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Töö lühikirjeldus: 

Käesoleva uurimuse eesmärgiks on uurida, kas ja mil määral Eesti Maaülikooli 

geomaatika osakonna vilistlased jätkavad tööturul ülikoolis omandatud erialal.  

Vilistlaste uuringu läbiviimiseks kasutati kvalitatiivset meetodit küsitluse näol. 

Valimisse kuulusid aastate 2000-2013 kinnisvara planeerimise, geodeesia ja 

maakorralduse õppekava lõpetajad. 

Tulemustena selgus, et 145-st vastajast on 41% vastanutest põhitöö väga lähedalt õpitud 

erialaga seotud; suures osas on põhitöö omandatud erialaga seotud 20% vastanutest. 

Eesti mastaabiga võrreldes jäävad need numbrid eelnevalt 2005. ja 2009. aastal 

läbiviidud uuringutele 7 ja 14% ulatuses alla. Antud töö raames uuritutest töötavad 49% 

vastajatest erafirmas või eraisiku teenistuses ning 41% riiklikus, avalik-õiguslikus või 

munitsipaalasutuses. Väga olulised või küllaltki olulised kolm põhifaktorit töökoha 

valimisel on: enese proovilepanek (92%), head töökaaslased (91%) ja hea palk (88%). 

Väga olulised või küllaltki olulised kolm põhifaktorit töökoha saamisel on: eesti keele 

oskus (83%), omandatud peaeriala/erialad (81%) ja inglise keele oskus (63%).  

Antud temaatikat on soovitatav edasi uurida spetsiifilisemalt Eesti Maaülikooli poolt 

või järgmise bakalaureuse- või magistritöö raames, keskendudes juba ainult ühele 

õppekavale, et saaks analüüsida ja võrrelda geomaatika valdkonna erialasid omavahel. 

Märksõnad: kinnisvara planeerimine, maakorraldus, geodeesia, tööturg, kvalifikatsioon 
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Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Bachelor's Thesis  

Author: Kerttu Karon Speciality: Real estate planning 

Title: The survey among the 2000-2013 alumni of The Department of Geomatics 

59 pages 35 figures 0 tables 1 appendixes 

Department: Geomatics 

Field of research: Real estate planning, land management and geodesy 

Supervisor: Mariliis Toom 

Place and date: Tartu, 2014 

Summary of the Thesis: 

The aim of this study was to investigate whether the alumni of the department of 

geomatics will continue their work in the field chosen as their specialty in university. 

The survey was carried out using a qualitative method of inquiry. The sample consisted 

of the graduates from years 2000-2013 in the curriculums of real estate planning, land 

surveying and geodesy. 

The results showed that among the 145 respondents, 41% have jobs which are very 

closely related to their university specialty and 20% have jobs largely related to their 

specialty. Compared to the surveys carried out in 2005 and 2009 in Estonia, the results 

of this survey are 7 and 14% smaller. 49% of the respondents work in private 

companies or for an individual and 41% work for the state, public or municipal 

authority. The three very important or fairly important main factors in choosing a job 

are: to test her/himself (92%), good co-workers (91%) and a good salary (88%). The 

three very important or fairly important three key factors in getting a job are: Estonian 

language skills (83%), major specialty/specialties (81%), and English language skills 

(63%). 

It is recommended to investigate this subject further in detail by the Estonian University 

of Life Sciences or as another Bachelor’s or Master's Thesis, with the focus on one 

curriculum at a time which can then be analyzed and compared with other specialties 

inside of the Department of Geomatics. 

Keywords: real estate planning, land management, geodesy, job market, qualification 
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Sissejuhatus 

Geomaatika on väga lai mõiste ja selle tööpõld on ulatuslik. Sellega seonduvalt tekkis 

töö autoril huvi missugust osa nende vilistlased selles mängivad.  

Käesoleva uurimuse eesmärgiks on uurida kas ja kuivõrd geomaatika osakonna 

vilistlased jätkavad tööturul ülikoolis omandatud erialaga. Seda uuriti läbi 

uurimusküsimuste, kas ja kus geomaatika osakonna vilistlased töötavad ja kui oluliselt 

on töö seotud õpitud erialaga. Lisaks uuriti töökoha valimise ja saamise juures olulisi 

faktoreid.  

Oodatavaid uurimustulemusi saab kasutada mitmeti, näiteks on geomaatika osakonnal 

tänu sellele ülevaade kuhu on nende vilistlased suundunud ja teha sellest lähtuvalt 

omapoolseid järeldusi. Samuti annab see geomaatika osakonnale algse andmebaasi 

vilistlastest ja huvi korral võimaluse seda edasi arendada ja analüüsida. 

Eelnevalt ei ole sellise suunisega uuringut geomaatika osakonnas läbi viidud. 2011. 

aasta magistritöö koostaja Annika Tikko uuris sarnast teemat kinnisvara planeerimise ja 

maakorralduse valdkonnas. Selle lõputöö uurimuse eesmärgiks oli leida, kuidas Eesti 

Maaülikooli geomaatika osakonna kinnisvara planeerimise ja maakorralduse eriala 

lõpetanute teadmised ja oskused vastavad tööturu vajadustele. Lisaks tuuakse töös 

võrreldavuse eesmärgil välja ka kaks vilistlaste uuringut Eesti mastaabis. 

Vilistlaste uuringu läbiviimiseks kasutati kvalitatiivset meetodit küsitluse näol (vt. 

Lisa). Valimisse kuulusid aastate 2000-2013 kinnisvara planeerimise, geodeesia ja 

maakorralduse õppekava lõpetajad. 

Töö koosneb neljast osast: geomaatika valdkond ja varasemad uurimused, metoodika, 

tulemused ja arutelu. Esimeses osas on defineeritud geomaatika mõiste ja kus paiknevad 

tänapäeva geomaatika valdkonnad ning mis on olnud varasemad taolised uurimused. 
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Metoodikas näidatakse kuidas koguti andmeid, kolmandas osas antakse ülevaade 

tulemustest ja arutelus selgitatakse mida tulemused näitasid ning kuidas need haakuvad 

eelnevate uurimustöödega. 
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1. Geomaatika valdkond ja varasemad uurimused 

1.1. Geomaatika valdkond tänapäeval 

Oxfordi sõnastikus on geomaatika mõiste seletatud järgmisena: „Teadusharu, mis 

tegeleb andmete kogumise, analüüsi ja tõlgendamisega, eriti instrumentaalsete andmete, 

mis on seotud maakera pinnaga“ (Oxford English Dictionary 2002). Esimene 

dokumenteeritud „geomaatika“ mõiste ulatub tagasi 1970-ndate algusesse Prantsusmaal 

(Kemp 2007). 

Konecny on väitnud (2002), et ajaloolist arengut vaadates on olnud geomaatika hariduse 

pakkumine riigiti väga heterogeenne. Põhimõtteliselt on kaks probleemi: riikides, kus 

geoinformaatika programmid ei eksisteeri või kui neid ei ole piisavalt tutvustatud, tuleb 

need  luua lõpuks eksisteerivale professionaalsele turule. Riikides, kus 

geoinformatsiooni programmid on olemas, tuleb neid kohandada vastavalt valitsuse või 

ühiskonna survele. 

Maamõõtmiseharidus on läbimas üleminekuperioodi, praegune trend on tugevdada 

tehnilisi komponente geodeesias, et vastata turu nõudmistele. Samal ajal tugevdades ka 

ruumihaldust ja elukestva õppe aspekte. Kas maamõõtmise ja geoteaduse  uuemad 

valdkonnad hoitakse seotult või eraldatakse kursusteks, ikkagi mängib haridus olulist 

rolli, et kujundada kaasaegset geodeeti või geomaatika inseneri (Young et al. 2010). 
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Geomaatika laia tööpõldu illustreerib väga hästi Cengizhan Ipbukeri skeem (2010), kes 

on professor geomaatika osakonnas Istanbuli Tehnikaülikoolis. Ta tõi välja oma artiklis 

„Põhjus miks nimi muudeti „geomaatikaks“ skeemi (vt Joonis 1), mis iseloomustab 

kõiki geomaatika valdkondi. 

