TÖÖANDJATE RAHULOLU-UURING
2013. aasta tööandjate rahulolu-uuringus osales 107 tööandjat. Tööandjaid instrueeriti hindama ühte
oma organisatsiooni töötajat, kes on lõpetanud TTÜ viimase kolme aasta jooksul ning kelle teadmisi
ja oskusi on nad pädevad hindama. Tööandjad hindasid üldiste teoreetiliste teadmiste, erialaste
teadmiste ja oskuste ning üldiste tööalaste kompetentside olulisust ametikohal ning lõpetajate
pädevuste taset.
Kõige olulisemaks hindasid tööandjad erialaseid teadmisi ja oskusi (bakalaureuse- ja magistriõppele
antud keskmine hinnang 4,32) ning lõpetajate erialaste teadmiste ja oskuste tase oli ka pigem hea
(kõikide õppetasemete keskmine hinnang 3,97). Oluliseks peetakse ka üldisi tööalaseid kompetentse
nagu koostööoskus, probleemilahendamise oskus jne. (keskmine hinnang 4,21) ning lõpetajate
üldiste tööalaste kompetentside taset hinnati samuti pigem heaks (keskmine hinnang 3,71). Vähem
oluliseks peetakse üldisi teoreetilisi teadmisi (keskmine hinnang 3,85) ning ka nende taset hinnati
veidi madalamalt (keskmine hinnang 3,61).
Teadmiste ja oskuste olulisus ametikohal
Erialaste teadmiste ja oskuste puhul peeti kõige olulisemaks võimekust ennast eri- ja kutsealaselt
emakeeles väljendada (keskmine hinnang 4,86), oskust kasutada põhilisi erialaseid infoallikaid ja
süsteeme (keskmine hinnang 4,73), oskust määratleda erialaga seotud probleeme ning analüüsida ja
hinnata erinevaid lahendusi (keskmine hinnang 4,63) ning suutlikkust korraldada oma tööd ja hinnata
objektiivselt selle tulemusi (keskmine hinnang 4,61).
Üldiste teoreetiliste teadmiste puhul peeti kõige olulisemaks täppsiteaduste aluste tundmist
(keskmine hinnang 4,05) ning majandusteaduste aluste tundmist (keskmine hinnang 3,97).
Üldiste tööalaste kompetentside puhul hinnati oluliseks arvutikasutamise oskust (keskmine 4,83),
eesti keele oskust (keskmine 4,77), õppimisoskust (keskmine 4,77), analüüsioskust (keskmine 4,77),
koostööoskust (keskmine 4,72) ja probleemilahendamise oskust (keskmine 4,71).
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Teadmiste ja oskuste tase lõpetajatel
Erialaste teadmiste ja oskuste taset hinnates oli kõige kõrgemalt hinnatud lõpetajate võimekust
ennast väljendada eri- ja kutsealaselt ühes võõrkeeles kõnes ja kirjas (keskmine 4,67), samuti hinnati
kõrgelt oskust kasutada põhilisi erialaseid infoallikaid ja –süsteeme (keskmine 4,39), suutlikkust
rakendada omandatud erialaseid teadmisi ja oskusi töös juhendaja abiga (keskmine 4,37), kõrgeks
hinnati ka praktilise kogemuse omamist (keskmine 4,33) ning info- ja kommunikatsioonisüsteemide
tundmist (keskmine 4,24). Madalamalt hinnati oskust koostada ja juhtida erialaseid projekte
(keskmine 2,86) ning võimekust ennast emakeeles eri- ja kutsealaselt väljendada (keskmine 3,39).
Üldiste teoreetiliste teadmiste taset hinnates oli kõige kõrgemalt hinnatud lõpetajate teadmisi
täppisteaduste alustes (keskmine 4,06) ning loodusteaduste alustes (keskmine 3,75).
Üldiste tööalaste kompetentside taset hinnates olid kõrgemad hinnangud järgmiste oskuste puhul:
eesti keele oskus (keskmine 4,49), arvutikasutamise oskus (keskmine 4,48), koostööoskus (keskmine
4,33) ja õppimisoskus (keskmine 4,31). Madalamalt hinnati muu võõrkeele oskust (keskmine 2,44),
vene keele oskust (2,87) ja juhtimisoskust (2,92).
TTÜ lõpetajate teadmiste ja oskuste taseme vastas tööandja ootustele
Valdav osa (85%) vastajatest märkisid, et TTÜ lõpetaja teadmised ja oskused vastasid ootustele (vt.
Joonis 1).

Joonis 1. Kuivõrd töötaja teadmiste ja oskuste tase vastas tööandja ootustele
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Kõige suurem negatiivne vahe teadmiste taseme ja olulisuse vahel ilmnes üldiste tööalaste
kompetentside osas (vahe -0,50). Kõige suurem on see vahe järgmiste oskuste puhul: vene keele
oskus (vahe -0,77), esinemisoskus (vahe -0,76), analüüsioskus (vahe -0,69) ja probleemilahendamise
oskus (vahe -0,68).
Erialaste teadmiste ja oskuste taseme ning olulisuse vahesid analüüsides ilmnesid kõige suuremad
negatiivsed vahed järgmiste pädevuste osas: võimekus ennast väljendada eri- ja kutsealaselt oma
emakeeles (vahe -1.45), oskus koostada ja juhtida erialaseid projekte (vahe -0,93), suutikkus
korraldada oma tööd ja hinnata objektiivselt selle tulemusi (vahe -0,67) ning eriala teooraitest ja
meetoditest süsteemse ülevaate omamine (vahe -0,67).
TTÜ lõpetajad vastavad kõige paremini tööandja ootustele järgmiste erialaste ja tööalaste pädevuste
osas: nad omavad praktilist erialast kogemust (nt. praktika) (vahe +0,24), on võimelised ennast
väljendama eri- ja kutsealaselt võõrkeeles (vahe +0,20) ning on suutlikkud omandatud erialaseid
teadmisi ja oskusi rakendama töös juhendaja abiga (vahe +0,09).
Tööandjate hinnangul on TTÜ lõpetaja kohusetundlik, koostöövalmis, vastutustundlik, positiivse
ellusuhtumisega,

motiveeritud,

iseseisev,

õpihimuline,

loogiliselt

mõtlev

ja

positiivse

enesehinnanguga inimene. Vähem iseloomustab teda loovus, ambitsionikus, organiseerimisvõime ja
innovaatilisus.

3 | TÖÖANDJATE RAHULOLU-UURING

Tallinn, 2013

