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HARIDUS

Esimene üle-eestiline praktikaportaal
on valmis!

2015/2016 õpib kutseõppeasutustes üle 25 000 kutseõppuri, kelle õppe üks osa on erialane tööpraktika ettevõttes. Selleks et ettevõtted saaksid endale leida lihtsalt,
kiirelt ja usaldusväärselt erialase haridusega praktikante,
oleme loonud praktikaportaali www.kutsepraktika.ee.

Praktika on paljude kutseõppurite jaoks kõige põnevam
ja oodatuim õppekava osa, kuid tihtipeale seisavad noored
õppurid probleemi ees – kuidas leida endale sobivaim erialane praktikakoht. Mis saab siis, kui pole enam piisavalt
aega praktikakoha otsimiseks internetist ja ka praktika
juhendaja on juba kõik oma kontaktid läbi helistanud? Nii
mõnigi praktika sooritatakse fiktiivselt või ettevõttes, mille
tegevusala ei lähe õpitava erialaga kokku.
Teiselt poolt, väga paljud ettevõtted otsivad oma ettevõttesse erialase haridusega praktikanti, kuid ei tea, kuidas neid üles leida. Missuguses koolis ettevõtte tegevus-
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alale sobivaid praktikante õpetatakse?
Kuidas õpilastega ühendust saada? Sobiva praktikandi leidmine on personalijuhile vähemalt sama raske ülesanne
kui uue töötaja leidmine. Väiksemates
ettevõtetes ei ole eraldi personalijuhti
ja see tähendab, et ettevõtte juht peab
lisaks ettevõtte juhtimisele, leidma aega
ka praktikantide leidmiseks.
Siinkohal tuleb ettevõtetele appi üleeestiline www.kutsepraktika.ee praktikaportaal, mis koondab ja vahendab
praktikasoove ning -pakkumisi kutseõppurite ja ettevõtete vahel.
Varajases staadiumis spetsialistide
kaasamiseks on vaieldamatult parim
võimalus tööpraktika. See periood, mil
praktikant on ettevõttes, näitab väga
hästi, kuidas ta suhtub tööülesannetesse, kui huvitatud praktikant tööst on
ning millised on tema erialased teadmised. Kindlasti tasub kaaluda ühe praktikandi asemel kaasata ettevõttesse mitu
praktikanti ja anda neile näiteks tiimides töötamiseks ülesandeid. Nii saab
ettevõte praktikaaega kasutada valikuprotsessis – praktika lõppedes pakkuda
tublimale võimalust jätkata koostööd.
Mitmed ettevõtted kasutavadki praktikaaega uute töötajate valikuks.

Kuidas praktikaportaal toimib?
Väga lihtsalt! Kõigepealt tuleb ettevõttel tekitada

www.kutsepraktika.ee konto, seejärel luua juba konk-

reetne praktikapakkumine ning see aktiveerida, et kutseõppurid saaksid hakata ettevõtte praktikapakkumisele
kandideerima. Samuti saab ettevõte ise välja valida
andmebaasist sobivad praktika kandidaadid ja neile pakkumise teha.
Praktikant on kui lisaväärtus ettevõttele ehk viis põhjust, miks võtta praktikant oma ettevõttesse!
1. Võimalus pakkuda noorele esimest töökogemust ning
sellega kaasa lüüa kvaliteetse järelkasvu edendamisele.
2. Võimalus tutvuda tuleviku talentidega juba varakult
– parimad praktikandid saate endale tööle võtta.
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3. Lisatööjõud kiirel ajal või puhkuste perioodil.
2015/2016 aasta seisuga on kutseõppureid Eestis üle
4. Praktikandid toovad ettevõttesse värskeid ideid ja on 25 000, kes omandavad kutseharidust kokku 37 kutseõpvarustatud kõige uuemate koolitarkustega.
peasutuses ja 5 rakenduskõrgkoolis. Erialade valik on
5. Praktikant annab Teie ettevõttele väärtuslikku taga- väga lai, näiteks elektrikuks on võimalik õppida üheksas
sisidet.
kutseõppeasutuses üle Eesti.
