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Tänusõnad
Uuring valmis paljude inimeste ja organisatsioonide meeldivas koostöös. Autorid soovivad tänada kõiki
abistajaid. Uuringuküsimuste küsimisel aitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Taavi Kotka,
Ave Lauringson) ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (Indrek Petersoo, Erki Urva).
Haridus- ja Teadusministeerium (Heljo Jenk, Birgit Lao-Peetersoo, Marko Mölder, Tommy Tomson) ning
Maksu- ja Tolliamet (Helli Lepasaar, Piia Viks, Kersti Karuse-Veebel) aitasid registriandmete väljavõtete
koostamisel. Rahandusministeeriumi Infokeskus (Andres Kahk, Marko Mäe, Maris Soonsein) ning Riigi
Infosüsteemide Amet (Allan Vein) abistasid maailma esimese krüpteeritud andmetel läbiviidud uuringu
turvalist ühisarvutamist Sharemind tarkvaral aja ja serveritega. Cybernetica meeskonnast Reimo Rebane,
Jaak Ristioja, Jaak Randmets, Karl Tarbe, Mari Seeba, Jan Villemson, Arne Ansper ja Oliver Väärtnõu aitasid
kaasamõtlemisel ja probleemide lahendamisel. Autorite sügav tänukummardus teile.
Täname struktuuritoetuste rakendusüksust, sihtasutus Archimedest, kes valis projekti PRIST rahastamiseks
Euroopa Regionaalarengufondi „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse
toetamise“ alameetmest.

Projekti viisid läbi Cybernetica AS, Rakendusuuringute Keskus CentAR ja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ITL.
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Lühikokkuvõte
•
•
•

Uuringu eesmärk: analüüsida IKT-tudengite nominaalajaga lõpetamist ja õpingute ajal töötamist
2006-2013
Andmed: Eesti Hariduse Infosüsteemi ning Maksu- ja Tolliameti ühendatud andmestikud, mida
analüüsiti Cybernetica poolt välja töötatud turvalise ühisarvutuse tarkvara Sharemind abil
Peamised tulemused:
o Nominaalajaga lõpetajate osakaal on madal tudengite hulgas üldiselt ja IKT-tudengite
hulgas madalam kui teiste õppekavade tudengite hulgas.
o Nominaalajaga lõpetamise tõenäosus on kõrgem nais- kui meessoost õppuritel.
o Kooliti on nominaalajaga lõpetavate IKT-tudengite osakaal bakalaureuseõppes ja
magistriõppes kõrgeim TÜs, rakenduskõrghariduses TLÜs.
o IKT-tudengid ei tööta õpingute ajal rohkem kui mitte-IKT õppekavadel õppivad tudengid,
erandiks magistriõpe.
o

