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SISSEJUHATUS 
 

Käesoleva uuringu raporti eesmärgiks on analüüsida Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vilistlaste 

tagasisidet, et saada ülevaade lõpetajate käekäigust tööturul, rahulolust läbitud kooliõpingutega 

ning soovist olla tulevikus kooli tegevustesse kaasatud. Analüüs põhineb 2021/2022. õppeaastal 

läbi viidud vilistlaste uuringul, mis viidi läbi märtsist kuni maini 2022. aastal.  

Küsitlus oli suunatud kõikidele Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vilistlastele ning küsitlus oli 

arvutipõhine, küsitluse linki jagati vilistlaste kontaktlisti, rühmajuhatajate ja Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuse kodulehe kaudu.  

Uuringus hindasid vilistlased 5-palli skaalal (kus 1 – kindlasti ei soovita ja 5 – kindlasti soovitan) 

kooli mainet õppimiskohana ning valmisolekut soovitada Pärnumaa Kutsehariduskeskust 

õppimiskohana tuttavatele ja sõpradele. Numbritele olid määratud järgnevad tähendused: 1 - 

kindlasti ei soovita; 2 - pigem ei soovita; 3 - neutraalne; 4 - pigem soovitan; 5 - kindlasti soovitan. 

Lisaks numbrilistele hinnangutele sai erinevates avatud vastustega küsimustes anda hinnangut ka 

oma sõnadega. Vilistlased said vastata ka küsimustele, kus neil tuli teha valik vastusevariantide 

seast ühe või mitme valikuna. Avatud vastustega küsimustele ei olnud vastamine kohustuslik, 

ülejäänud küsimustele vastamine oli kohustuslik.  

Käesoleva uuringu raporti uurimisküsimuseks on, kuidas on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

vilistlased rahul Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpingutega, kuhu suunduvad vilistlased pärast 

õpinguid Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ning mil määral on vilistlased huvitatud olla seotud 

Pärnumaa Kutsehariduskeskusega pärast õpingute lõppu.  

Uuringu raport jaguneb seitsmeks peatükiks, millest esimene peatükk on sissejuhatus, kus 

kaardistatakse üldine töö ülesehitus, eesmärgid, uurimisküsimus ja metoodika. Uuringu analüüsi 

sisuline osa on jagatud erinevatesse peatükkidesse, kus analüüsitakse vilistlaste tagasisidet: 

taustaküsimused; Pärnumaa Kutsehariduskeskuse maine õppimiskohana; vilistlaste käekäik pärast 

lõpetamist; valmisolek olla seotud Pärnumaa Kutsehariduskeskusega pärast lõpetamist;  ootused 

ja seotus Pärnumaa Kutsehariduskeskusega ning lisamõtted. Töö viimases peatükis võetakse 

uuringu analüüsi olulisemad seisukohad kokku ning tehakse järeldusi. 

Tulemused on olulised, et analüüsida vilistlaste rahulolu Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

õpingutega, saada ülevaade vilistlaste käekäigust tööturul, saada ülevaade vilistlaste soovist olla 

tulevikus kooli tegevustesse kaasatud ning võtta arvesse vilistlaste arvamusi koolile olulistel 

teemadel. 

Väidetega küsimusi analüüsime 5-palli skaalal, arvutades välja üldise, õppekavade ning 

hinnangute keskmise. Avatud küsimuste vastuseks tuuakse muutmata kujul, muudetakse ainult 

trükivead (näiteks ö asendatud õ-ga sõnas „õppida”). Valikuvariantidega küsimusi analüüsime 

vastanute arvu ning osakaalu kaupa, mida need moodustavad vastanute arvust.  
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TAUSTAKÜSIMUSED 
 

2021/2022. õppeaasta vilistlaste uuringus osales kokku 222 vilistlast. Jooniselt 1 on näha, et pooled 

vastanutest (50,0%, 111 vastajat) kuuluvad vanusegruppi 18-24. Vanusegruppi 25-30 kuuluvad ¼ 

vastanutest (27,5%, 61 vastajat). 11,3% vastanutest (25 vastajat) kuuluvad vanusegruppi 31-35. 

Vanusegruppi 36-40 kuulub 9 vastanut (4,1% vastanutest). 2,3% vastanutest kuuluvad nii 51-55 

kui ka 46-50 vanusegruppidesse (mõlemasse 5 vastanut). 4 vastanut (1,8% vastanutest) kuulub 

vanusegruppi 41-45. Kõige vähem vastanuid (2 vastanut, 0,9%) kuulub vanusegruppi 56-60.  

 

 

Joonis 1. Vastanute vanuseline jaotus (vastanute arv; protsent vastanutest) 

 

79% vastanutest (175 vastanut) on naised (joonis 2) ning natukene vähem kui ¼ vastanutest (21% 

vastanutest, 47 vastanut) on mehed, seega üle ¾ vastanutest on naised, mis näitab naiste suurt 

osalemise protsenti käesolevas uuringus võrreldes meestega.  
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Joonis 2. Vastanute sooline jaotus (vastanute arv; protsent vastanutest) 

 

Jooniselt 3 nähtub, et enim vastanuid (32,0% vastanutest, 71 vastanut) lõpetas oma õpinguid 2021. 

aastal ehk küsitlusele eelnenud aastal. 1/5 vastanutest (20,3%, 45 vastanut) valis vastusevariandiks 

„muu” ehk nad ei lõpetanud ühelgi ülesloetletud aastal. 17,1 protsenti vastanutest (38 vastanut) 

lõpetas oma õpingud 2019. aastal ning 13,5% vastanutest (30 vastanut) 2020. aastal. 9,9 protsenti 

vastanutest (22 vastanut) lõpetas oma õpingud 2017. aastal ning kõige vähem vastanuid (7,2% 

vastanutest ehk 16 vastanut) lõpetas oma õpingud 2018. aastal.  

 

 

Joonis 3. Vastanute õpingute lõpetamise aasta (vastanute arv; protsent vastanutest) 
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Tabel 1 annab ülevaate vilistlaste viimati lõpetatud õppekavadest. Tabelis võib olla ühte eriala 

kajastatud mitu korda, kui eriala nimetus on vahepeal muutunud (näiteks ärikorralduse spetsialist, 

ärikorraldus). Enim vastanuid on võrdselt nii juuksuri kui ka koka eriala vilistlaste hulgast 

(mõlemal vastanuid 25, mis moodustab mõlemal juhul 11,3% vastanutest).  

Üle 10 oli vastanuid järgnevate erialade vilistlaste hulgast: ehitusviimistlus (15 vastanut, 6,8% 

vastanutest), müügikorraldus (13 vastanut, 5,9% vastanutest), majutusteenindus (12 vastanut, 

5,4% vastanutest) ning sekretär (11 vastanut, 5,0% vastanutest). Ülejäänud õppekavadelt oli 

vastanuid alla 10.  

