rohkem suhtlust ja kaasavaid üritusi; 

• Rohkem huvitavaid avalikke loenguid maailma mastaabis tegijatelt  nagu Mikko Hypponen; 

• Uudiskirju muudatuste, sisseastumiste, lõpetamiste jm kooliga seonduva kohta; 

• Uudiseid koolis toimuvast, meeldetuletusi avalike loengute kohta – palun jätkake nende 

edastamist; 

• Vilistlaste kokkutulekut. 

 

AITÄH kõigile 13.lennu vilistlasele, kes panustasid tagasisideküsitluse täitmisesse.  Teie mõtted, 

arvamused on olulised muudatuste, arengu kavandamisel. 

 

Kommentaarid, Kolledži tegevused ettepanekute osas 

 

Python’i kursus on alates 2016 kevadest õppekavas ja huvi kursuse vastu oli väga suur. JavaScript’i 

aine lisamine õppekavasse on arutlusel järgmisel õppekavanõukogu koosolekul (juunikuus) ja aine  

on kavas õppekavadesse viia 2017 kevadel valikainena.  Samuti on plaanis sügisel pakkuda 

vilistlasküsitluses nimetatud täiendusõppe kursuseid. 