Sellele toetudes saab vilistlaste uuringu kaudu näha, missugusesse valdkonda Eesti 

Maaülikooli geomaatika osakonna lõpetanud on suundunud edasi tööle. Samuti on 

võimalus koostada tulemuste põhiliselt vilistlaste töövaldkonnad.  

1.2. Varasemad uurimused 

Eelnevalt on läbi viidud sarnaseid uurimusi Eestis. Järgnevalt on toodud välja kolm 

uuringut: 2005. aastal läbi viidud „Kõrgkoolide vilistlaste uuring“ ja „Eesti kõrgkoolide 

2009. aasta vilistlaste uuring“ valiti välja seetõttu, sest neil oli sarnane huvi teada saada, 

kas vilistlased on suundunud edasi õppima erialalisele tööle ja missugused olid olnud 

töökoha valimisel ja saamisel olulised faktorid. Eelmainitud uurimused olid läbi viidud 

üle-eestiliselt, seega toodi välja võrreldavuse eesmärgil ka kolmas uuring, 2011. aasta 

Joonis 1. Geomaatika seletus Ipbukeri skeemi kohaselt 
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Annika Tikko magistritöö „Aastatel 2003-2010 kinnisvara planeerimise ja 

maakorralduse eriala lõpetanute töökohad, tööülesannete iseloom ja rahulolu erialase 

ettevalmistusega.“ See valiti välja, kuna see keskendus sama ülikooli osakonna 

vilistlastele.  

Tartu Ülikooli tellimusel viidi läbi Klaris Uuringud OÜ poolt „Kõrgkoolide vilistlaste 

uuring“. Uuringu eesmärgiks oli saada teavet 2005. aastal kõrgkooli lõpetanute:  

• hinnangutest oma erialavalikut mõjutanud teguritele ja õpingutega seotud 

erinevatele aspektidele (õppekava, õpimeetodite kasutamise sagedus, 

praktikakorraldus, nõustamisteenused);  

• probleemidest tööturule siirdumisel;  

• lõpetanute töökohtadest ja nende valikut mõjutanud teguritest;  

• töökohtadel olulistest pädevustest võrrelduna enda taseme ja ülikooli panusega 

nende arendamisse;  

• hinnangutest oma toimetulekule tööturul ja rahulolust oma praeguse tööga.  

Uuring võimaldas kõrgkoolidel teha järeldusi õppetöö- ja praktikakorralduse suhtes, 

erinevate õppevaldkondade lõpetanute hinnangutele tuginedes saada teavet töökohtadel 

vajalike pädevuste kohta, parandamaks õpet nende pädevuste osas, mida hinnatakse 

vajalikuks ja mille osas esineb lõpetanutel suuremaid lahknevusi vajalikuga (Eamets et 

al. 2009). 

2009. aastal viidi läbi „Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring.“ Konkreetse 

vajaduse Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) poolt 

läbiviidud 2009. aastal kõrgkooli lõpetanute uuringu järele tingis tõsiasi, et täna puudus 

sügavam teadmine lõpetanute eriala- ja tööalastest valikutest, õpingute ajal töötamise 

põhjustest, töökohal nõutavate ja kõrgkoolis õpetatavate oskuste kattuvusest, lõpetajate 

probleemidest tööturule siirdumisel ja seal hakkamasaamisel. Selle tühimiku täitmine 

oligi eelmainitud vilistlasuuringu peaeesmärgiks (Vaade ja Tamm 2007). 

Annika Tikko magistritöö „Aastatel 2003-2010 kinnisvara planeerimise ja 

maakorralduse eriala lõpetanute töökohad, tööülesannete iseloom ja rahulolu erialase 

ettevalmistusega.“ Uurimuse peaeesmärgiks oli leida, kuidas Eesti Maaülikooli 
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geomaatika osakonna kinnisvara planeerimise ja maakorralduse eriala lõpetanute 

teadmised ja oskused vastavad tööturu vajadustele.  

Annika Tikko uuringu tulemusel tuli välja, et õppetöö üldine korraldus oli lõpetanute 

hinnangul enamasti rahuldav ja õppejõudude üldise pädevuse hinnangud olid pea poolte 

lõpetanute arvates head ja rahuldavad, kuid eriala õppejõude pädevus oli 50% vastanute 

hinnangul hea. Lõpetanute põhilised tegevusvaldkonnad olid seotud kinnisvara 

vahenduse, -hindamise ja -haldusega ning maakorraldustoimingute ja planeeringutega. 

Lõpetanute hinnangul olid erialases töös vajalikumad seadusandluse tundmine, 

suhtlemis-, koostöö tegemis- ja arvutikasutamisoskus. 67% arvates, kes töötavad 

erialasel tööl, andsid õpingud neile vajalikud teadmised töötamaks praegusel töökohal 

(Tikko 2011). 

Kuna praegune vilistlaste uurimus ja Annika Tikko magistritöös uuriti sama ülikooli 

osakonna vilistlasi, siis tuuakse välja põhilised erinevused tööde vahel.  

Annika Tikko töös keskenduti eelkõige kinnisvara planeerijatele ja maakorraldajatele, 

antud tööle on lisatud juurde ka geodeedid, et oleks kõik geomaatika osakonna erialad 

esindatud. Samuti on töödel aastate erinevus, Annika Tikko keskendus oma tööl 2003-

2011. aasta lõpetanutele ja praeguses töös on võetud valimiks 2000-2013. aasta 

vilistlased. Magistritöö uurimuse peaeesmärgiks oli leida, kuidas Eesti Maaülikooli 

geomaatika osakonna kinnisvara planeerimise ja maakorralduse eriala lõpetanute 

teadmised ja oskused vastavad tööturu vajadustele. Praeguse uurimuse eesmärgiks oli 

teada saada kas geomaatika vilistlased on suundunud edasi erialalisele tööle.  
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2. Metoodika 

2.1. Küsimustik 

Käesolev uuring viidi läbi selleks, et näha kas geomaatika osakonna vilistlased jätkavad 

tööturul ülikoolis omandatud erialal. Küsimustiku koostamisel kasutati võrreldavuse 

eesmärgil „Eesti Kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuringut.“  

2.2 Valim ja andmekogumine 

Valimisse kuulusid 2000-2013. aasta geomaatika osakonna vilistlased. Küsitlus viidi 

läbi ajaperioodil 21. märts–13. aprill, selleks kasutati küsitluskeskkonda 

www.docs.google.com, levitades küsitlust elektroonilisel teel. Kasutati Eesti 

Maaülikooli lõputööde avalduste elektronposte, mis olid aastatest 2000-2013.   

Kuna küsitlust levitati ka Facebookis jagades, siis ei saa täielikult väita, et vastajajad on 

2000-2013. aasta lõpetajad, mõningad neist võivad esindada ka varasemat perioodi.  

Samuti kasutati Internetist leitavaid kommuune. Näiteks Facebookis on loodud mitmeid 

seltse (Geodeedid, KinnisvaraMagnaadid/Real Estate Tycoons, EMÜ Geomaatikud). 

Kõigile neile postitati või paluti postitada uuringu läbiviija poolt vilistlastele suunatud 

ankeet. 

Lisaks sellele edastati uuringut ka geomaatika osakonna assistendi Piret Veeroja poolt 

oma koolikaaslastele ja tuttavatele Eesti Maaülikoolis. Veel saadeti uuring listidesse 

(Geomaatikud, KinnisvaraMagnaadid). Viimaks saadeti personaalseid kirju Facebookis. 