 

Tabel 1. Vilistlaste viimati lõpetatud õppekava Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (vastanute arv; 

protsent vastanutest) 

Viimati lõpetatud õppekava 
Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuses Vastanute arv Protsent vastanutest 

Juuksur 25 11,3% 

Kokk 25 11,3% 

Ehitusviimistlus 15 6,8% 

Müügikorraldus 13 5,9% 

Majutusteenindus 12 5,4% 

Sekretär 11 5,0% 

Turismiettevõtte teenindaja 9 4,1% 

Laotöötaja 9 4,1% 

Ärikorralduse spetsialist 8 3,6% 

Väikeettevõtja 8 3,6% 

Logistika klienditeenindaja 8 3,6% 

Müügikorraldaja 7 3,2% 

Puhastusteenindus 6 2,7% 

Kivi- ja 
betoonkonstruktsioonide ehitus 6 2,7% 

Tisler 5 2,3% 

Ehituspuusepp 5 2,3% 

Müüja-klienditeenindaja 5 2,3% 

Raamatupidaja 4 1,8% 

Toitlustusteenindus 4 1,8% 

Keevitaja 4 1,8% 

Spaateenindaja 3 1,4% 

Arvutid ja arvutivõrgud 3 1,4% 

Pagari- ja kondiitritoodete 
tehnoloogia 3 1,4% 

IT-turvaspetsialist 3 1,4% 

Majandusarvestus ja 
maksundus 2 0,9% 

IT-süsteemide 
nooremspetsialist 2 0,9% 
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Hooldustöötaja 2 0,9% 

Rätsep-stilist 
(spetsialiseerumine naiste 
ülerõivaste valmistamine) 2 0,9% 

Pagar-kondiiter 2 0,9% 

Kosmeetik 2 0,9% 

Müüja 2 0,9% 

Hotelliteenindaja 1 0,5% 

Majutusettevõtte juhtimine 1 0,5% 

Autotehnik 1 0,5% 

CNC puidutöötlemiskeskuse 
operaator 1 0,5% 

Väikeettevõtlus 1 0,5% 

Ärikorraldus 1 0,5% 

Kelner 1 0,5% 

Kokku (vastanuid; protsent) 222 100,0% 

 

Vilistlastelt uuriti, et kus maakonnas või riigis nad hetkel elavad (joonis 4). Enim vastanuid ehk 

2/3 vastanutest elab Pärnumaal (148 vastanut, 66,7% vastanutest). 32 vastanut (14,4% vastanutest) 

elavad Harjumaal, 22 vastanut (9,9% vastanutest) mõnes teises Eesti maakonnas (2 vastanut tõid 

välja, et nad elavad Viljandimaal ning 1 vastanu, et ta elab Valgas).  

9 vastanut (4,1% vastanutest) elavad Tartumaal, 7 vastanut  (3,2% vastanutest) mõnes muus 

Euroopa Liidu riigis ning 4 vastanut (1,8% vastanutest) väljaspool Euroopa Liidu riike (üks 

vastanu tõi välja, et ta elab Maldiividel).  

 

 

Joonis 4. Vastanute praegune elukoht (maakonnas/riigis) (vastanute arv; protsent vastanutest) 
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PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE MAINE 

ÕPPIMISKOHANA 
 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vilistlastel paluti hinnata Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mainet 

õppimiskohana 5-punkti skaalal (joonis 5). Üle ¾ vastanutest ehk 77,9 vastanutest (173 vastajat) 

soovitavad kindlasti Pärnumaa Kutsehariduskeskust õppimiskohana. 18,9 protsenti vastanutest (42 

vastajat) pigem soovitavad Pärnumaa Kutsehariduskeskust õppimiskohana ning kõigest 5 vastanut 

(2,3% vastanutest) jäid neutraalselt ning ainult 2 vastajat (0,9% vastanutest) pigem ei soovita 

Pärnumaa Kutsehariduskeskust õppimiskohana. Mitte ükski vastaja ei valinud vastusevariandiks 

„kindlasti ei soovita” Pärnumaa Kutsehariduskeskust õppimiskohana.  

 

 

Joonis 5. Vilistlaste hinnang Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mainele õppimiskohana 5-punkti 

skaalal (vastanute arv väidete kaupa; protsent vastanutest) 

 

Tabelist 2 on näha, et küsitlusele vastanud vilistlased hindavad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

mainet keskmiselt väga kõrgeks (keskmine hinnang 4,74). Väga paljude õppekavade (logistika 

klienditeenindaja, müüja-klienditeenindaja, müügikorraldaja, autotehnik, kosmeetik, 
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hooldustöötaja, ärikorraldus, hotelliteenindaja, müüja, IT-turvaspetsialist, väikeettevõtja, kelner 

ning majandusarvestus ja maksundus) vilistlased andsid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mainele 

õppimiskohana hinnanguks „5 – kindlasti soovitan”. Ainult arvutid ja arvutivõrgud vilistlased 

andsid keskmiseks hinnanguks 3,67, kõikide ülejäänute keskmised hinnangud olid 4,00 või 

kõrgemad, mis tähendab, et nad pigem soovitavad Pärnumaa Kutsehariduskeskust õppimiskohana.  

 

Tabel 2. Vilistlaste hinnang Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mainele õppimiskohana 5-punkti 

skaalal õppekavade kaupa (vastanute keskmine hinnang õppekavade kaupa; vastanute keskmine 

hinnang) 

Õppekava 

Vilistlaste hinnang 
Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse 
mainele õppimiskohana 5-
punkti skaalal 

Logistika klienditeenindaja 5,00 

Müüja-klienditeenindaja 5,00 

Müügikorraldaja 5,00 

Autotehnik 5,00 

Kosmeetik 5,00 

Hooldustöötaja 5,00 

Ärikorraldus 5,00 

Hotelliteenindaja 5,00 

Müüja 5,00 

IT-turvaspetsialist 5,00 

Väikeettevõtja 5,00 

Kelner 5,00 

Majandusarvestus ja maksundus 5,00 

Laotöötaja 4,89 

Ehitusviimistlus 4,87 

Müügikorraldus 4,85 

Ehituspuusepp 4,80 

Tisler 4,80 

Juuksur 4,80 

Raamatupidaja 4,75 

Sekretär 4,73 

Kokk 4,72 

Spaateenindaja 4,67 

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 4,67 

Turismiettevõtte teenindaja 4,67 

Majutusteenindus 4,67 

Puhastusteenindus 4,67 

Toitlustusteenindus 4,50 

Pagar-kondiiter 4,50 

Keevitaja 4,50 
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Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) 4,50 

IT-süsteemide nooremspetsialist 4,50 

Ärikorralduse spetsialist 4,25 

Väikeettevõtlus 4,00 

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 4,00 

Majutusettevõtte juhtimine 4,00 

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 4,00 

Arvutid ja arvutivõrgud 3,67 

Keskmiselt 4,74 

 

Vilistlastelt uuriti, et kui tõenäoliselt nad soovitavad Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimist 

sõpradele/tuttavatele neile sobiva eriala korral 5-punkti skaalal (joonis 6). Peaaegu kõik küsitlusele 

vastanud soovitavad kindlasti (183 vastajat, 82,4% vastanutest) või pigem soovitavad (34 vastajat, 

15,3% vastanutest) Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimist sõpradele/tuttavatele. Ainult 4 

vastajat (1,8%) jäävad neutraalseks ja 1 vastaja kindlasti ei soovita (0,5% vastanutest).  