Kuigi viimastel aastatel on õpilaste arv nii kutse- kui
Üheks kutseõppeasutuseks, kus saab omandada ehitusüldhariduskoolides olnud aeglases langustrendis, saab elektriku eriala, on Tallinna Ehituskool (TEK), mis on
positiivse trendina välja tuua oma konkurentsivõimet Põhja-Eestis ainus ehituselektrike koolitaja.
tööturul tõsta soovivate täiskasvanud õppijate (25+ eluElektriku eriala (nt elektrimontöör, jõu- ja valgusvõraastat) arvu suurenemise. Noorte arvu vähenemise tõttu kude elektrik) on ehituserialadega seonduvalt õpetatud
on juba praegu ja kindlasti tulevikus täiskasvanud õppu- juba kooli algusaastatest – esimene keskharidusega lend
rid üks kutsehariduse oluline sihtrühm. Hiljuti avaldatud lõpetas 1970. aastal. Tallinna Ehituskooli elektriõppesuuRiigikontrolli analüüs näitab, et kutseharidus aitab töötu- na energeetika ja automaatika õppekavarühma eripäraks
rul tõesti paremini läbi lüüa, sest võrreldes kutsehariduse on paigalduselektrikute väljaõpe. Väljaõpe toimub uusiomandamisele eelnenud ajaga saavutavad täiskasvanud matele tehnilistele lahendustele toetudes.
kutseõppe lõpetajad tööturul paremaid tulemusi.
Tallinna Ehituskool võtab vastu nii eesti kui vene õpKolm ühiskondlikku probleemi, mille lahendamises pekeelega õpilasi põhikooli ja keskkooli baasil. Lisaks
kutsepraktika.ee osaleb:
viib Tallinna Ehituskool läbi ka elektri- ja energeetika1) Õpilaste omandatud teadmised ja oskused ei vasta alaseid tööõpetuse koolitusi 9. klassi õpilastele. Praegu
tööturu ootustele.
õpib elektrialal kokku 37 õpilast. Täiskasvanute kvali2) Kutseõppe madal maine Eestis.
fikatsiooni tõstmiseks toimuvad täiendusõppekursused.
3) Kõrge õpingute katkestamise protsent.
Sisetööde elektriku IV taseme kutseeksamiks ettevalmisPalju on räägitud ebakõlast tööandjate ootuste ja õp- tuse põhimoodul on traditsiooniline 80-tunnine kursus
purite omandatud teadmiste ja reaalsete oskuste vahel. täiskasvanutele.
Haridus- ja Teadusministeerium peab kutseharidussüsKäesoleva aasta kevadel on plaanis käivitada kursus
teemi suurimaks arenguvajaduseks lähiaastatel muuta nimega „Elektrimootorite juhtimisaparaatide tööpõhikutseõpet enam tööturu tulevikuvaadet arvestavaks. Prak- mõtted ja käitlemine“. Tulenevalt sellest, et kaasaegses
tikakohtade pakkumine õppurile on üheks väljundiks, maailmas areneb tehnika ja tehnoloogia energia tõhususe
kuidas tööandjad saaksid aktiivselt osaleda kutsehariduse tõstmiseks, järjest rohkem kasutatakse elektriseadmeid
kvaliteedi tõstmisel.
kodus, on TEKil ja TEKi koostööpartneril – edukal elektTeiseks probleemiks on kutsehariduse vähene väärtus- rifirmal Schneider arendusel vastavasisuline koolitus.
tamine ja tunnustamine. Ka kutsehariduse maine tõstmine
Aastast 2005 on Tallinna Ehituskool kutseomistamise
ühiskonnas vajab nii tööandjate kui haridusinstantside keskus elektrialal. 2015. aastal sai Tallinna Ehituskooli
ühist pingutust. Oluline on suurendada tööandjate ja elektriõppesuund täisakrediteeringu kuueks aastaks. Kvalaiema avalikkuse teadlikkust kutseõppe hea kvaliteedi lifitseeritud spetsialistid täiendavad end pidevalt ja valja laia erialavaliku suhtes.
mistavad ette õpilasi ka kutsvõistlusteks. Nii on Tallinna
Kõrge õpingute katkestamise määr
mõjutab oluliselt kutseõppe tulemuslikkust – lõpetajaid, kes võiksid tööturule suunduda, ei ole piisavalt. Õpilaste motivatsioon valitud õppekaval
edukalt õppida ja nominaalse õppeajaga lõpetada on madal. Väärtuslik
ja huvitav praktika, mis iseloomustab
õpitavat eriala hästi, oleks üheks abiliseks selle probleemi lahendamisel.
Selleks, et anda omapoolne panus
praktilise väljaõppe kvaliteedi tõstmisele, olemegi loonud üle-eestilise
praktikaportaali, kus kohtuvad ühelt
poolt praktikakohti otsivad õppurid ja
teiselt poolt praktikakohti pakkuvad
ettevõtted. Samuti on praktikaportaali eesmärk populariseerida kutseharidust üldisemalt, tutvustada kutseõppeasutustes õpetatavaid erialasid
nii tööandjatele kui ka teiselt poolt
ettevõtete poolt pakutavaid erialasid
kutseõppuritele.