Terve küsitluse aeg, kui ankeeti levitati (vt. Joonis 2), oli suurim vastajatemäär esimese 

ja teise nädala alguses. Vaadates www.docs.google.com kokkuvõtet, siis vastajatest ligi 

60% inimestest vastas küsitlusele eelnevalt mainitud ajaperioodil. Meeldetuletused 

saadeti laiali uuesti teise nädala lõpu lähenedes, kus tuli veel vastajaid juurde. 

http://www.docs.google.com/
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Kolmanda nädala keskel jõudsid uuringu läbiviijani Annika Tikko kogutud andmed 

vilistlaste kohta, kui ta tegi sarnase uurimuse 2011. aastal. Neid elektronposte kasutati, 

et saata kirju neile, kelle elektronposte eelnevalt polnud õnnestunud leida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku saadeti 483 inimesele vilistlaste uuringu küsitlus, ca 10% nendest 

elektronpostidest olid juba oma kehtivuse lõpetanud, mis tähendab, et inimene ei 

kasutanud enam seda sama meiliaadressi.  

Tööga kasutati kõikvõimalikke kontakte ja vahendeid, mis teada olid, et saavutada 

arvestatav valim. 

 

  

Joonis 2.  Ankeedi levitamise aegjoon 
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3. Tulemused 

3.1. Üldine info vastajate kohta 

Kokku laekus 145 ankeeti, kus ükski küsimus polnud kohustuslik. 

Kõrgeim vastamismäär oli 58 inimest (vt. Joonis 3), kes olid 3+2 magistriõppe 

lõpetanud, 43 inimest lõpetasid 4-aastase bakalaureuseõppe, 34 inimest 4+2 

magistriõppe ja 1 inimene oli neist lõpetanud doktoriõppe. 

Joonis 3. Kõrgharidustaseme lõpetanute arv Joonis 3. Kõrgharidustaseme lõpetanute  arv 
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58% vastajatest ehk 84 vastajat 145 vastajast lõpetasid kinnisvara planeerimise 

õppekava (vt Joonis 4). Geodeete oli 31 inimest  (21%) vastanutest ja maakorralduse 

lõpetanuid 30 inimest (21%). 

Enamus vastajatest, 68% vilistlastest, töötavad hetkel (vt. Joonis 5), 14% töötavad ja 

õpivad, 8% on lapsega kodus, 5% töötavad ja planeerivad edasisi õpinguid. 2% õpivad 

ja 2% teevad muud peale antud vastusevariante. 1% ei tööta ega õpi, aga otsivad 

aktiivselt tööd ja samuti 1% ei tööta ega õpi, aga ei otsi aktiivselt tööd. 

Joonis 4. Õppekava lõpetanute arv 

Joonis 5. Vilistlaste praegune tegevus  
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3.3. Töökoht ja selle seotus erialaga 

57 inimesel vastanutest on põhitöö seotud erialaga väga lähedalt (vt. Joonis 6), mis 

moodustab 41%. Suures osas on seotud 28 vilistlase põhitöö, mõningal määral seotud 

27 inimesel ja ei ole seotud 27 inimesel vastanutest. 

Ligi pool ankeetküsitluse täitjatest (49%), töötavad erafirmas või eraisiku teenistuses 

(vt. Joonis 7). 41% vastajatest töötavad riiklikus, avalik-õiguslikus või 

munitsipaalasutuses. 7% geomaatika osakonna vilistlastest on rajanud oma firma ja 

töötavad nüüd seal. MTÜ-s ja sihtasutuses töötavad 1% ja 1% on füüsilisest isikust 

ettevõtja või vabakutseline. Kõigist vastusevariantidest 1% teeb midagi muud. 

Joonis 6. Töökoha seotus erialaga  
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Küsimusele mis on teie praeguse töökoha tegevusvaldkond, vastas 11% vastajatest, 

kinnisvaraalane tegevus (vt. Joonis 8),  sh kinnisvara haldus 3%, sh kinnisvara vahendus 

5%, sh kinnisvara hindamine 7%. 10 % vastas maakorraldustoimingute läbiviimine, sh 

planeeringute menetlemine 6%, sh planeeringute koostamine 4%. Võrdselt 6% teevad 

arhitekti- ja inseneritööd ning nendega seotud tehnilist nõustamist, samuti hulk inimesi 

vastas ka geodeetiliste tööde läbiviimine. 5% vilistlastest tegeleb avaliku halduse ja 

riigikaitsega ja kohustusliku sotsiaalkindlustusega. Sama palju inimesi on leidnud enda 

väljundiks ehituse valdkonna. Põllumajanduse, jahinduse ja neid teenindavate 

tegevusaladega tegeleb 4% vastajatest. Väiksemad osakaal vastajatest (1-2%) tegelevad 

arvutitega, finantsvahendusega, haridusega jne. 8% vastajatest tegeleb millegi muuga.

Joonis 7. Töökoha valdkond  
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Milline on Teie praeguse põhitöökoha tegevusvaldkond? 

 

Joonis 8. Praeguse põhitöökoha tegevusvaldkond 
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Järgmisena paluti vastajatel panna kirja enda tööandja ja ametikirjeldus. Tuleb välja, et 

geomaatika osakonna vilistlased töötavad väga erinevates valdkondades, nendest on 

välja toodud mõningad neist:  

 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, uue rahastusperioodiga 

seotud arendustegevused;  

 Kobras AS, projektijuht-geodeet;  

 Kose Vallavalitsus, vallavanem;  

 Pärnu Maavalitsus, maatoimingute spetsialist;  

 Maa-amet, spetsialist;  

 EMÜ, assistent, nooremteadur;  

 Kohalik omavalitsus, planeeringuspetsialist;  

 Maa-amet, Maakatastri osakonnas;  

 Maa-amet, maareformi peaspetsialist;  

 WeW OÜ, peageodeet;  

 Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ, maakler ja hindaja assistent;  

 Sillamäe Linnavalitsus, arenguosakonna spetsialist, ettevõtluse arendaja; 

 Southwestern, müügijuht;  

 1Partner Kinnisvara, elamispindade hindamisgrupi juht;  

 Tartu Linnavalitsus, reisikonsultant;  

 Enics Eesti AS, ostja;  

 Eesti Maaülikool Metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakonna 

juhataja;  

 AS Eesti Raudtee, maakorralduse peaspetsialist;  

 Arco Vara, kinnisvara hindaja;  

 Geoweb OÜ, geodeetiliste tööde projektijuht;  

 Maa-amet, kinnisvara valitsemise büroo peaspetsialist;  

 Eesti Maaülikool, õppekorralduse peaspetsialist;  

 Valga Linnavalitsus, maanõunik. 
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Geomaatika osakonna vilistlastest 26 vastanut (17%) on kõrgemad ametnikud või juhid 

(vt. Joonis 9). 60 inimest on tippspetsialistid, mis moodustab 40% lõpetanutest. 33 

inimest on tehnikud või keskastme spetsialistid, mis moodustab 22%. 7% on ametnikud, 

3% teenindus- või müügitöötajad, sama osakaal langes ka oskus-või käsitööliste hulka. 

5% vastajatest liigitasid ennast millegi muu alla ja 2% tegutsevad seadme- või 

masinaoperaatoritena. 

Vilistlastest rohkem kui pool (55%) on töötanud enda praegusel töökohal kauem kui 

kolm aastat. Antud joonisel (vt. Joonis 10) on väljendatud ajaperioodi kui kaua on 

vilistlased enda praegusel töökohal tegutsenud. 19% inimestest on töötanud samas 

töökohas 13 kuud kuni 3 aastat, 18% 4 kuud kuni 12 kuud ja kõige väikseim protsent 

(8%), on töötanud enda praegusel ametikohal. 