 

 

Joonis 6. Kui tõenäoliselt soovitavad vilistlased Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimist 

sõpradele/tuttavatele neile sobiva eriala korral 5-punkti skaalal? (vastanute arv väidete kaupa; 

protsent vastanutest) 
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Tabeli 3 põhjal järeldub, et küsitlusele vastanud vilistlased soovitavad väga hea meelega Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuses õppimist oma sõpradele ja tuttavatele neile sobivad eriala olemasolu korral 

(keskmine hinnang 4,79). Väga paljude ehk järgnevate õppekavade lõpetanud andsid hinnanguks 

„5 – kindlasti soovitan”: ärikorraldus, puhastusteenindus, müüja, autotehnik, tisler, hooldustöötaja, 

müügikorraldaja, hotelliteenindaja, pagar-kondiiter, IT-turvaspetsialist, spaateenindaja, kelner, 

väikeettevõtja, kosmeetik ning majandusarvestus ja maksundus.  

Ainult arvutid ja arvutivõrgud vilistlased andsid keskmiseks hinnanguks 3,67, kuid kõikide 

ülejäänute keskmised hinnangud olid 4,00 või kõrgemad, mis tähendab, et nad pigem soovitavad 

Pärnumaa Kutsehariduskeskust õppimiskohana.  

 

Tabel 3. Kui tõenäoliselt soovitavad vilistlased Pärnumaa Kutsehariduskeskuses õppimist 

sõpradele/tuttavatele neile sobiva eriala korral 5-punkti skaalal? (vastanute keskmine hinnang 

õppekavade kaupa; vastanute keskmine hinnang) 

Õppekava 

Kui tõenäoliselt soovitavad vilistlased 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 
õppimist sõpradele/tuttavatele neile 
sobiva eriala korral 5-punkti skaalal?  

Ärikorraldus 5,00 

Puhastusteenindus 5,00 

Müüja 5,00 

Autotehnik 5,00 

Tisler 5,00 

Hooldustöötaja 5,00 

Müügikorraldaja 5,00 

Hotelliteenindaja 5,00 

Pagar-kondiiter 5,00 

IT-turvaspetsialist 5,00 

Spaateenindaja 5,00 

Kelner 5,00 

Väikeettevõtja 5,00 

Kosmeetik 5,00 

Majandusarvestus ja maksundus 5,00 

Laotöötaja 4,89 

Kokk 4,88 

Logistika klienditeenindaja 4,88 

Juuksur 4,84 

Majutusteenindus 4,83 

Ehitusviimistlus 4,80 

Ehituspuusepp 4,80 

Müüja-klienditeenindaja 4,80 

Müügikorraldus 4,77 

Keevitaja 4,75 
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Raamatupidaja 4,75 

Sekretär 4,73 

Turismiettevõtte teenindaja 4,67 

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 4,67 

Ärikorralduse spetsialist 4,63 

IT-süsteemide nooremspetsialist 4,50 

Toitlustusteenindus 4,50 

Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste 
valmistamine) 4,50 

Majutusettevõtte juhtimine 4,00 

Väikeettevõtlus 4,00 

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 4,00 

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 4,00 

Arvutid ja arvutivõrgud 3,67 

Keskmiselt 4,79 
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VILISTLASTE KÄEKÄIK PÄRAST LÕPETAMIST 
 

Vilistlastelt uuriti, et milline on nende tööturu staatus hetkel. Jooniselt 7 on näha, et peaaegu ¾ 

vastanutest (161 vastajat; 72,5% vastanutest) töötavad või töötasid mingil hetkel pärast lõpetamist 

erialasel ametikohal. 20 vastanut (9,0% vastanutest) on hetkel lapsega kodus ning 12 vastanut 

(5,4% vastanutest) omandavad kõrgharidust. 11 vastajat (5,0% vastanutest) on ettevõtjad ning 7 

vastanut (3,2% vastanutest) on kaitseväes. 2,7% vastanutest ehk 6 vilistlast ei tööta hetkel ning 5 

vastajat (2,3% vastanutest) omandavad hetkel jälle kutseharidust.  

 

 

Joonis 7. Vilistlaste tööturu staatus hetkel (vastanute arv; protsent vastanutest) 

 

Vilistlastelt uuriti, et kas nad jätkasid või otsisid tööd pärast lõpetamist Pärnu linnas/maakonnas 

või tegid seda mujal või nad ei otsinudki pärast lõpetamist tööd. Jooniselt 8 on näha, et 1/3 

vastanutest (78 vastajat, 35,1% vastanutest) jätkasid tööd oma olemasoleval töökohal Pärnu 

linnas/maakonnas. 54 vastajat (1/4 ehk 24,3% vastanutest) otsisid tööd Pärnu linnas/maakonnas.  

Vilistlased said valida ka vastusevariandi „Muu”, mida tegi 24 vastanut (10,8% vastanutest), kes 

täpsustasid oma valikut järgnevalt: alustasin ettevõttega; edasi õppimine Tallinnas; ei olnud 

huvitatud tööst enam; hakkasin tööle õpitud erialal; jätkasin õpinguid; jätkasin tööd lõpetud erialal; 

nüüd õpin uut ametit juurde (PKHK-s); KV ja siis tagasi puidu peale; läksin ajateenistusse; läksin 

edasi õppima kõrgkooli; läksin edasi õppima muule erialale; läksin kaitseväkke; läksin 

kõrgharidust omandama teisele erialale; läksin õppima; läksin ülikooli; olen kodune; olen samas 

koolis uue eriala peal, aga töötan hetkel kokana veel; olin lapsega kodune; oma firmaga Norra; 

õpin edasi Pärnumaa kutsehariduskeskuses; peale õpinguid olin kodune; suundusin edasi õppima, 

aga mitte omandatud erialaga seoses; suvel töötasin kokana Võsul, aga sügisel läksin edasi õppima 

teist eriala; tegevteenistus kaitseväes. 

161;
72.5%

20;
9.0%

12;
5.4%

11; 
5.0%

7;
3.2%

6;
2.7%

5;
2.3%

Vilistlaste tööturu staatus hetkel
Vastanute arv; protsent vastanutest

Töötan/töötasin erialaga seotud
ametikohal

Olen lapsega kodus

Õpin (omandan kõrgharidust)

Olen ettevõtja

Olen kaitseväes
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22 vastajat (9,9% vastanutest) otsisid tööd väljaspool Pärnu maakonda. 15 vastajat (6,8% 

vastanutest) tõdevad, et töö otsimine ei olnud asukohaga seotud ning sama palju vastajaid otsisid 

tööd välismaal. 14 vastajat (6,3% vastanutest) jätkasid tööd oma olemasoleval töökohal mujal 

Eestis.  

 

 

Joonis 8. Pärast õpingute lõpetamist (vastanute arv; protsent vastanutest) 

 

Vilistlastelt uuriti, et kui kaua kulus neil aega pärast õpingute lõpetamist töö leidmisele. Jooniselt 

9 nähtub, et peaaegu pooled vilistlased (93 vastajat, 41,9% vastanutest) töötasid juba enne kooli 

lõpetamist. 65 vastajat ehk peaaegu 1/3 vastanutest (29,3% protsenti) leidsid töökoha vähem kui 3 

kuu jooksul. 14,4% vastanutest ehk 32 vastajat ei otsinudki tööd pärast lõpetamist. 21 vastajat 

(9,5% vastanutest) leidsid töökoha 3-6 kuu jooksul pärast lõpetamist.  

