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Milleks EHISe andmeid vajame?

● Rahvusvaheline ja riiklik haridusstatistika

● Elukestva Õppe Strateegia ja selle tegevuskava = 

programmi(de) täitmise jälgimine, uute indikaatorite 

arvutamine (nt õpetajakoolituse populaarsus)

● Kõrghariduse rahastamine: indikaatorid rahastamismudelis

● Asutuse ja õppesuuna andmed: statistika ja tulemusnäitajad 

Haridussilmas

● Õppekavagruppide kvaliteedi hindamine EKKAs

● Teenused/menetlused: ravikindlustus, õppelaenuõiguslikkus, 

vajaduspõhised õppetoetused jne

● Uuringute alusandmed



Haridusstatistika: arenev ja muutuv
 UNESCO, Thematic Indicators to Monitor the Post-2015 Education 

Agenda: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/tag-
proposed-thematic-indicators-post2015-education-agenda.pdf

 OECD

Better life index: 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/estonia/

GPS Education: http://gpseducation.oecd.org/

Education at a Glance: http://www.oecd.org/education/eag.htm

 Euroopa Liit, Education and Training 2020: 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/index_en.htm

 Eesti riik, Elukestva õppe strateegia: 
https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/tag-proposed-thematic-indicators-post2015-education-agenda.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/estonia/
http://gpseducation.oecd.org/
http://www.oecd.org/education/eag.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf


Igasuguseid andmeid võib vaja olla?
UNESCO projekt Post-2015 Education Indicators

● Percentage of children under 5 years of age experiencing 

responsive and stimulating parenting 

● Number of attacks on students, personnel and institutions 

● Percentage of total aid to education allocated to low-

income countries

● Percentage of schools that provide life skills-based HIV 

and sexuality education 

● Percentage of schools providing (i) basic drinking water; (ii) 

adequate sanitation; and (iii) adequate hygiene services 

● Percentage of students experiencing bullying, corporal 

punishment, harassment, violence, sexual discrimination 

and abuse 



EÕS kõrghariduse programmi 
indikaatorid: Võrdsed võimalused 
kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete 
juurutamine 

Indikaator 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

siht
tege-

lik
sihttase

1–3 aastat tagasi 

kolmandal tasemel 

õpingud lõpetanud 

20−34-aastaste 

tööhõive määr

85,5 86,7

vähe

malt 

85

vähe

malt 

86

vähe

malt 

87

vähe

malt 

88

vähe

malt 

88

Kõrgharidusõppe 

vastuvõtuks avatud 

õppekavade arv

744 734 - 710

ei 

mõõd

eta

758 751 735

Kõrgharidusõppe 

õppetöö katkestajate

määr (%)

22,5 23,1 22 21,3 20 19 18 15 <15



EÕS kõrghariduse programmi 
indikaatorid: Kõrgharidusõppe vastavusse 
viimine nüüdisaegse tööturu vajadustega

Indikaator
201

3

201

4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

siht
tege

-lik
sihttase

LTT (loodus- ja 

täppis-teadused, 

tehnika, tootmine ja 

ehitus) erialade 

lõpetajate osakaal (%) 

kõrghariduses

24,6 24,3 23 24,4 23 24 25 25 25

IT õppesuuna 

lõpetajate  arv aastas
572 530 865 596 965 1065 1165 1265



EÕS kõrghariduse programmi 
indikaatorid: Kõrghariduse rahvusvahelise 
konkurentsivõime edendamine

Indikaator 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

siht
tege

-lik
sihttase

Üliõpilaste lühiajaline 

mobiilsusränne (%)
3,6 3,3 3,5 1,4 4 6 8 10 10

Eestis õppivate 

immatrikuleeritud 

välisüliõpilaste osakaal 

(%)

3,7 5,2 4 6,8 >5 >7 >9 >10



Tulemusnäitajad asutuse tasandil



Kõrghariduse tulemusnäitajad 
õppeasutuse ja õppevaldkonna kohta: 
tulemuslikkus, tõhusus, rahulolu, eeldused

Näitajad riigi tasandil 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Õppetöö katkestajate osakaal kõrghariduses (õpingute 

esimesel aastal), % 21,3 22,5 23,1 21,3

Õppetöö katkestajate osakaal kõrghariduses, % 13,8 15,6 15,4 16,2

Lühiajalise õppe eesmärgil välisriiki suunduvate 

vahetusüliõpilaste osakaal kõikidest üliõpilastest, % 2,8 3,1 3,4 3,6 3,3 1,4

Õppeasutuse välisüliõpilaste osakaal  üliõpilastest, % 1,9 2,3 2,9 3,7 5,2 6,8

Õppeaasta jooksul doktorikraadi omandanute arv 175,0 250,0 190,0 233,0 213,0 208,0

Kõrghariduse lõpetanute keskmine töine sissetulek, 

eurot keskmiselt kuus 1040 1102 1158 1188

Üliõpilaste arvu (FTE) ja õppejõudude arvu (FTE) 

suhtarv 17,0 16,2 15,7 15,0 14,0 13,9

Doktorikraadiga õppejõudude osakaal kõigist 

õppejõududest (FTE), % 47,4 47,0 45,6 48,1 48,5

49,9

Õppeasutuse LTT erialade lõpetanute osakaal LTT lõpetajate koguarvust Eestis, %
Kõrgkoolide pinnakasutuse indeks, m2 üliõpilase kohta
Õppeasutuse vastutusvaldkondadesse vastuvõetud üliõpilaste osakaal õppeasutuse 
kogu vastuvõtust, %
Õppeasutuse välisüliõpilaste osakaal kõigist välisüliõpilastest, %
Lisandumas: rahulolu, jooksevkulu üliõpilase kohta kõrghariduses



Mis andmeid on veel vaja?

● Õppejõudude ja teadlaste andmed: arv 

ja palk

● Indiviidi haridustee lasteaiast 

täienduskoolitusse

● kõrgharidusega seotud – laenu saajad

● Välismaal õpingud lõpetanud



Tänan!