 

 

 

Joonis 9. Tööalane positsioon  
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Samuti uuriti vilistlaste töökoha asukohta, kas on jäädud enda alma materi juurde, või 

on suundutud kusagile mujale Eestimaa pinnale. Küsitluse vastajatest tuleb välja, et üle 

poole, see tähendab 51%, asub töökoht Tartumaal (vt. Joonis 11). Veerand vastajatest, 

25%, tegutseb Harjumaal. 4% vastajatest tegutseb Ida-Virumaal. Sama osakaal (3%) 

asub Põlvas, Pärnus ja Viljandis ja välisriiki on edasi suundunud 4% inimestest. 

Joonis 10. Ajavahemik kui kaua töötatud praegusel töökohal 

Joonis 11. Maakond kus töökoht asub  
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3.4. Töökoha valimisel tähtsad faktorid 

Lisaks uuriti vilistaste käest kui olulised olid erinevad faktorid töökoha valimisel. 

Alguses tuuakse välja kõik küsimuste vastused individuaalselt ja lõpuks on toodud välja 

ka koondülevaade töökoha valimisel oluliseks osutunud faktoritest. 

Ametikoha ja töökoha prestiiži kohta vastas 17 inimest, et see on väga oluline (vt. 

Joonis 12) ja 71 inimest (53%) pidas seda küllaltki oluliseks. 40 inimese arvates oli see 

väheoluline, 6 inimese jaoks ei olnud üldse oluline ja 1 vastajatest ei osanud öelda. 

Enese proovile panek oli 55 vilistlastest väga oluline (vt. Joonis 13), 69 inimesele oli 

see küllaltki oluline, 10 inimese jaoks oli see väheoluline ja mitte kellelegi vastanutest 

polnud see üldse oluline. 

Joonis 12. Töökoha valimise juures ametikoha/töökoha prestiiži olulisus 



24 
 

 

Joonis 13. Töökoha valimise juures enese proovilepaneku olulisus 

Sellega jätkuvalt haakus eelmise küsimusega, et kui oluliseks peavad meie vilistlased 

häid karjääri ja arenguvõimalusi. Nendest 41% pidas seda väga oluliseks (vt. Joonis 14) 

ja 46% jaoks oli see küllaltki oluline. Väheoluliseks osutus see 10% vastanutest, 2% 

inimestest ei olnud see üldse oluline ja 1% inimesi ei osanud öelda. 

Joonis 14 . Töökoha valimisel heade karjääri-ja arenguvõimaluste olulisus 
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Vilistlastelt küsiti ka seda, et kas nende jaoks oli oluline töökoha valimisel, et see oleks 

erialaline töö. 7% vastanute jaoks oli see väga oluline faktor (vt. Joonis 15) ja 16% 

jaoks oli see küllaltki oluline. 26% inimestest vastas, et see oli väheoluline. 25% arvas, 

et see ei ole üldse oluline ja 26% ei osanud öelda kas see oli oluline kriteerium. 

Joonis 15. Töökoha valimisel erialalise töö olulisus 

32% vastajatest pidasid head palka väga oluliseks faktoriks (vt. Joonis 16) ja 56% 

vastanutest nimetas seda küllaltki oluliseks. 10% inimestest pidas seda väheoluliseks ja 

2% inimesi ei olnud üldse oluline või ei osanud öelda. 
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Joonis 16. Töökoha valimisel hea palga olulisus 

Head töökaaslased olid väga olulised 55 inimesele vastanutest, mis moodustus 

vastajatest 41% (vt. Joonis 17). 67 inimest pidas seda küllaltki oluliseks, mis moodustus 

protsendiliselt täpselt pool vastajatest. 10 inimest pidas seda väheoluliseks ja 2 

inimesele ei olnud üldse oluline. 

 

Joonis 17. Töökoha valimisel heade töökaaslaste olulisus 
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Vilistlastest pidas paindlikku töögraafikut 37% inimestest väga oluliseks (vt. Joonis 18) 

ja 34% küllaltki oluliseks. 23% vastanutest pidas seda faktorit väheoluliseks, 6% jaoks 

ei olnud see üldse oluline ja 1% ei osanud öelda. 

 

Joonis 18. Töökoha valimisel paindliku töögraafiku olulisus 

Pikka puhkust pidas 12% vastajatest väga oluliseks (vt. Joonis 19) ja 25% pidas seda 

küllaltki oluliseks. 54% vastajatest pidas seda faktorit väheoluliseks, 7% inimestest ei 

olnud see üldse oluline ja 1% inimestest ei osanud öelda. 
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Joonis 19. Töökoha valimisel pika puhkuse olulisus 

Ankeetküsitluse täitjatelt uuriti ka asukoha sobivuse kohta. 45 inimest vastajatest pidas 

seda faktorit väga oluliseks (vt. Joonis 20) ja 60 vastajat pidas seda küllaltki oluliseks. 

28 inimest pidas seda väheoluliseks, 10 inimese jaoks ei olnud see üldse oluline ja 2 

inimest ei osanud öelda. 

 

Joonis 20. Töökoha valimisel sobiva asukoha olulisus 
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Samuti uuriti töökoha valimise juures soodustuste olulisuse kohta, näiteks õppelaenu 

kustutamine, ametiauto vms. 12% vastanutest oli see tegur väga oluline (vt. Joonis 21) 

ja 22% pidas seda küllaltki oluliseks. 34% vastanutest pidas seda pigem väheoluliseks, 

25% jaoks ei olnud see üldse oluline ja 7% ei osanud öelda. 

 

Joonis 21. Töökoha valimisel soodustuste olulisus 

35% inimestest arvas, et töö peaks olema õpitava erialaga seotud, nad pidasid seda väga 

oluliseks (vt. Joonis 22). Üks kolmandik inimesi pidas seda küllaltki oluliseks, 16% 

vastas väheoluline, 14% vastajatest ei olnud see üldse oluline ja 2% ei osanud öelda. 
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Joonis 22. Töökoha valimisel erialalise seotuse olulisus 

Koondülevaade töökoha valimisel osutunud faktoritest (vt. Joonis 23). Väga oluline või 

küllaltki olulised  faktorid, töökoha valimisel, vilistlaste jaoks (alustades 

protsentuaalselt kõrgeimast faktorist):  

 enese proovilepanek (92%); 

 head töökaaslased (91%); 

 hea palk (88%); 

 head karjääri- ja arenguvõimalused (87%); 

 sobiv asukoht (77%); 

 paindlik töögraafik (71%);  

 töö oli õpitava erialaga seotud (68%); 

 ametikoha/töökoha prestiiž (66%); 

 pikk puhkus (37%); 

 soodustused (34%); 

 ei olnud erialalist tööd (23%). 
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Joonis 23. Koondülevaade töökoha valimisel olulised ja vähemolulised faktorid
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Järgmisena uuriti vilistlastelt kuidas nad leidsid enda praeguse töö. Tuleb välja, et ca 

veerandile (26%) vastajatest pakuti seda tööd isiklikult (vt. Joonis 24). 14% inimestest 

võttis tööandjaga ise ühendust, konkreetset tööpakkumist ei olnud. Sama osakaal 

eelnevaga sai selle tööpakkumise personaliotsingu portaalist (CV Online, CV Keskus 

jne). 9% vastajatest leidis tööpakkumise ajalehe-, TV-, raadio või muust avalikust 

reklaamist. 9% oli selles organisatsioonis praktikal, samuti 9% töötas sellel töökohal 

juba õpingute ajal. 6% inimestest kasutas sugulaste või tuttavate abi, 6% leidis 

tööpakkumise internetist firma koduleheküljelt ja 4% asutas praksise või eraettevõtte, 

alustades FIE-na. 2% inimestest leidis enda praeguse töökoha teistmoodi kui oli 

uuringus väljatoodud võimalused. 1% vastajatest tutvustas organisatsioon töövõimalusi 

ülikoolis ja sama protsent inimesi leidis tööpakkumise ülikooli vahendusel. Ette antud 

oli üheks variandiks leida töökoht Töötukassa (kuni 2009 Tööhõiveameti) kaudu, aga 

selle kaudu ei olnud keegi tööd leidnud. 
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Joonis 24. Töökoha leidmise viisid  
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3.4. Töökoha saamise olulised faktorid 

Geomaatika osakonna vilistaste käest uuriti kui olulised olid erinevad faktorid töökoha 

saamisel. Alguses tuuakse välja kõik küsimuste vastused individuaalselt ja lõpuks on 

toodud välja koondülevaade olulistest faktoritest, et töö saada. 