78;
35.1%

54;
24.3%

10.8%

22;
9.9%

15;
6.8%

15;
6.8%

14;
6.3%

Töötamine/tööotsingud asukohapõhiselt pärast 
õpingute lõpetamist

Vastanute arv; protsent vastanutest

jätkasin tööd oma olemasoleval
töökohal Pärnu linnas/maakonnas

otsisin tööd Pärnu linnas/maakonnas

Muu

otsisin tööd väljaspool Pärnu
maakonda

töö otsimine ei olnud asukohaga
seotud

otsisin tööd välismaal

jätkasin tööd oma olemasoleval
töökohal mujal (Eestis)
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Vilistlased said valida ka vastusevariandi „Muu” ning täpsustada enda vastuseid. Nimetatud 

valikut kasutas 11 küsitlusele vastanut (5,0% vastanutest), kes täpsustasid vastust „Muu” 

järgnevate mõtetega: 1,5 aastat hiljem;  leidsin töö 4 kuu möödudes ja nüüd märtsis lähen tagasi 

praktikajuhendaja soovitusel uude ettevõttesse; aega läks 2 nädalat; hakkasin novembris otsima ja 

detsembris oli juba töökoht olemas; läksin parketti paigaldama; ei tööta lõpetatud erialal; rajasin 

ettevõtte; läksin kaitseväkke ja peale seda leidsin töökoha 1 kuuga; olen otsinud tööd, aga pole 

tööd leidnud; peale kooli läksin kaitseväkke; nädal. 

 

 

Joonis 9. Aeg, mis kulus vilistlastel pärast kooli lõpetamist töö leidmisele (vastanute arv; 

protsent vastanutest) 

 

Vilistlastelt uuriti, et millised tegurid aitasid kaasa nende praeguse töökoha leidmisele (joonis 10), 

kus nad said valida rohkem kui ühe vastusevariandi, seega vastused ei anna kokku 222, nagu on 

küsitlusele vastanute arv, ning protsent ei moodustu vastajate arvu põhjal, vaid valitud 

valikuvariantide kogusumma põhjal, andes kokku terviku (100%).  

Peaaegu ¼ vastanutest (23,1% kõikidest mainitud teguritest, 128 vastanut) mainisid omandatud 

eriala tegurina, mis aitas kaasa nende praeguse töökoha saamisele. 90 vastanut (16,2%) tõi esile 

õpingute ajal läbitud praktikat kui olulist tegurit töökoha saamisel. 62 vastajat (11,2%) rõhutas ka 

kutsetunnistuse olulist rolli töökoha saamisel. 61 vastanule (11,0%) pakuti tööd isiklikult ning 40 

vastanut (7,2%) kasutasid töö leidmisel sugulaste/tuttavate abi. 35 vastajat (6,3%) peavad oluliseks 

võõrkeelte oskust, 31 vastajat (5,6%) õppeedukust ning 24 vastajat (4,3%) õppealaseid saavutusi 

töökoha leidmisel. 20 vastajat (3,6%) peavad tähtsaks ka välismaal töötamise/õppimise kogemust.  

93; 
41.9%

65; 
29.3%

32; 
14.4%

21; 
9.5%

11; 
5.0%

Aeg, mis kulus vilistlastel pärast kooli lõpetamist töö leidmisele
Vastanute arv; protsent vastanutest

Töötasin juba enne kooli lõpetamist

Leidsin töökoha vähem kui 3 kuu
jooksul

Ei otsinudki pärast lõpetamist tööd

Leidsin töökoha 3-6 kuu jooksul

Muu



16 

 

Vilistlased said valida ka vastusevariandi „Muu” ning täpsustada enda vastuseid. Varianti „Muu” 

valiti 17 korral (3,1% vastanutest) ning seda täpsustati järgnevate mõtetega: eelnevas koolis 

omandatud eriala; ei otsi tööd; ei tööta hetkel (5 vastanut); eriala toetas tööd väikeettevõtjana; ise 

otsisin; juba eelnevalt oli töö; kiire õppimisvõime; kuna töökohta ma ei vahetanud, siis kasutan 

koolist saadud teadmisi ja oskusi oma igapäevatöös; töötasin enne juba sellel ametikohal; töötasin 

pikka aega juba selles asutuses (20 aastat) ning koolis saadud teadmised muutsid mind julgemaks 

kandideerimisel uuele tööle; sihikindlus ja kogemused; isiksus jäi silma, mistõttu sellele üldse 

mõeldi; töötasin juba enne seda sellel ametikohal, kui asusin õppima sellel erialal; mu töökoht ei 

ole seotud PKHK-s omandatud erialaga. 

16 vastajat (2,9%) toovad välja ka kooli maine kui olulise teguri töökoha leidmisel. 15 vastajat 

(2,7%) leiavad, et lõpetamise järgselt läbitud täienduskoolitused aitasid neil tööd leida ning 15 

vastajat toovad esile ka Töötukassa abi (2,7%) töökoha leidmisel. 1 vastaja (0,2%) toob välja kooli 

karjäärinõustaja toe töökoha leidmisel.  
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Joonis 10. Tegurid, mis aitasid kaasa vilistlaste praeguse töökoha saamisele (valitud vastusena; 

osakaal kõikidest vastustest) 

  

128; 
23.1%

90; 
16.2%

62; 
11.2%

61; 
11.0%

40; 
7.2%

35; 
6.3%

31; 
5.6%

24; 
4.3%

20; 
3.6%

17; 
3.1%

16; 
2.9%

15; 
2.7%

15; 
2.7%

1; 
0.2%

Tegurid, mis aitasid kaasa vilistlaste praeguse töökoha 
saamisele

Valitud vastusena; osakaal kõikidest vastustest

Omandatud eriala

Õpingute ajal läbitud praktika

Kutsetunnistus

Tööd pakuti mulle isiklikult

Kasutasin sugulaste-tuttavate abi

Võõrkeelte oskus

Õppeedukus (head õpingutulemused)

Õppealased saavutused

Välismaal töötamise/õppimise
kogemus

Muu

Kooli maine

Lõpetamise järgselt läbitud
täienduskoolitused

Töötukassa kaudu

Tugi kooli karjäärinõustajalt
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VALMISOLEK OLLA SEOTUD PÄRNUMAA 

KUTSEHARIDUSKESKUSEGA PÄRAST LÕPETAMIST 
 

Küsitluses osalenud vilistlastest uuriti, et mil määral on nad huvitatud Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuse pakutavatest täienduskoolitustest (joonis 11), kus nad said valida rohkem kui 

ühe vastusevariandi, seega vastused ei anna kokku 222, nagu on küsitlusele vastanute arv, ning 

protsent ei moodustu vastajate arvu põhjal, vaid valitud valikuvariantide kogusumma põhjal, andes 

kokku terviku (100%).  

100 vastajat (44,8%) soovib osaleda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koolitustel. 60 vastajat 

(26,9%) soovib saada täienduskoolituste kohta rohkem infot. 51 vastajat (22,9%) ei ole huvitatud 

täienduskoolitustest ning 12 vastajat (5,4%) soovivad ise võimaluse korral mõnda koolitust läbi 

viia.  

