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Veidi sissejuhatavat statistikat (1) 

Lõpetanud üliõpilaste arv ja osakaal õppevaldkondade lõikes  
allikas: Haridus-ja Teaduministeerium (2010) 

 



Veidi sissejuhatavat statistikat (2) 
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OECD 34 liikmesriiki 



…. ja tuuli EL-ist 

 “On kristallselge, et me elame 

 ülimalt kõrge globaalse konkurentsi 

tingimustes, mille märksõnadeks on 

teadmus, innovatsioon ja tehnoloogiad.” 

 
José Manuel Durão Barroso (Lissabonis, 2011) 



Eesmärk nr 1 

 
 Uurida miks järjest rohkem noori 

otsustavad karjäärivalikut tehes 

humanitaar- või sotsiaalteadusliku 

(edaspidi “pehme eriala”) eriala kasuks, 
samal ajal kui õppides tehnikateaduste erialadel 

oleks neil suur tõenäosus õppida riigieelarvelisel 

õppekohal ning tööellu astudes saavutada kiiremini 

kõrgem positsioon ja saada kõrgemat töötasu?  



Eesmärk nr 2 

 

 Koondada hinnang Eestis ehitusinseneri 

õppekavade ja arhitektuuri õppekavade 

lõpetanute vastavusele tööjõuturu 

ootustele.  



Valim noorte erialavaliku 

trendide uurimiseks  

Valimi moodustas 411 esmakursusalast 

sh. 

– 204 ehitusinseneri erialade tudengit (60%) 

– 207 “pehmetel” erialade tudengit 

 

 Kõikidest vastanutest 46,22% olid mehed ja 

50,12% naised, 3,64% oli jätnud oma soo 

määratlemata 





 

Kust kuulsid infot oma eriala kohta
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 Seega arvestades vanemate olulisust 

karjäärivalikuprotsessis oleks mõistlik osa  

erialavaliku alasest teavitustööst suunata 

ka potentsiaalsete üliõpilaste vanematele.  

 



Erialavaliku tegemise aeg 

 

  

kokku 

[%] 

ehitusins 

[%] 

pehme 

[%] 

Gümnaasiumis/ 

keskkoolis 

30,39 33,17 27,67 

Samal suvel 24,02 26,24 21,84 

Aasta jooksul enne 

sisseastumist 

19,12 17,33 20,87 

Viimasel hetkel 12,99 10,89 15,05 

Põhikoolis 9,07 9,41 8,74 

Lapsepõlves  

(enne põhikooli) 

4,41 2,97 5,83 



Erialavaliku kindlus 

   Kokku [%] 

Ehitusins 

[%] 

Pehme [%] 

Esimene 

valik 

65,85 72,55 (77,45) 59,13 

Teine valik 28,05 24,51 31,73 

Kolmas valik 5,12 2,45 7,69 

Neljas valik 0,98 0,49 1,44 



 

Tehnilistele erialadel toimub 

konkurents  tudengite järele 

tehniliste erialade endi vahel. 

Väljaspool tudengeid juurde 

leida ega väljapoole kaotada 

ole reaalne. 

 

   Ei ole põhjust loota nö “teise 

ringi” tudengeid 

ehituserialadele. Teiseks 

kõrghariduseks valitakse 

pehme eriala seitse (7) korda 

sagedamini kui ehitustehniline 

eriala.  

 



Erialavaliku motivaatorid: 

motivaatorid eriala m ∑m 

sisemised  

motivaatorid 

Ehitusinsener 5,68 
5,80 

Pehme eriala 5,93 

välised motivaatorid Ehitusinsener 4,47 
4,00 

Pehme eriala 3,48 

karjääriga seotud 

motivaatorid 

Ehitusinsener 3,56 
3,22 

Pehme eriala 2,84 



Erialavaliku motivaatorid jagunevad: 

Välimised motivaatorid on näiteks palk, kasu, 

staatus, boonused, positsioon, pensionisambad, 

hüvitised jms. (Sansone & Harackiewicz, 2000).  

 

Sisemised motivaatorid lähtuvad inimese 

sisemistest isiklikest soovidest ja vajadustest, samuti 

ka eneseteostusvajadusest, enese proovilepanemise 

soovist ja vajadusest olla tunnustatud (Thomas, 2000). 

  

Karjääriga seotud motivaatoreid mõõdeti väidetega 

nagu: see näeks hea välja minu CV-s, see aitaks 

kaasa minu sissetuleku kasvule, see aitaks kaasa 

minu edutamisele (Liu, 2010). 



 Hullumeelsus — 

see on korrata 

ühte ja sama asja 

ootuses saada 

erinevaid tulemusi!  
  