Omandatud peaeriala/erialad aitasid 59 vastajal saada praegust töökohta, millega nad 

nõustusid täielikult (vt. Joonis 25). 52 inimest pigem nõustusid selle väitega ja 14 

inimest pigem ei nõustunud. 49 vilistlast ei nõustunud üldse ja 2 inimest ei osanud 

öelda. 

 

Joonis 25. Töökoha saamisel peaeriala/erialade olulisus 

Lõputöö teema aitas tööd saada 8 vastajal (vt. Joonis 26) ja 24 inimest pigem nõustus 

sellega. 39 vastanut pigem ei nõustunud, 49 inimest ei nõustunud üldse ja 13 inimest ei 

osanud öelda, et lõputöö teema oleks olulist rolli mänginud töökoha saamise puhul. 
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Joonis 26. Töökoha saamisel lõputöö teema olulisus 

Õppealased saavutused aitasid kaasa töökoha saamisel 8% inimestest, kes nõustusid 

sellega täielikult (vt. Joonis 27). 26% inimestest pigem nõustusid ja 35% inimestest 

pigem ei nõustunud. 26% vastanutest ei nõustunud üldse ja 2% ei osanud öelda.  

 

Joonis 27. Töökoha saamisel õppealaste saavutuste olulisus 
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15 inimest vastanutest nõustusid täiesti, et läbitud täiendkoolitused aitasid kaasa, et 

saada praegust töökohta (vt. Joonis 28). 37 inimest pigem nõustus sellega, 47 inimest 

pigem ei nõustunud, 30 vastajat ei nõustunud üldse ja 7 inimest ei osanud öelda. 

Küsimusele kas Eesti Maaülikooli kui kõrgkooli maine aitas kaasa praegusele töökohale 

kandideerimisel, vastas 145 vastaja hulgast 7%, et nad nõustuvad sellega täielikult (vt. 

Joonis 29). 30% inimesi pigem nõustus ja 36% pigem ei nõustunud sellega. 19% 

vastajatest ei nõustunud selle väitega üldsegi ja 8% vastanutest ei osanud öelda. 

Joonis 28. Töökoha saamisel läbitud täiendkoolituste olulisus 
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Joonis 29. Töökoha saamisel kõrgkooli maine olulisus 

Kõrgkooli õpingute ajal läbitud praktika ja eelnev töökogemus samas valdkonnas aitas 

saada praegust töökohta 40 vastajal, kes nõustusid selle väitega täielikult (vt. Joonis 30). 

35 inimest pigem nõustusid ja 28 inimest pigem ei nõustunud. 25 vastajat ei nõustunud 

üldse ja 11 inimest ei osanud öelda. 

 

Joonis 30. Töökoha saamisel õpingute ajal läbitud praktika ja eelnev töökogemus 
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Välismaal õppimine või töötamine on vilistlastele kasuks tulnud töökoha leidmisel 3% 

vastajatest (vt. Joonis 31). 8% inimestest pigem nõustusid sellega ja 27% pigem ei 

nõustunud. 44% vastajatest ei nõustunud üldse, et see oleks kaasa aidanud ja 18% 

inimesi ei osanud öelda. 

 

Joonis 31. Töökoha saamisel välismaal töötamise/õppimise olulisus 

Samuti uuriti vilistlastelt, kui palju mängis rolli keele tundmine. Eesti keele oskuse 

olulisus töökoha saamisel oli 79 vastaja arvates väga oluline (vt. Joonis 32). 34 inimest 

pigem nõustus sellega ja 11 vastajat pigem ei nõustunud sellega. 9 inimest ei nõustunud 

üldse ja 4 inimest ei osanud öelda. 

Inglise keele oskus töökoha saamisel oli 39 inimese jaoks väga oluline. 46 inimest 

pigem nõustus ja 32 inimest pigem ei nõustunud sellega. 14 inimest ei nõustunud üldse 

ja 5 inimest ei osanud öelda. 

Vene keele oskus töökoha saamisel oli väga oluline 20 inimese jaoks, 31 vastajat pigem 

nõustusid sellega. 38 inimest pigem ei nõustunud, 35 inimest ei nõustunud üldse ja 12 ei 

osanud öelda. 
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Joonis 32. Töökoha saamine keele oskuse olulisus 

Samuti oli kõigil vastajatel võimalus lisada enda kommentaare antud uuringule, välja on 

toodud mõningad neist:  

 magistriõppe ajal ja peale kooli lõppu töötasin riigiasutuses erialasel töökohal, 

kuna tööülesandeid pandi pidevalt juurde, aga palk oli naeruväärselt väike, 

läksin Austraaliasse;  

 suur osa meie arendatavatest süsteemidest ja tarkvarast on GIS, seega geodeesia 

ja kartograafia jne aluste tundmine on selles osas kõvasti aidanud;  

 paraku tunnen, et õpekava vormil, mille mina lõpetasin hakkab ennast 

minetama. Maakorraldus kui tegevus või eriala on muutumas ja muutub ajas 

edasi. Ülikool peab jõudma sammu pidada tööpakkujate soovidega, ehk siis 

potentsiaalsete tööpakkujatega peab tegema koostööd. Täna õpin uut ametit 

kahel põhjusel- hobist kasvanud huvi ja see, et kardan ühel hetkel tööta jääda; 

 minu arvates võiks kool toetada praktikakoha otsimist, et iga üliõpilane saaks 

teha praktika sellises ettevõttes/asutuses, mis teda kõige rohkem huvitab. Minu 

kogemus näitab, et kui on hea praktikakoht, mis sulle meeldib ja mille vastu sul 

on huvi, siis on sul võimalik hiljem ka sinna tööle saada.  
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Koondülevaade töökoha saamisel oluliseks osutunud faktoritest (vt. Joonis 33). Väga 

oluline või küllaltki olulised  faktorit töökoha saamisel vilistlaste jaoks (alustades 

protsentuaalselt kõrgeimast faktorist):  

 eesti keele oskus (83%); 

 omandatud (peaeriala/erialad (81%);  

 inglise keele oskus (63%); 

 õpingute ajal läbitud praktika ja eelnev töökogemus samas valdkonnas (56%); 

 läbitud täiendkoolitused (38%);  

 vene keele oskus (38%); 

 kõrgkooli maine (37%); 

 õppealased saavutused (36%); 

 lõputöö teema (24%); 

 välismaal töötamine/õppimine (11%).  
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Joonis 33. Koondülevaade töökoha saamisel olulised ja vähemolulised faktorid
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Arutelu 

Kõik inimesed ihkavad täisväärtuslikku elu, kus saavad endale lubada neile meeldivaid 

asju ja tegevusi. Üks oluline vahend, et elada sellist elu, on raha olemasolu. Ja raha 

teenimiseks vajavad enamus inimesi töökohta. 