 

 

Joonis 11. Vilistlaste huvitatus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pakutavatest täienduskoolitustest 

(mitu korda valitud vastusena; osakaal kõikidest vastustest)  

 

Vilistlastelt uuriti, et kas nad on valmis olema mentoriks Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele 

(joonis 12). 94 vastanut (42% vastanutest) ei ole valmis olema mentoriks Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuse õpilastele. Mentoriks olemist on valmis kaaluma 78 vastanut (35% 

vastanutest) ning 50 vastanut (23% ehk peaaegu ¼ vastanutest) on valmis olema mentoriks 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele.  

 

100;
44.8%

60;
26.9%

51;
22.9%

12:
5.4%

Vilistlaste huvitatus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 
pakutavatest täienduskoolitustest

Valitud vastusena; osakaal kõikidest vastustest

Soovin osaleda huvipakkuvatel
koolitustel

Soovin saada täienduskoolituste
kohta rohkem infot

Ei ole huvitatud

Soovin võimaluse korral ise
mõnda koolitust läbi viia
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Joonis 12. Vilistlaste valmisolek tulla mentoriks Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele 

(vastanute arv; protsent vastanutest) 

 

Tabelist 4 on näha, et kõige enam on valmis juuksuri ja koka eriala vilistlased tulema mentoriks 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele (mõlemal vastanuid 7 ning protsent „Jah”-vastuse 

andnutest 14,0% mõlemal juhul). Teisena on 5 müügikorralduse vilistlast (10,0% „Jah”-vastuse 

andnutest) valmis tulema mentoriks enda erialade õpilastele. Ülejäänud erialade puhul on 

vastanute arv 2, 1 või ei ole ühtegi „Jah” vastust.  

 

Tabel 4. Vilistlaste valmisolek tulla mentoriks Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele 

õppekavade kaupa („Jah”-vastuse andnud; protsent „Jah”-vastuse andnutest) 

Õppekava 

„Jah”-vastuse andnud 

õppekavade kaupa 

Protsent „Jah”-

vastuse andnutest 

Juuksur 7 14,0% 

Kokk 7 14,0% 

Müügikorraldus 5 10,0% 

Ehituspuusepp 2 4,0% 

Ehitusviimistlus 2 4,0% 

IT-turvaspetsialist 2 4,0% 

Keevitaja 2 4,0% 

Logistika klienditeenindaja 2 4,0% 

Sekretär 2 4,0% 

Turismiettevõtte teenindaja 2 4,0% 

Ärikorralduse spetsialist 2 4,0% 

Arvutid ja arvutivõrgud 1 2,0% 

94; 
42%

78; 
35%

50; 
23%

Vilistlaste valmisolek tulla mentoriks Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse õpilastele

Vastanute arv; protsent vastanutest

Ei

Võib-olla

Jah
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CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 1 2,0% 

Hotelliteenindaja 1 2,0% 

IT-süsteemide nooremspetsialist 1 2,0% 

Kosmeetik 1 2,0% 

Laotöötaja 1 2,0% 

Müügikorraldaja 1 2,0% 

Müüja-klienditeenindaja 1 2,0% 

Pagar-kondiiter 1 2,0% 

Raamatupidaja 1 2,0% 

Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste 
valmistamine) 1 2,0% 

Tisler 1 2,0% 

Toitlustusteenindus 1 2,0% 

Väikeettevõtja 1 2,0% 

Ärikorraldus 1 2,0% 

Kokku 50 100,0% 

 

Vilistlastelt uuriti, et kas nad on valmis pakkuma praktikakohta Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

õpilastele (joonis 13). 122 vastanut ehk natukene üle poolte vastanutest (55%) ei ole valmis 

pakkuma praktikakohta Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele. Praktikakoha pakkumist on 

valmis kaaluma 61 vastanut (27% vastanutest) ning praktikakohta võivad pakkuda 39 vastanut 

(18% vastanutest). 

 

 

Joonis 13. Vilistlaste valmisolek pakkuda praktikakohta Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

õpilastele (vastanute arv; protsent vastanutest) 

122; 
55%61; 

27%

39; 
18%

Vilistlaste valmisolek pakkuda praktikakohta Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse õpilastele

Vastanute arv; protsent vastanutest

Ei

Võib-olla

Jah
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Tabelist 5 nähtub, et kõige enam on valmis koka eriala vilistlased pakkuma praktikakohta 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele (5 vastanut, 12,8% „Jah”-vastuse andnutest). Nii 

juuksuri kui ka müügikorralduse vilistlaste seast on 3 inimest (mõlemal juhul 7,7% „Jah”-vastuse 

andnutest) valmis pakkuma praktikakohta Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele. Ülejäänud 

erialade puhul on vastanute arv 2, 1 või ei ole ühtegi „Jah” vastust.  

 

Tabel 5. Vilistlaste valmisolek pakkuda praktikakohta Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele 

õppekavade kaupa („Jah”-vastuse andnud; protsent „Jah”-vastuse andnutest) 

Õppekava 

„Jah”-vastuseid 

õppekavade kaupa 

Protsent „Jah”-vastuse 

andnutest 

Kokk 5 12,8% 

Juuksur 3 7,7% 

Müügikorraldus 3 7,7% 

Ehitusviimistlus 2 5,1% 

IT-turvaspetsialist 2 5,1% 

Keevitaja 2 5,1% 

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 2 5,1% 

Laotöötaja 2 5,1% 

Logistika klienditeenindaja 2 5,1% 

Majutusteenindus 2 5,1% 

Puhastusteenindus 2 5,1% 

Sekretär 2 5,1% 

Turismiettevõtte teenindaja 2 5,1% 

Arvutid ja arvutivõrgud 1 2,6% 

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 1 2,6% 

Müügikorraldaja 1 2,6% 

Müüja-klienditeenindaja 1 2,6% 

Pagar-kondiiter 1 2,6% 

Raamatupidaja 1 2,6% 

Toitlustusteenindus 1 2,6% 

Väikeettevõtja 1 2,6% 

Kokku 39 100,0% 

 

Vilistlaselt uuriti, et kas nad oleksid nõus tulema Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse oma teadmisi 

ja kogemusi jagama (näiteks avalikul loengul, loengul õpilastele jms), mille tulemused kajastuvad 

joonisel 14. Üle poole vastanutest (136 vastajat, 61,3% vastanutest) ei ole nõus tulema Pärnumaa 

Kutsehariduskeskusesse oma teadmisi ja kogemusi jagama. Peaaegu 1/3 vastanutest (71 vastajat, 

32,0% vastanutest) on nõus tulema oma teadmisi ja kogemusi jagama. 8 vastajat (3,6% 

vastanutest) on valmis seda varianti kaaluma ning valisid vastuse variandiks „Võib-olla”. 

Vastajad said lisaks vastusevariandile „Jah”, „Ei” ja „Võib-olla” valida vastusevariandiks „Muu” 

ning täpsustada oma mõtteid. Viimast variant kasutasid 7 vastanut (3,2% vastanutest), kes 

täpsustasid „Muu” varianti järgnevate mõtetega: kellegagi koos võib-olla küll; kuna ei tööta õpitud 
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eriala, siis ei saaks jagada; ilmselt mitte, esinemishirm; pole nii kindel selles; jah, kui olen jõudnud 

karjääris piisavalt kaugele; üksinda mitte, grupi osalisena ehk; sõltub.  