 

 

  

 Albert Einstein 

 (1879-1955) 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Albert_Einstein_signature.svg


Valim hindmaks ehitusinseneri ja 

arhitekti väljaõppe vastavust 

tööjõuturu ootustele: 

Valimi moodustas: 

- 237 tööandjat  

- 326 vilistlast (lõpetanud 2 kuni 10 aastat tagasi) 

 



 

Töö seotus erialaga (%)

väga lähedalt seotud; 

69,9

suures osas seotud; 

22,7

mõningal määral 

seotud; 5,5

ei ole seotud; 0,3



 



 



Eri rollide eeldatavad profiilid 

Tegevusvaldkond: Ehitamine (jah vastanute protsent)  

 Org. 

tippjuht 

keskastme 

juht spetsialist 

Tööde-

juhataja 

Majanduse, ärijuhtimise või õiguse alane 

haridus ja töökogemus 50,6 11,5 5,7 0 

Majanduse, ärijuhtimise või õiguse alane 

haridus 24,1 20,7 6,9 3,4 

Erialane magistrikraad ja erialane 

töökogemus 32,2 34,5 31 6,9 

Erialane magistrikraad 12,6 20,7 31 6,9 

Erialane haridus (bakalaureus või rakenduslik 

kõrgharidus) ja erialane töökogemus 31 51,7 56,3 32,2 

Erialane haridus (bakalaureus või rakenduslik 

kõrgharidus) 11,5 29,9 39,1 37,9 

Erialane kutseharidus (kutsekool) ja erialane 

töökogemus  1,1 5,7 19,5 54 

Kõrgem tehniline haridus (mitteerialane) ja 

töökogemus 12,6 20,7 18,4 25,3 

Erialane töökogemus (haridus ei ole oluline) 2,3 8 11,5 43,7 

Haridus ja töökogemus ei ole olulised, kui 

isikuomadused on sobilikud  4,6 5,7 6,9 17,2 



Eri rollide eeldatavad profiilid 

Tegevusvaldkond: Ehituskonsultatsioon  

 Org. 

tippjuht 

keskastme 

juht spetsialist 

Tööde-

juhataja 

Majanduse, ärijuhtimise või õiguse alane 

haridus ja töökogemus 36,3 15,3 4,5 1,3 

Majanduse, ärijuhtimise või õiguse alane 

haridus 20,4 16,6 4,5 0,6 

Erialane magistrikraad ja erialane 

töökogemus 33,1 37,6 42 8,9 

Erialane magistrikraad 8,9 17,8 37,6 4,5 

Erialane haridus (bakalaureus või rakenduslik 

kõrgharidus) ja erialane töökogemus 17,2 30,6 51,6 28 

Erialane haridus (bakalaureus või rakenduslik 

kõrgharidus) 4,5 13,4 32,5 17,8 

Erialane kutseharidus (kutsekool) ja erialane 

töökogemus  1,9 5,1 19,7 24,2 

Kõrgem tehniline haridus (mitteerialane) ja 

töökogemus 8,9 16,6 20,4 13,4 

Erialane töökogemus (haridus ei ole oluline) 3,8 8,3 14 23,6 

Haridus ja töökogemus ei ole olulised, kui 

isikuomadused on sobilikud  5,7 7 5,1 13,4 



Eri rollide eeldatavad profiilid 

Tegevusvaldkond: Tellija esindamine   

 Org. 

tippjuht 

keskastme 

juht spetsialist 

Tööde-

juhataja 

Majanduse, ärijuhtimise või õiguse alane 

haridus ja töökogemus 43,3 12,5 6,7 1 

Majanduse, ärijuhtimise või õiguse alane 

haridus 21,2 19,2 5,8 1,9 

Erialane magistrikraad ja erialane 

töökogemus 37,5 42,3 35,6 8,7 

Erialane magistrikraad 11,5 26 27,9 4,8 

Erialane haridus (bakalaureus või rakenduslik 

kõrgharidus) ja erialane töökogemus 18,3 44,2 51,9 33,7 

Erialane haridus (bakalaureus või rakenduslik 

kõrgharidus) 5,8 18,3 33,7 26 

Erialane kutseharidus (kutsekool) ja erialane 

töökogemus  1 5,8 15,4 42,3 

Kõrgem tehniline haridus (mitteerialane) ja 

töökogemus 9,6 18,3 19,2 16,3 

Erialane töökogemus (haridus ei ole oluline) 2,9 5,8 11,5 30,8 

Haridus ja töökogemus ei ole olulised, kui 

isikuomadused on sobilikud  5,8 7,7 4,8 15,4 



 



 



Hinnangud lõpetanute 

kompetentsidele  
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Erialased kompetentsid
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Tänan tähelepanu eest! 

Küsimusi? 

 
Margus Sarmet 

margus.sarmet@mkm.ee  

mailto:margus.sarmet@mkm.ee