Ka Suurbritannias Newcastle’i Ülikooli näitel toovad Tom Bramald et al. (2009) välja, 

et on väga oluline pakkuda kooli lõpetavale üliõpilasele põnevaid võimalusi tööturul, 

see peaks olema sama tähtis kui nende värbamine ja hoidmine. Newcastle’i geomaatika 

osakonna arvates ongi tegelikkuses nende pakutud geomaatika õppekava juures kõige 

atraktiivseim just tööhõive väljavaated koos praktilise töö võimalusega. Et toetada 

üliõpilase arengut ametialases maailmas, on Newcastle’i Ülikooli Tsiviilehituse ja 

geoteaduse instituut (inglise keeles CEG) vastu võtnud erinevaid üritusi ja toetusskeeme 

geomaatika üliõpilastele. Lisaks on CEG sõlminud tihedaid koostöösidemeid paljude 

ettevõtete, sageli läbi vilistlaste. Tööstuse kaasamine on aidanud leida üliõpilastel tööd 

pärast lõpetamist, see on viinud 2007. aasta lõpetanuid 100% edasi tööle. Selline edukas 

lõpetamine on ka kasulik statistika veenda potentsiaalseid uusi õppureid tulema 

geomaatikat õppima. 

Antud uuringu puhul oli erialaline töö väga lähedalt seotud 41% puhul, kusjuures 1% 

vastanutest leidis oma praeguse töökoha ülikooli vahendusel ja 9% leidis oma praeguse 

töökoha, kuna olid selles organisatsioonis praktikal, mille võib ka liigitada mingil 

määral selle alla, et ülikool aitas seda leida, kuna praktika osa on Eesti Maaülikooli 

geomaatika osakonnas kohustuslik. Kuna Newcastle Ülikooli näitel said 2007. aastal 

kõik lõpetajad tööd just ülikooli pakutud variantidest, siis võib soovitada, et ka Eesti 

Maaülikool võiks pakkuda rohkem võimalusi üliõpilastele, et garanteerida vilistlaste 

töötamist erialalisel kohal ja samas kasutada seda heaks turunduseks, et Eesti 

Maaülikool teeb endast parima, et pakkuda erinevaid töövõimalusi geomaatika 

osakonna lõpetanutele. 
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Kui võrrelda praegust vilistlaste uuringut Eesti mastaabis läbiviidud uuringutega (2005 

ja 2009), siis tuleb välja, et kõige rohkem kõiguvad tulemused tippspetsialisti 

positsiooni puhul, antud uuring on 11% suurem 2005. aasta uurimusest ja 8% väiksem 

2009. aasta uurimusest (vt. Joonis 34). Teise suure kõikumise saab tuua välja tehniku 

või keskastme spetsialistide kohta. Nimelt antud uuring ja 2009. aasta uuring olid 

protsentuaalselt võrdsed (22% lõpetanutest), 2005. aasta uurimuse kohaselt oli eelnevalt 

nimetatud positsioone rohkem 12%. 

Ainult vaadates 2005. aasta uuringut, siis hea võrdlusmoment tekib asukoha suhtes. 

Nimelt varasema uurimuse kohaselt, mis viidi läbi terve Eesti peale, siis 57% 

lõpetanutest asus tööle Harjumaale  ja 20% Tartu piirkonda (Vaade ja Tamm 2007).  

Praeguse uuringu kohaselt, mis käib ainult Eesti Maaülikooli ühe osakonna kohta, siis 

Harjumaale suundujaid oli üks neljandik vastajatest ja Tartumaale jäi 51%. 

Kui võrrelda praegust uuringut Annika Tikko magistritööga (2011), siis lõpetanute 

põhilised tegevusvaldkonnad olid sarnaste tulemustega. Kõige enam oldi seotud 

kinnisvara vahenduse, -hindamise ja -haldusega ning maakorraldustoimingute ja 

planeeringutega.  

Samuti on Annika Tikko töös toodud välja, et 67% vastanute arvates, kes töötavad 

Joonis 34. Ametialane positsioon uuringute võrdlusel 
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erialasel tööl, andsid õpingud neile vajalikud teadmised töötamaks praegusel töökohal. 

Seda võib toetada ka praeguse läbi viidud ankeetküsitluse vastajate põhjal, nimelt 81% 

vastanutest nõustus või pigem nõustus, et omandatud eriala aitas kaasa praeguse 

töökoha saamisele. 

Annika Tikko magistritöö kokkuvõttes on toodud välja ka, et tööandjad hindavad 

ettevõtlikke, julgeid ja oma erialasse innuga suhtuvaid inimesi. Sellele võivad praeguse 

küsitlusele vastajad positiivselt suhtuda, sest tulemustest selgus, et geomaatika 

osakonna 2000-2013. aasta lõpetajate jaoks oli enese proovile panek 41% jaoks väga 

oluline ja 51% inimestest küllaltki oluline. Seega sellest võib järeldada, et geomaatika 

vilistlased pigem hindavad ja otsivad väljakutseid. Samuti hindavad vilistlased häid 

karjääri ja arenguvõimalusi. Nendest 46%  oli see küllaltki oluline ja 41% väga oluline. 

Väheoluliseks osutus see 10% vastanutest. Seega need kaks küsimust toetavad seda 

arvamust, et tundub, et küsitlusele vastanud vilistlastele meeldib ennast arendada ja 

saada paremaks. 

1968. aastal Eesti Põllumajandus Akadeemia poolt väljaantud raamat „Kas 

maakorraldajaks?“ räägib sellest, et Eesti Põllumajandus Akadeemia 

maakorraldusosakonna lõpetanud insenerid asuvad tööle Riikliku Projekteerimise 

Instituuti „Eesti Põllumajandusprojekt“ Tallinna, Tartu ja Pärnu osakonda ja 

põllumajandusvalitsustesse vanemmaakorraldajatena. Kuid oodatud spetsialistideks on 

nad ka teistes projekteerimis- ning uurimisorganisatsioonides, Maanteedevalitsuses, 

tööstus- ja ehitusorganisatsioonides ning teaduslikes uurimisasutustes.  

Eelnevale tuginedes ja alguses välja toodud Cengizhan Ipbukeri skeemile toetudes sai 

koostatud põhivaldkonnad kuhu on suundunud edasi 2000-2013. aasta geomaatika 

osakonna vilistlased (vt. Joonis 35). Suurim osa vastajatest (11%) tegeleb 

kinnisvaraalase tegevusega ja teiseks ostus 10% ulatuses maakorraldustoimingute 

läbiviimine. Seega antud skeemil on välja toodud protsentuaalselt kõrgemad 

valdkonnad, millega geomaatika vilistlased hetkel tegelevad. Skeemi sees 

tumerohelisega on toodud välja põhiained (geodeesia, geoinformaatika jne), mida 

õpetatakse geomaatika osakonnas ja mis on välja toodud ka ülikooli instituudi 

kodulehel. Alla kastidesse on märgitud kõik töövaldkonnad alustades vähemalt 3% 



45 
 

vastajatest. Küsitluse vastajad nimetasid ka 8% ulatuses „other“, kuna aga seda pole 

täpsustatud, siis peeti seda mitteoluliseks skeemil välja tuua. 

Sellest järeldades saab näha, et teatud valdkonnad on aja jooksul juurde tekkinud 

tehnoloogia arenedes ja Eesti Vabariigi iseseisvudes ning mõningad neist jäänud 

samaks nagu ehitus, projekteerimine ja põllumajandus. 