 

 

Joonis 14. Vilistlaste valmisolek tulla Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse oma teadmisi ja 

kogemusi jagama (vastanute arv; protsent vastanutest) 

 

Tabelist 6 on näha, et kõige enam on valmis juuksuri eriala vilistlased tulema oma teadmisi ja 

kogemusi jagama Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele (9 vastanut, 12,7% „Jah”-vastuse 

andnutest), seejärel 8 müügikorralduse (11,3%) ning 7 koka (9,9%) eriala vilistlast. Nii 4 

turismiettevõtte teenindaja, sekretäri kui ka ärikorralduse spetsialisti eriala vilistlast on valmis 

tulema Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse oma teadmisi ja kogemusi jagama (kõigi puhul 5,6% 

„Jah”-vastuse andnutest). Nii 3 puhastusteeninduse, IT-turvaspetsialisti kui ka ehituspuusepa 

eriala vilistlast ka oma valmisolekut näidanud (kõigi puhul 4,2% „Jah”-vastuse andnutest). 

Ülejäänud erialade puhul on vastanute arv 2, 1 või ei ole ühtegi „Jah”-vastust. 

 

Tabel 6. Vilistlaste valmisolek tulla Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse oma teadmisi ja kogemusi 

jagama õppekavade kaupa („Jah”-vastuse andnud; protsent „Jah”-vastuse andnutest) 

Õppekava 

„Jah”-vastuseid 

õppekavade kaupa 
Protsent „Jah”-

vastuse andnutest 

Juuksur 9 12,7% 

Müügikorraldus 8 11,3% 

Kokk 7 9,9% 

136; 
61.3%

71; 
32.0%

8;
3.6%

7;
3.2%

Vilistlaste valmisolek tulla Pärnumaa 
Kutsehariduskeskusesse oma teadmisi ja kogemusi jagama

Vastajate arv; protsent vastanutest

Ei

Jah

Võib-olla

Muu
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Turismiettevõtte teenindaja 4 5,6% 

Sekretär 4 5,6% 

Ärikorralduse spetsialist 4 5,6% 

Puhastusteenindus 3 4,2% 

IT-turvaspetsialist 3 4,2% 

Ehituspuusepp 3 4,2% 

Väikeettevõtja 2 2,8% 

Raamatupidaja 2 2,8% 

Majutusteenindus 2 2,8% 

Keevitaja 2 2,8% 

Ehitusviimistlus 2 2,8% 

Arvutid ja arvutivõrgud 2 2,8% 

Toitlustusteenindus 1 1,4% 

Tisler 1 1,4% 

Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste 
valmistamine) 1 1,4% 

Pagar-kondiiter 1 1,4% 

Müüja-klienditeenindaja 1 1,4% 

Müügikorraldaja 1 1,4% 

Majandusarvestus ja maksundus 1 1,4% 

Logistika klienditeenindaja 1 1,4% 

Laotöötaja 1 1,4% 

Kosmeetik 1 1,4% 

Kelner 1 1,4% 

IT-süsteemide nooremspetsialist 1 1,4% 

Hotelliteenindaja 1 1,4% 

Ärikorraldus 1 1,4% 

Kokku 71 100,0% 
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OOTUSED JA SEOTUS PÄRNUMAA 

KUTSEHARIDUSKESKUSEGA NING LISAMÕTTED 
 

Vilistlastelt uuriti, et kuidas nad hindavad enda seotust Pärnumaa Kutsehariduskeskusega 

praegusel hetkel (tabel 7), mis ei olnud vastamiseks kohustuslik küsimus. Küsitlusele vastanute 

mõtted on toodud tabelis 7 muutmata kujul, parandatud on ainult trükivead. Väga paljud vilistlased 

tõdevad, et neil ei ole enam Pärnumaa Kutsehariduskeskusega sidet, aga väga mitmed vilistlased 

rõhutavad, et neile meeldis Pärnumaa Kutsehariduskeskus ning mitmed vastanud või nende 

tuttavad ja lähedased õpivad siin uut eriala.  

 

Tabel 7. Kuidas vilistlased hindavad enda seotust Pärnumaa Kutsehariduskeskusega hetkel? 

Kuidas hindate enda seotust Pärnumaa Kutsehariduskeskusega praegusel hetkel? 

0 

3 

- 

 Väga hea 

10/10 

Ega väga ei ole praegu seotud. Aga jälgin hoolega, et mis toimub ning täienduskoolitusi.  

Ei hinda kahjuks üldse 

Ei ole enam kooliga seotud. Kui käisin Pärnu Kutsehariduskeskuses, siis mulle väga meeldis 

kõik seal. 

Ei ole enam seotud 

Ei ole hetkel mingit seost 

Ei ole hetkel seotud 

Ei ole kooliga seotud 

Ei ole mingit seost 

Ei ole seost 

Ei ole seotud 

Ei ole seotud  

Ei ole seotud hetkel 

Ei ole seotud. 

Ei ole seotust 

Ei ole seotust. 

Ei ole väga seotud 

Ei ole väga seotud, mõnikord uurin koolituskalendrit, et end täiendada 

Ei oska vastata 

Ei suhtle tihedalt, aga kui õpetajaid näen, siis jagame ikka tegemistest infot. 

Ei tea 

Ei ühenda enam miski. Jälgin sotsiaalmeedias kooli tegevusi vaid. 

Endiselt kontakt olemas klassijuhatajaga 

Hästi 
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Hea 

Head mälestused 

Hetkel ei ole seotust 

Hetkel ei ole kuidagi seotud 

Hetkel ei ole seotud  

Hetkel ei ole seotust 

Hetkel ei seo mind PKHK-ga midagi 

Hetkel käin eelpraktikal 

Hetkel pole 

Hetkel pole seotud, omandan kõrgharidust teisel erialal. 

Hetkel puudub, kuid olen väga tänulik õppeedukust soosiva keskkonna eest 

Hetkel seotust ei oma 

Hindan positiivselt :) 

Hoian pilku peal toimuval 

Juhendajatega side 

Kahjuks minu kutseõpetajad mind ja minu salongi ei soovita äsja lõpetanutele. Soov oleks 

leida juuksur salongi. Seega on seotus 0. On jäänud vaid head mälestused ja mõned tuttavad 

ning tutvused.  

Kahjuks pole enam seotud. 

Käin hindamiskomisjonis väikeettevõtjatel 

Kasulik kogemus 

Kauge 

Keskmine 

Keskmine, mingil määral seotus alles jäänud ka peale lõpetamist. 

Kool, kus õppisin meeldivat eriala.  

Kuna elan teisel pool Eestit, siis kokku ei puutu. 

Läbi kutsekooli sain suure tutvuse ja kogemuse praktikaettevõttes. Praktikajuhendajal tuli uus 

projekt ja ta pakkus mulle seal tööd. Ehk saan suurepärasele töökohale. 

Ma ei ole praegu PKHK-ga seotud.  

Mul kihlatu õpib koka grupis, hoian kontakti õpetajatega. 

Nii ja naa 

Olen hetkel ka uuesti õpilane. Õpin tegevusjuhendajaks. 

Olen hetkel värske kooli lõpetaja  

Olen igapäevaselt seotud, kuna töötan siin 

Olen järgmise eriala peal, aga eelmine on eluliselt väga hea ja kasulik 

Olen kondiitri lisa-aastal - päris okei, aga koka erialal tunnen, et lastakse lahkema käega kui 

varem. 