Elektritehnika õppestendid Tallinna Ehituskoolis
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Ehituskooli õpilased saavutanud mitmeid auhinnalisi
kohti üleriigilistel kutsevõistlustel „Noor Meister“: 2014.
aasta võistlustel saavutasid TEKi õpilased neli esikohta
– seda elektriku, ehitusviimistleja, plaatija, keskkonnatehnika lukksepa erialadel; 2015. aastal esikohad ehitusviimistleja ja plaatija erialadel.
Tallinna Ehituskool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav ja riigieelarvest finantseeritav kutseõppeasutus, mis tegutseb 1947. aastast. Praeguse nime sai
kool 1991. aastal ning astus kümme aastat hiljem Eesti
Elektritööde Ettevõtjate Liidu liikmeks. Tänaseks on
Tallinna Ehituskool liitunud ka Ehitusettevõtjate Liidu
ja Eesti Mööblitootjate Liiduga. Tallinna Ehituskool
muutus kakskeelseks 2003. aastal, kui TEK ja Kopli
Ehituskool liideti.
2014. aasta sügisel jõudis edukalt lõpule Tallinna
Ehituskooli õppekeskkonna kaasajastamise projekt, mis
võimaldab õppetööga jätkata renoveeritud peahoones ja
uues praktikahoones. Uued ruumid ja praktikabaas on
varustatud uusimate nõuetekohaste tehnosüsteemide ning
kaasaegsete seadmete ja sisustusega, sh mööbel, õppetarvikud, esitlusvahendid jms. Kool teeb pidevalt koostööd
ettevõtetega ja võimaldab õpilastele praktikakohti nii
Eestis kui välismaal.
Kooli ajalugu on kirev ja tegevus mitmekesine, nii mõndagi saab juurde lugeda kodulehelt www.ehituskool.ee.
Kodulehel saab lähemalt tutvuda ka õpetavate valdkondade ja erialadega, sh elektriku, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse, ehitusviimistluse, ehituspuusepa, puitja kiviehitiste restauraatori, tisleri, mööblirestauraatori
erialadega.
Tallinna Ehituskool on tõesti väärt meistrite kool, kust
leiab praktikante paljudelt erialadelt.
Kvaliteetset ja ettevõttele sobilikku tulevast tööjõudu
tuleb käsitleda turundusliku sihtrühmana, kellega tuleb
tegeleda süsteemselt. Tööjõukriisi süvenedes Eesti ühiskonnas, muutub võistlus veel koolipingis istuvate talentide pärast kindlasti konkurentsivõimeliste ettevõtete jaoks
märkimisväärselt tähtsaks.
Võimalusi talente märgata on mitmeid. Ettevõtted peavad endalt küsima, kas nad teavad, kes olid sellel aastal
parimad kutsemeistrivõistlustel osalejad. Kes on õppurite
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ringkonnas silmapaistev ja hakkaja? See võib tunduda
imelik, kuid just need noored kutseõppurid ongi tulevased töötajad, talendid, kes end teostama asuvad.
Kui Sul, lugeja, on tekkinud huvi, milliseid praktikante võib leida kutsepraktika.ee portaalist, siis ülevaate
saamiseks õpilaste suundumustest ja nende hinnangust
praktikale tutvustan siinkohal näitena üht Tallinna
Ehituskooli kolmanda kursuse õppurit – sisetööde
elektrikuks pürgivat Vallo Laanestet, kes lõpetab kooli
sel kevadel.

Vallo (19) on pealehakkaja ja hästi õpihimuline noormees. Tema huvi elektri vastu algas juba põhikoolis, kui
ta sai nii jõulu- kui sünnipäeva kingituseks palju puldiautosid ja legosid. Ega teda see autodega sõitmine ei
huvitanudki, vaid pigem pakkus lõbu puldiautode osade
monteerimine legosõidukitele. Mõeldud, tehtud! Kolm
aastat tagasi astus Vallo Tallinna Ehituskooli, mille valis
noormees välja just väga heade õppimisvõimaluste ja
toredate õpetajate tõttu.
Poisi kursusel õpib üks tüdruk ja neli poissi. Noormehe
lemmikõppeaineteks on matemaatika ja materjaliõpetus,
kus seletatakse erinevaid elektrijuhte ja nende omadusi.