Vaadates praegust uuringut teise külje alt siis tekib küsimus, et miks tööandja ei hinda 

saadud kogemust välisriigis? Sest ometigi meediat igapäevaliselt jälgides tundub 

tavakodanikule, et paljud noored on suundunud edasi välisriikidesse. Praeguse küsitluse 

tulemusi vaadates tuleb aga välja, et välismaal õppimine või töötamine ei ole või pigem 

ei ole kasuks tulnud töökoha leidmisel 71% vastanutest.  Ainult 11% inimestest on 

välismaal töötamine/õppimine kasuks tulnud. Loomulikult ei ole pilt kunagi ainult 

must-valge,  see oleneb kindlasti ka erinevatest faktoriteks, näiteks mida tudeng sel ajal 

välismaal õppis ja mis alal töötas.  

Eelnevaga haakuvalt annab nõu  Madalmaades tegutsev maaregister ja 

kaardistamisamet nimega „Kadaster“, kuidas firmad saavad üle vananeva tööliskonna 

väljakutsetest. Nad toovad välja kolm punkti: ole atraktiivne tööandja noortele 

Joonis 35. Geomaatika vilistlaste töökohad valdkonniti 
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geoprofessionaalidele, kasuta välismaa noorte geoprofessionaalide kogemust ja kasuta 

mõlema põlvkonna ekspertiisi. Sellest tulenevalt võib välja tuua seda, et oleneb väga 

tugevasti tööandjast ja töövaldkonnast, kas lõppude lõpuks hinnatakse 

välismaakogemust või mitte (Dijkstra 2012). 

Ott Toomet uuris 2013. aastal ühiskondlik-poliitilises ajakirjas „Riigikogu Toimetised“ 

seda kas keeleoskus aitab leida paremat tööd? See analüüsis meeste ja naiste eesti keele 

oskuse seost sissetuleku ja tööpuudusega. Selgus, et eesti keele oskusega kaasnes mitte-

eestlastel ligikaudu viie protsendipunkti võrra väiksem tööpuudus, inglise keelel ei 

olnud siin aga mingit rolli. Eesti keelt hästi oskavad naised teenisid keskmiselt 10 

protsenti rohkem kui halvasti keelt oskajad, mehed aga peaaegu üldse mitte rohkem. 

Hea inglise keele oskusega kaasnes 15–30% kõrgem palk.  

Kuna ka antud uuringus sai uuritud keele seotust töökoha saamisel, siis tuli välja, et 

geomaatika osakonna vilistlased eesti keele olulisust pigem pidasid oluliseks või väga 

oluliseks 82% ulatuses 145 inimese vastustest. 63% vastanutest pidas inglise keele 

oskust pigem tähtsaks või väga tähtsaks. Vene keele oskus töökoha saamisel oli meie 

vilistlaste jaoks tähtis või pigem tähtis ainult 38% juures. Seega saab järeldada, et 

vilistlastele aitab kaasa paljuski eesti keele ja inglise keele oskus, mis on ka positiivne 

õppekava kontekstis. Sest praegune õppekava toimub nagunii eesti keeles ja kohustuslik 

aine geomaatika instituudis on erialaline inglise keel.  

Positiivne on see geomaatika õppekava lõpetanutele ka palga suhtes, sest kuna Ott 

Toometi uuringul olid palk ja keel omavahel seoses, siis hea oleks loota, et vilistlased 

saavad väärilist palka. Kuna geomaatika osakonna vilistlaste jaoks oli „hea palk“ pigem 

tähtis või väga tähtis 88% vastanutest.  

Andrej Mesner, et al. (2009) uurisid Sloveenias kas Euroopa kõrgkooli lõpetajad 

täidavad Sloveenia era- ja avaliku sektori ettevõtete ootusi. Tuli välja, et geodeesia 

tööandjad avalikus sektoris nimetasid kõige olulistemaks oskusteks lõpetanute juures: 

 baasteadmine maamõõtmise ja geodeesia kohta; 

 baasteadmine tööameti kohta; 

 võime rakendada teadmisi praktikasse; 
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 kohaneda kiiresti uue situatsiooniga; 

 võime omandada uusi teadmisi. 

Kontrastiks avaliku sektori tööandjatele eraettevõtjad prioritiseerisid lõpetanute juures 

järgmisi omadusi: 

 võime aru saada ja suhelda võõrkeeles; 

 võime rakendada teadmisi praktikasse; 

 baasteadmine maamõõtmise ja geodeesia kohta; 

 baasteadmine tööameti kohta; 

 võime luua ja teostada uusi ideid. 

Eelnevaga seonduvalt läbiviidud küsitluses uuriti vilistlastelt kas nende arvates aitas 

nende praegust töökohta saada kõrgkooli õpingute ajal läbitud praktika ja eelnev 

töökogemus samas valdkonnas. Siis tuli välja, et sellega nõustusid täiesti või pigem 

nõustusid 75 inimest ehk kokku 56% vastanutest. Sloveenia uuringu näitel tuleb välja, 

et eraettevõtjad hindavad eelkõige keeleoskust, millest rääkisin juba eelnevalt. Teise 

olulisema punktina toovad nad just välja, et inimene oskaks õpitu praktikasse suunata. 

Seega kui tööandja seda väärtustab, siis kus muidu on parem praktika poolt õppida kui 

tööl? Seega võib öelda, et praktika ja eelnev töökogemus mööda külgi maha küll ei 

jookse.  

Üha rohkem karjäärivõimalusi on olemas riigi tasandil ja kohalikes omavalitsustes, 

erapraksistes, riigi kommunaalettevõtetes ja erasektoris. Kuna enamus riike edendavad 

turumajandust,  siis karjäärivõimalused maamõõtja jaoks suunavad enamus üha enam 

erasektorisse (Bullard 2002).  

See tuleb välja ka tugevasti antud ankeedile vastanutest, ligi pool vastajatest (49%), 

töötavad erafirmas või eraisiku teenistuses ja 41% vastajatest töötavad riiklikus, avalik-

õiguslikus või munitsipaalasutuses. 

Oli aeg, kui ülikooli lõpetamine tähendas piletit eluaegseks professionaalikarjääriks. See 

aga tänapäeval enam ei kehti. Nüüd isegi see inimene kes kvalifitseerub 

ametipositsioonile, peab pidevalt ennast arendama, et seal püsida või edasi pürgida. Idee 

"õppida eluks" asendatakse eluaegse õppimise kontseptsiooniga (Enemark 2000). 
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Seega ülikooli lõpetamine ei tohiks olla ainult lõppeesmärgiks, vaid see peaks olema 

ainult esimene samm õppimaks terve elu. 

Seda uuringut saab kindlasti edasi uurida kas Eesti Maaülikooli poolt või järgmise 

bakalaureuse- või magistritööga, järgnevalt on võimalus võtta veelgi suurem valim või 

just väike spetsiifiline ajavahemik, et saada konkreetsemaid teadmisi kas ja kuidas on 

jätkatud pärast ülikooli lõpetamist. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli uurida kas ja mil määral geomaatika osakonna 

vilistlased jätkavad tööturul ülikoolis omandatud erialal. Tulemustest tuli välja, et 145 

vastaja seast on põhitöö seotud erialaga väga lähedalt 57 inimesel (41%) ja suures osas 

on seotud 28 vilistlase (20%) põhitöö. Eesti mastaabiga võrreldes jäävad need numbrid 

alla eelnevalt läbiviidud küsitluste uuringutele 2005. aastal ja 2009. aastal 7 ja 14% 

ulatuses. 

49% vastajatest töötavad erafirmas või eraisiku teenistuses, 41% vastajatest töötavad 

riiklikus, avalik-õiguslikus või munitsipaalasutuses. Vilistlased, kes töötavad hetkel, 

osutus kõige populaarseimaks kinnisvaraalane tegevus, millega tegeleb 11% vastajatest 

ja teiseks ostus 10% ulatuses maakorraldustoimingute läbiviimine. 

Väga oluline või küllaltki olulised  kolm põhifaktorit töökoha valimisel vilistlaste jaoks 

olid: enese proovilepanek (92%),  head töökaaslased (91%) ja hea palk (88%). 