Olen õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kahte eriala ning olen rahul mõlemaga. 

Praegusel hetkel on säilinud õpetajatega suhtlus, kontakt. 

Olen seotud 

Olen uhke, et olen saanud selles koolis õppida. 

Olen veel teostamas õpinguid 

Olen vilistlane 

Õpin raamatupidamis PKHK-s 

Õppisin seal  
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Otsin muud eriala, mis võiks mulle meeldida ja kuhu oleks võimalik ka tööle saada. 

Parim klass, head õpetajad, unustamatud mälestused ja kogemused 

Pärnu on alati minu jaoks üks lemmiklinnu. Käin tihti nii linnas kui uudistan koolimaja, 

viimasel ajal satun harva.  

Peaaegu olematud 

Pigem ei 

Poeg tuleb Teie juurde õppima sügisest 

Põhjalikud teadmised sellest erialast annavad hea põhja, mis pakuvad tuge kogu eluks  

Pole 

Pole enam seotust 

Pole kahjuks kuidagi seotud. 

Pole mingit sidet  

Pole seotust 

Positiivselt 

Puudub 

Puudub  

Puudub seos 

Sain hea hariduse 

Sain vajaliku hariduse töö leidmiseks.  

Seotus hetkel puudub, peale õppeedukuse saavutamist 

Sõbrad käivad seal koolis. 

Suhteliselt normaalne kool 

Suhtlen aegajalt mõnede õpetajatega erialaselt. 

Suhtlen kursusekaaslastega 

Suhtlen mõne õpetajaga siiani. 

Suhtlen endiselt oma vana kursuse juhatajaga. 

Super äge kool 

Töötan õpetajana siin 

Tulin ärikorraldust õppima. 

Üritan kooli tegemistega kursis olla. Meenutan ja soovitan kõigile hea sõnaga. 

Üsna väikeseks 

Väga hea 

Väga kõrgelt 

Väga tore kool oli, sain omandatud rohkem teadmisi kui väike koolis. 

Vilistlane 

Vilistlane  

 

Vilistlastelt küsiti, et millised on nende ootused Pärnumaa Kutsehariduskeskusele vilistlasena 

(tabel 8), mis ei olnud vastamiseks kohustuslik küsimus. Küsitlusele vastanute mõtted on toodud 

muutmata kujul, parandatud on ainult trükivead. Väga paljud vastajad tõdesid, et neil ei ole või 

nad ei oska öelda, millised ootused neil on Pärnumaa Kutsehariduskeskusele. Väga palju kordi 

toodi välja soovi osaleda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt korraldatavatel vilistlaste 

kokkutulekutel. Mitmed vilistlased soovivad Pärnumaa Kutsehariduskeskusele jätkuvalt kõrge 

maine püsimist.  
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Tabel 8. Vilistlaste ootused Pärnumaa Kutsehariduskeskusele  

Millised ootused on teil Pärnumaa Kutsehariduskeskusele vilistlasena? 

0 

- 

Antud aja jooksul võimalikult palju omastada. 

Ei mingit 

Ei ole ootuseid. 

Ei ole ootusi 

ei ole ootusi  

Ei ole ootusi. 

Ei ole vilistlasena ootuseid. 

Ei olegi ootuseid.  

Ei olegi ootuseid. Tore kogemus on olnud kaks korda PKHK lõpetada ja see on aidanud mul 

täita palju eesmärke. 

Ei olegi ootusi 

Ei olegi otseselt 

Ei oska öelda 

Ei oska vastata 

Ei oska vastata.  

Ei oskagi öelda ootuste kohta. Kõik oli väga meeldiv. 

Ei tea 

Et jääks side kooliga edasi ja õpetajatega. 

Et jätkuks õpilasi 

Et jõuda elus edasi 

Et kool oleks edukas edasi. 

Et kooli maine jääks püsima ning õpilased omandaksid oma eriala, et seda tulevikus saaks 

kasutada 

Et koolil läheks jätkuvalt hästi. Et laiendatakse erialasid.  

Et oleksin alati teretulnud, kui kooli külastan 

Hea haridus 

Hea meel, et olen vilistlane 

Head õppimisvõimalused  

Hetkel ei olegi 

Hetkel mingeid ootusi ei ole 

hetkel pole ootusi 

Hoida kooli mainet kõrgena 

Huvitatud oma erialast ka peale lõpetamist, kuid kui ikka ei sobi, siis mis seal ikka. Parem 

mitmes ametis hea kui ainult ühes minu silmis. 

Jätkake samas vaimus 

Jätkake samas vaimus. 

Kokkutulek 
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Kokkutulek võiks olla sellel aastal lõpetanutega 

Kokkutulekud  

kokkutulekuid võiks korraldada 

Kool võiks kontakteeruda ise vilistalastega näiteks mõne tööpakkumise vms osas 

Kooli või klassikokkutulek 

Koostöö praktikaettevõtetega.  

Kõrged 

Kuna hetkel olen lapsega veel kodune, siis ootusi pole. Tulevikus on plaan minna kõrgkooli 

pedagoogikat õppima ja võimaluse korral jagaksin oma teadmisi selles koolis. 

Kvaliteetsed töötajad ja tööandjad 

Leida tööd 

Loodan, et rohkem inimesi leiab oma tee Pärnusse õppima, sest olles näinud protsessi kolmes 

eri kutsehariduskeskuses, olen kindlasti Pärnumaa omaga enim rahul 

Meeldib ikka kursis olla uue põnevaga. 

Mind peetakse meeles ja kutsutakse külla. 

Mingi aeg võiks olla kokkutulek või avalikud üritused, kuhu saakski siis vilistlane ka tulla. 

Minu erialaselt oli kõik väga hästi ja super salong  

Mitte suuri 

Mul ei ole vilistlasena ootusi.  

Mulle meeldiks, kui ka minu lapsed saaksid käia selles koolis. 

Ootuseid otseselt pole, aga omandatud teadmised on olnud väga kasulikud. 

Olles ise kooli kiituskirjaga lõpetanud soovin, et ka teised, kes selle kooli lõpetavad oma annet 

tuulde ei laseks ega riigi raha raiskaks, vaid asuksid ka oma valitud erialal tööle. 

Ootaks, et rohkem kaasataks eriala lõpetanuid. Väga väike protsent jääb valitud erialale ja 

nende kogemused ja teadmiseks kuluks õppijale ära. Miks näiteks ei jäänud mõned lõpetajad 

oma erialale ja millised takistused või võimalused on uuel tööturul.  

Ootused oma klassiga uuesti kokku saada  

Ootused on sellekohased, et õpilased saaksid paremat haridust, ning õppejõud peaks end 

rohkem koolitama, hetkeseisuga näen selle puudulikkust teatud erialadel.  

Ootuseid ei ole 

Õpetada õpilastele rahaga majandamist ja planeerimist. 

Õpetajad oleks sama positiivsed, abivalmid ja inimlikud nagu oldi meiega. Õppetöö muutuks 

järjest kaasaegsemaks ja õppimisvõimalused muudekase veel rohkem töölkäivale inimesele 

võimalikuks. 