Ettevõttepraktikaid on noormehel olnud kolm. Esimese
praktikakoha, Security MS OÜ leidis noormees nii, et
võttis arvuti vahetunni ajal lahti, pani otsingusse turvafirmad ja saatis sobivatele ettevõtetele hulgaliselt
kirju. Ainuke, kes vastas, oli nimetatud firma ja pärast
lühikest töövestlust oligi praktika kokku lepitud. Teine praktikakoht oli OE Elekter OÜ, mille Vallo leidis
CV-keskusest. Neil oli palju töökuulutusi ja noormees
lihtsalt eeldas, et võib-olla oleksid nad nõus praktikanti
ka võtma. Kolmanda praktikakoha puhul võttis ettevõte
G4S ise Valloga ühendust. Nad vastasid ta kirjale, mis ta
esimesel kursusel oli neile saatnud.
Praktika on hakkaja noormehe jaoks õppekava üks
põnevamaid osasid, kui leiad korraliku koha muidugi.
Vallole ei sobi üksluine praktikakoht, tema jaoks on
ideaalne niisugune koht, mis lubab tal areneda ja proovida uusi asju. Probleem on üldiselt selles, et noortel
õppuritel pole töökogemust ja praktika on esimene võimalus, kust õpilane võiks esialgse töökogemuse oman-
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dada. Praktikat peab hakkama otsima kuu, kaks varem ja
Vallo on veendunud, et praktikaportaal kutsepraktika.ee
on kindlasti vajalik!
Nagu ka mitmed teised kutseõppurid, valib Vallo oma
esimese töökoha vastavalt sellele, kus ta praktikal käis.
Pärast kooli lõpetamist, on noormehel G4Sis jõus tööpakkumine, samas soovib ta midagi juurde õppida, näiteks
programmeerimist. Soov oleks käia poole kohaga tööl ja
poolega koolis.
Missugused on elektrikuks pürgivad praegused õppurid, kes võiks kujuneda võimekaks õpetajaks ja missugused on praegused olulised probleemid, seda kirjeldab
Tallinna Ehituskooli nõudlik ent õiglane kutseõpetaja
ja rühmajuhendaja Urmas Tangsoo.
Tallinna Ehituskoolis on erandlikult kõik elektriku
kutseõppurid tublid ja oskavad oma tööd hästi. „Elekter
on niisugune eriala, kus ei saa soss-seppi genereerida.
Elektrik eksib vaid kaks korda elus, esimene kord kui
ta eriala valib ja teine kord, kui ta vea teeb. “, selgitab
Urmas oma nõudlikkuse tagamaid.
Urmas õppis ise Tallinna Polütehnikumi eriala elektrijaamad, -võrgud ja -süsteemid, lisaks õppis mees ka
Moskvas metroloogiks ja praegu omandab Urmas ülikoolis kutseõpetaja eriala.
Urmas on aastaid tegelenud eraettevõtlusega ja ühel
hetkel, kui enam ei jõudnud, otsustas mees hakata kutseõpetajaks. Tallinna ehituskoolis oli vaba koht pakkuda ja
nii sai otsus vastu võetud. Õpetaja ameti eelisteks peab
mees pikka puhkust ja riigi ametis töötamise hüvesid.
Materiaalne külg on õpetaja jaoks vähem tähtis, sest
tunneb, et on ühteist juba elus saavutanud, aga tahaks
midagi nüüd ka teistele edasi anda. Kutseõpetaja ametit
Tallinna ehituskoolis iseloomustab mees märksõnadega
stabiilne ja turvaline töö ja lisab juurde, et eriti mõnus
on ka toetav kollektiiv. Inimesed koolis tema ümber on
ühtehoidvad ja mõistlikud.
Põhiliseks probleemiks õpetajaameti juures peab mees
„tänapäevast“ suhtumist kooli ja õpetamisse. Urmas
pole nõus suhtumisega, et õppimine peab olema lõbus,
vaid tegelikult on oluline, et õpilased austaksid koolis
käimist. „Õppimine ei saa olla lõbus lõbususe enda
eesmärgi pärast. Õpetaja on selleks, et anda teadmisi
õpilasele, kuid kui õpilane ei taha tarkust vastu võtta,
siis ei ole midagi teha“ selgitab Urmas. Õpetaja toonitab,
et kool pole mingi puhkekoht, kus on soe tuba ja mõnus
seltskond, vaid kool peab olema asjalik ja tekitama õpilases austust. „Loomulikult, ajaga peab kaasas käima ja
Tallinna Ehituskoolis on väga moodsad võimalused, aga
see eeldab seda, et õpilane peab soovima ise õppida“,
rõhutab õpetaja.