Väheoluline või ei olnud üldse oluline vilistlaste jaoks töökoha valimisel: pikk puhkus 

(61%), soodustused (59%) ja et ei olnud erialalist tööd (51%). 

Väga oluline või küllaltki olulised kolm põhifaktorit töökoha saamisel vilistlaste jaoks 

olid: eesti keele oskus (83%), omandatud peaeriala/erialad (81%) ja inglise keele oskus 

(63%). Väheoluline või ei olnud üldse oluline vilistlaste jaoks töökoha saamisel: 

välismaal töötamine/õppimine (71%), lõputöö teema (66%) ja õppealased saavutused 

(61%). 

Antud uuringut on soovitatav edasi uurida spetsiifilisemalt Eesti Maaülikooli poolt või 

järgmise bakalaureuse- või magistritööga, keskendudes ainult kinnisvara planeerijatele, 

maakorraldajatele ja geodeetidele. Selle alusel oleks võimalik teha võrdlusi ja järeldusi 

geomaatika osakonna siseselt lähtuvalt sellest, mis on nende kolme eriala iseärasused ja 
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kui palju need erinevad üksteisest tuleviku perspektiivis töökohtade valdkondade ja 

ametipositsioonide osas.  
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Lisa 

Küsitluse ankeet lõpetajatele 

EMÜ geomaatika osakonna vilistlaste uuring 

Lugupeetud vilistlased! 

Pöördun Teie poole geomaatika osakonna palvel osaleda uuringus, mille eesmärk on 

teada saada kus valdkondades geomaatika eriala omandanud inimesed töötavad. Teilt 

saadud tagasisidet kasutatakse üldistatud kujul. Olen Teile siiralt tänulik kui leiate aega 

sellele uuringule vastata ja sellega ka minu lõputöö koostamisele kaasa aidata. 

Ankeedi täitmine võtab aega ca 5 minutit. 

 

Lugupidamisega 

Kerttu Karon 

kerttu.karon@gmail.com 

 

Millise kõrgharidustaseme õppe Te lõpetasite? 

 3-aastase bakalaureuseõppe 

 4-aastase bakalaureuseõppe 

 3+2 magistriõppe 

 4+2 magistriõppe 

 Doktoriõppe 

 

Millise õppekava Te lõpetasite? 

 kinnisvara planeerimine 

 maakorraldus 

 geodeesia 

 

mailto:kerttu.karon@gmail.com
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Milline loetletud vastusevariantidest kirjeldab Teie praegust tegevust kõige paremini? 

Kui Te ei tööta ent olete nõus enda andmeid osakonnale siiski jagama, siis palun liikuda 

edasi küsitluse lõppu ja jätke meile oma kontaktandmed. 

 töötan 

 õpin 

 töötan ja õpin 

 ei tööta ega õpi, otsin aktiivselt tööd 

 ei tööta ega õpi, ei otsi aktiivselt tööd 

 olen lapsega kodus 

 teenin aega kaitseväes 

 õpin ja otsin aktiivselt tööd 

 töötan ja planeerin edasisi õpinguid 

 Other:  

 

Kuivõrd on Teie praegune põhitöö seotud erialaga? 

 väga lähedalt 

 suures osas 

 mõningal määral 

 ei ole seotud 

 

Kas Te töötate: 

 riiklikus, avalik-õiguslikus või munitsipaalasutuses 

 oma firmas 

 erafirmas või eraisiku teenistuses 

 MTÜ-s, sihtasutuses 

 olete füüsilisest isikust ettevõtja või vabakutseline 

 Other:  

 

Milline on Teie praeguse põhitöökoha tegevusvaldkond? 

 arhitekti- ja inseneritöö ning nendega seotud tehniline nõustamine 

 arvutid ja nendega seotud tegevus 
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 avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 

 finantsvahendus 

 geodeetiliste tööde läbiviimine 

 elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 

 ehitus 

 haridus 

 hotellid ja toitlustus 

 hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja kodumasinate remont 

 kinnisvaraalane tegevus 

 sh kinnisvara haldus 

 sh kinnisvara vahendus 

 sh kinnisvara hindamine 

 maakorraldustoimingute läbiviimine 

 sh planeeringute menetlemine 

 sh planeeringute koostamine 

 metsamajandus, metsavarumine ja neid teenindavad tegevusalad 

 postside ja telekommunikatsioon 

 puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 

 põllumajandus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 

 raamatupidamine ja auditeerimine; nendega seotud nõustamine 

 reklaamindus 

 teadus ja arendustegevus 

 tekstiil- ja rõivatootmine 

 toiduainete, jookide ja tubaka tootmine 

 tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

 sh veterinaaria 

 veondus ja veondust abistavad tegevusalad 

 sh turism 

 õigusabi 

 ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 

 sh keskkonnakaitse 
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 sh kultuuri- ja sporditegevus 

 sh ajakirjandus ja meedia 

 Other:  

 

Teie tööandja nimi ja ametikirjeldus: 

 

 

Kas Te olete: 

 kõrgem ametnik/juht (nt direktorid, juhatajad, väikeettevõtte juhid) 

 tippspetsialist (nt insenerid, informaatikud, arstid, õpetajad, juristid, avaliku 

teenistuse spetsialistid) 

 tehnik või keskastme spetsialist (nt maaklerid, tehnikud, raamatupidajad, 

politsei-inspektorid, müügiesindajad jne) 

 ametnik (nt sekretärid, kontoriametnikud, andmesisestajad) 

 teenindus- või müügitöötaja (nt kokad, lapsehoidjad, juuksurid, tuletõrjujad, 

müüjad) 

 põllumajanduse või kalanduse oskustööline (nt talunikud, kalurid, 

loomakasvatajad, jahimehed) 

 oskus- või käsitööline (nt ehitaja, mehaanikud, rätsepad, elektrikud) 

 seadme- või masinaoperaator (nt vedurijuhid, autojuhid, masina operaatorid) 

 lihttööline (nt koristajad, aknapesijad, kojamehed, uksehoidjad) 

 Other:  

 

Kui kaua olete töötanud praegusel ametikohal? 

 vähem kui 4 kuud 

 4 kuud kuni 12 kuud 

 13 kuud kuni kolm aastat 



57 
 

 kauem kui kolm aastat 

 

Kus asub Teie töökoht? 

Kui Te ei tööta Eestis siis valige palun rippmenüüst "Välisriigis". 

 

 

 

Millisel viisil leidsite oma töökoha? 

 võtsin tööandjaga ise ühendust (konkreetset tööpakkumist ei olnud) 

 seda tööd pakuti mulle isiklikult 

 kasutasin sugulaste või tuttavate abi 

 olin selles organisatsioonis praktikal 

 organisatsioon tutvustas töövõimalusi ülikoolis 

 leidsin tööpakkumise ülikooli vahendusel 

 leidsin tööpakkumise ajalehe-, TV-, raadio_ või muust avalikust reklaamist 
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 leidsin tööpakkumise internetist firma koduleheküljelt 

 sain tööpakkumise personaliotsingu portaalist (CV Online, CV Keskus jne) 

 leidsin töökoha Töötukassa (kuni 2009 Tööhõiveameti) kaudu 

 asutasin praksise või eraettevõtte, alustasin FIE-na 

 töötasin sellel töökohal juba õpingute ajal 

 Other: 
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Kui olete nõus edaspidigi taolistel uuringutel osalema, siis palume lisada järgmised 

kontaktandmed: nimi lõpetamisel; nimi praegu (kui see on muutunud); 

elektronpostiaadress ja telefoninumber. 

Eesmärk on vilistlaste pikaajalisem kaasamine kõrgkooli kvaliteedi arendamisse. 

Kui soovite veel midagi lisada, siis selleks on võimalus siin: 

 