Õppeprogramm võiks olla mahukam 

Otseselt pole ootusi 

Parem haridus 

Peale lõpetamist asuda tööle selle erialaga 

Pole 

Pole eriti 

Pole neid 

Pole ootusi 

Pole ootusi. 

Puudub 

Puuduvad 
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Rohkem koosviibimisi 

Rohkem õppejõude nagu teeninduse õpetajad Peep ja Hiie, Sirje Tamm ja Heili Västrik. 

Teevad alati õpilastel tuju heaks ja õppeprotsessi toredaks. 

Rohkem praktilisi tunde 

Rohkem reklaami, FB rohkem pilte, ülevaateid koolist, erialadest 

Saada häid pakkumisi koolitustele, mis seonduvad minu erialaga. 

Sooviks omada töökohta oma õpitud erialaga. 

Tore kui jätkuvalt tehakse uuringuid vilistlastele 

Tore oleks kokku saada 

Veel uusi erialasid 

Vilistlaste kokkutulek 

Vilistlaste kokkutulek 

Võiks olla rohkem kokkutulekuid 

Võiks olla vilistlaste kokkutulek 

Võiks tulla vilistlaste kokkutulek 

Võtta osa koolis toimuvatest üritustest, hoida tutvusi kooli õpetajatest. Kuna hetkel saan 

parameediku paberid kaitseväes kätte, saan aidata nii esmaabi alal kui ka koka erialal õpilasi. 

 

Vilistlastelt küsiti, et kas nad soovivad veel midagi lisada eelnevale lisaks (tabel 9), mis ei olnud 

vastamiseks kohustuslik küsimus. Küsitlusele vastanute mõtted on toodud muutmata kujul, 

parandatud on ainult trükivead. Mitmed vastajad tõid välja oma tänusõnad Pärnumaa 

Kutsehariduskeskusele või ei soovitud lisamõtteid enam lisada.  

 

Tabel 9. Lisamõtted, arvamused ja ettepanekud 

Kui soovite veel midagi lisada 

- 

12 küsimus on halvasti vormindatud, lisaks ei ole valikuvarianti, et ei soovigi osaleda 

Aitäh kõikidele õpetajatele! 

All fine. 

Ei 

Ei  

Ei ole soovi, aitäh 

Ei soovi 

Ei. 

Elje Teesalu on parim rühmajuhataja❤️ 

Jätkake samas vaimus! 

Kõige rohkem jäid mulle meelde õpetajad. Nende soojus ja vastutulelikkus. Aitäh neile! 

Samas tahaks mainida, et valikainetel võiks olla ikkagi võimalus valida vähemalt 2 suuna 

vahel. Kõik ei soovi õppida turundust ja kõik ei soovi õppida tootmist. Võiks olla tõesti 

vähemalt 2 varianti. 

Lõpetasin kursusel K-18A. 
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Millest ma natuke puudust tundsin - oli lastehoid. Pärnumaa Täiskasvanute Gümnaasiumis on 

suurepärane võimalus lastehoiuks. 

Nope 

Olen väga rahul PKHK omandatud teadmistega, mida saan väikeettevõtjana kasutada 

Olen väga tänulik kogemustele ja tutvusringkonna suurendamise üle.  

Olete kõik tublid. Hoidke oma töötajaid, sest nii saab see kool toimida, kui töökeskkonnas on 

teineteise mõistmine, empaatia ja taktitunne. Päikest! 

Olin õpingute perioodiga rahul. Väga kvaliteetne kool.  

Palun tehke eriala/koolitusi e-kaubanduse vallas :) 

Praktikakohta oleme valmis pakkuma klienditeenindajatele, kokkadele (tublid 

õppurid/praktikandid võivad olla kindlad, et jäävad silma ja püsiv töökoht on olemas) 

Tänan PKHK! Rõõmu!  

Tänan, meeldiv kooliaeg oli, nii õpetajad kui ka kaasõpilased! 

Tihedamaid praktika perioode 

Väga tänulik, et selline kool Pärnus on. 5,5 aastat seal veetnud.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva uuringu raporti eesmärgiks oli uurida Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kõikide 

vilistlaste tagasisidet 2021/2022. õppeaastal, et saada ülevaade lõpetajate käekäigust tööturul, 

rahulolust läbitud kooliõpingutega ning soovist olla tulevikus kooli tegevustesse kaasatud.  

Küsitlusele vastas 222 vilistlast. Enim vastanuid oli kuulusid vanusegruppi 18-24 ning suurem osa 

vastanutest olid naised. Kõige enam vastajaid lõpetas oma õpinguid 2021. aastal ning enim 

vastanuid oli juuksuri ja koka õppekavade vilistlaste seast. Kõige enam vastanuid elavad 

Pärnumaal.  

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mainet õppimiskohana hindavad vilistlased väga kõrgelt ning 

sama tõenäoliselt soovitavad vilistlased Pärnumaa  Kutsehariduskeskuses õppimist oma sõpradele 

ja tuttavatele neile sobiva eriala olemasolu korral.  

¾ vastanutest töötavad või töötasid mingil hetkel pärast lõpetamist oma erialasel ametikohal, seega 

suur osa vastanutest on rakendanud oma õpitud teadmisi ja oskusi tööturul. 1/3 vastanutest jätkasid 

pärast lõpetamist oma olemasoleval töökohal Pärnu linnas või maakonnas ning ¼ vastanutest 

otsisid tööd Pärnu linnas või maakonnas. Peaaegu pooled vilistlased töötasid juba enne kooli 

lõpetamist ning 1/3 vastanutest leidsid töökoha vähem kui 3 kuu jooksul pärast lõpetamist. ¼ 

vastanutest rõhutasid, et omandatud eriala aitas kaasa nende praeguse töökoha saamisele. Lisaks 

toodi esile ka õpingute ajal läbitud praktikat kui olulist tegurit töökoha saamisel. 

Peaaegu pooled küsitluses osalenud soovivad osaleda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

täienduskoolitustel ning ¼ vastanutest soovivad saada rohkem infot täienduskoolituste kohta. 

Peaaegu pooled vastanutest ei ole valmis tulema mentoriks Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

õpilastele, seda kaaluvad 1/3 vastanutest ning ¼ vastanut on seda nõus tegema. Kõige enam on 

valmis juuksuri ja koka eriala vilistlased tulema mentoriks Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 

õpilastele. Natukene üle poole vastanutest ei ole valmis pakkuma praktikakohta Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuse õpilastele, kuid ¼ vastanutest on nõus seda tegema. Kõige enam on valmis 

koka eriala vilistlased pakkuma praktikakohta Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele. Üle 

poole vastanutest ei ole nõus tulema Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse oma teadmisi ja kogemusi 

jagama. Peaaegu 1/3 vastanutest on nõus tulema oma teadmisi ja kogemusi jagama. Kõige enam 

on valmis juuksuri, seejärel müügikorralduse ning koka eriala vilistlased tulema oma teadmisi ja 

kogemusi jagama Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele.  

Kokkuvõtteks tõdevad küsitlusele vastanud vilistlased, et neile meeldis Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuses õppida, nad soovivad osaleda Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt 

korraldatavatel vilistlaste kokkutulekutel ning soovivad Pärnumaa Kutsehariduskeskusele 

jätkuvalt kõrge maine püsimist.  
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