Rääkides nüüd praktikast, on Urmase õpilased käinud
väga erinevates ettevõtetes. Suurimaks miinuseks praeguse praktikakorralduse juures peab õpetaja korralike
praktikakohtade puudumist. Kui nõukogude süsteemis oli
koolil ja riigil mingi vastutus, et õpilane leiab mõistliku
praktikakoha ja pärast lõpetamist ka töökoha, siis praegu
nii pole. Urmase eelmise aasta lõpetajatest töötab ainult
üks õpilane oma erialal. Mõnel aastal ja teistel õpetajatel

on see protsent olnud muidugi suurem, isegi 100 %, ent
probleem on siiski olemas.
Korralik ja huvitav praktikakoht võiks seda probleemi
leevendada, sest esiteks tekib õpilasel kontakt ettevõttega. Teiseks näeb ettevõte ära missugune potentsiaal
ühes või teises õpilases võiks olla. Lisaks annab korralik
praktikakoht õpilasele kindlustunde, perspektiivi tuleviku suhtes, et ta ei ole üksi sellise fakti ees, et pärast kooli
lõpetamist polegi kuskile tööle minna.
Õpetaja sõnul on Eestis kahte liiki ettevõtteid, ühed
planeerivad oma tegevust pikalt ette ja on suhtumisega,
et mul on ettevõttes praktikal praegu väga tubli õpilane,
kes tulevikus võiks olla ettevõttes superhea spetsialist. On
ka teine ja palju suurem grupp ettevõtteid, kelle huvi on
lihtsalt odavat tööjõudu saada. See grupp hakkab turgu
segama. Näiteks, õpilane läks praktikale, aga see, mis oli
lubatud, seda ei tulnud. Ettevõte kasutas lihtsalt õpilast
ära odava tööjõuna.
Kool soovitab õpilastel ise proovida praktikakohta
leida, sest see valmistab neid paremini ette tööturule sisenemiseks. Kutsekooli õpilastele on oluline ka suhtluse
harjutamine nii klientide kui ettevõtte personaliga.
Samas, kui õpilane satub väga heasse ettevõttesse, kus
talle pakutakse väga head palka, siis õpilasel kaob ära motivatsioon, sest paberit pole elektriku erialal otseselt vaja.
Muidugi, paberi ja reaalsete oskuste omamine annab suure
eelise, aga kahjuks ettevõtteid see paber alati ei huvita.
Samas, kui paber on käes, siis see kehtib ka teistes
Euroopa riikides töötades, kuid seda võimalust kasutavad vähesed. Mõned õpilased on läinud Rootsi, Soome
ja Venemaale.
Kutsepraktika.ee praktikaportaal on õpetaja arvates tore
portaal ja ta loodab, et ettevõtted ei hakka seda ära kasutama vaid odava tööjõu otsimiseks, vaid ikka soovivad tõesti
anda õppurile head esimest töökogemust. Samuti paluvad
õpetajad ettevõtetele südamele panna, et nad planeeriks
praktikandi võtmist mitu kuud ette. Kohe ei saa midagi.
Õpetajad eeldavad, et kui ettevõtte ja õpilase vahel on
praktika kokkulepe tehtud, siis nii ka läheb. Oodatakse
ettevõtteid, kes pakuks õppuritele reaalset tööpraktikat.
Ideaalne praktikakoht on see, kus õpilane saab peale
lihtsalt istumise ka teadmisi, praktilisi teadmisi, mis ei
pea olema uued, vaid lihtsalt oma tegevuse sisust tulenevad. Kõige tähtsam pole hinne praktikapäevikus, vaid
ta peab aru saama hinde tagamaadest.
Kokkuvõtteks praktikakogemus võimaldab noorel
kutseõppuril teooria ja praktika seostamist. Samuti pakub
praktika võimaluse erialaga seotud maailma paremini
mõista ning aidata noorel isiksusena areneda. Ettevõtted, andke noorele inimesele see esimene töökogemus
praktika näol, sest ainult niimoodi saame me kõik koos
kasvatada Eestile uusi oma ala tipptegijaid.
Kogemus pole see, mis inimesega juhtub, vaid see,
mida inimene juhtunuga peale hakkab. Aldous Huxley
Tallinna Ehituskooli kohta on teksti koostanud
Aleksander Topper (elektri õppesuuna juhtõpetaja) ja
Liisi Taniroo (kommunikatsioonijuht). Ülejäänud artikli
sisu on koostanud Carmen Kivisild.
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