o

o

o

o

o

Naissoost tudengite tööhõive määr on enamikul vaatlusalustest aastatest kõrgem kui
meestudengite oma.
Vähemalt 11 kuud aastas töötavate IKT-tudengite osakaal on bakalaureuseõppes viimasel
õppeaastal 36%, rakenduskõrghariduses 53%, magistriõppes 75%.
Enamik IKT-tudengeid ei tööta IKT tegevusala ettevõtetes. Viimase aasta tudengite hulgas
on IKT-ettevõtetes töötajate osakaal sõltuvalt aastast bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppes kuni 30%, magistriõppes 50-60%.
Kooliti on IKT tegevusala ettevõttes töötamise tõenäosus suurem bakalaureuseõppes ja
magistriõppes TTÜ-s ja TÜ-s, rakenduskõrgharidusõppes IT kolledžis.
ITL liikmesettevõtetes töötavate tudengite osakaal õpingute viimasel aastal on bakalaureuseõppes vahemikus 12-18%, rakenduskõrghariduses 12-15% ning magistriõppes
33-38%.
Kooliti on ITL liikmesettevõttes töötamise tõenäosus bakalaureuseõppes kõrgeim TTÜ-s
ja TÜ-s, rakenduskõrghariduses IT Kolledžis ning magistriõppes TÜ-s.
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Sissejuhatus
Käesolev uuring on valminud projekti PRIST (Privacy-preserving statistical studies on linked databases)
raames, mis on rahastatud Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja
arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogrammist. Projekti lühiajalisem eesmärk
oli uurida töötamise ning hariduse omandamise seoseid IKT õppekavadel õppivate tudengite näitel,
tuginedes riiklike andmekogude analüüsile. Uurimisülesanne, mis püstitati koostöös Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liiduga, on motiveeritud probleemist, et IKT õppekavadel õppivate tudengite
hulgas on nominaalajaga lõpetajate osakaal madal. Probleemi ühe põhjusena on nähtud seda, et IKTtudengite hulgas on kõrge inimeste osakaal, kes õpingute ajal töötavad, mis aga võib kujutada endast
takistust õppetööle. Kvalifitseeritud IKT-spetsialistide järele on Eestis nõudlus suur ning on arvatud, et
juurdepääs kõrgepalgalistele ametikohtadele meelitab tudengeid õpingute juurest eemale. Kuigi on ilmne,
et IKT ettevõtted tudengeid palkavad, on ebaselge, millises ulatuses seda tehakse.
Projekti pikem perspektiiv on seotud Cybernetica AS poolt väljatöötatud turvalisel ühisarvutusel (secure
multiparty computation) põhineva andmeanalüüsitehnoloogia Sharemind, mis võimaldab riiklike andmekogude kasutamist analüüsiks, ilma et rikutaks üksikisikute eraelu puutumatust. Projekti raames viidi läbi
rakendusuuring IKT-tudengite töötamise ja õppimise kohta nii tavapäraseid andmeallikaid ja meetodeid
kasutades (n.ö „tavauuring“) kui Sharemind tehnoloogiat kasutades. See võimaldab kontrollida ning
võrrelda mõlemal meetodil saadud tulemusi ning hinnata nende võimalusi ning piiranguid. Käesolevas
raportis on esitatud uuringu tulemused, mis on saadud Sharemind tarkvara kasutades, tavauuringu tulemusi
ei ole esitatud.
Andmed IKT-tudengite õpingute ja lõpetamise kohta saadi Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS), mille
andmed ühendati Maksu- ja Tolliameti andmetega töise tulu teenimise kohta. Andmete ühendamine
selliselt, et oleks kaitstud iga uuringuga hõlmatud isiku maksusaladus ning samas säiliks analüüsi läbiviimiseks vajalik andmete detailsusaste, sai võimalikuks ainult tänu Cybernetica AS poolt loodud turvalise
ühisarvutuse tarkvara Sharemind kasutamisele.
Tudengite nominaalajaga lõpetamise ja töötamise analüüsil on võrreldud IKT õppekavadel ja muudel õppekavadel õppivaid inimesi. Käesoleva uuringu objektiks on inimesed, kes õpivad akadeemilist või rakenduskõrgharidust andvatel õppekavadel (st annavad rakenduskõrghariduse või bakalaureuse-, magistri- või
doktorikraadi).

1. Andmed
1.1. Kasutatud andmestikud
Sissejuhatuses toodud uurimisküsimustele vastamiseks ühendati Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) ning
Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmed.
EHISest tehti päring kõigi rakenduskõrgharidust, bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi andvate
õppekavade õppurite kohta, kes immatrikuleeriti 2006 või hiljem või kes lõpetasid või katkestasid 2005 või
hiljem. Päring tehti järgmiste tunnuste lõikes:
-

Sugu
Sünniaasta
Õppetase
Õppekava rühma kood
Õppekava grupi nimetus
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•

-

-

Õppekava kood
Õppekava nimetus
Õppeasutuse nimi
Õppeasutuse kood
Immatrikuleerimise kuupäev
Staatus vaatlusalusel aastal 10.novembri seisuga
Kas lõpetas nominaalajaga (jah/ei)
Õppevorm / õppekoormus immatrikuleerimise hetkel
Lõpetamise / katkestamise kuupäev
Õppekava nominaalaja pikkus, aastad
Õppekava nominaalaja pikkus, kuud
Kuna EHISe andmestik ei sisalda andmeid töötamise ja sissetuleku kohta, ühendati need Eesti
Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmetega. EMTA päringuga liideti EHISe andmestikule järgmised
tunnused:
Aasta (alates 2004);
Kuu;
Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakse summa antud kuul (TSD vorm lisa 1 väljamaksed
koodiga 01, 11 või 15), s.o lihtsustatult öeldes töötasu, juhatuse liikme tasu vm töösuhtega
seotud tasude ning võlaõigusliku lepingu alusel makstavate tasude summa;
Tööandja pseudo-ID;
Tööandja EMTAK;
Kas tööandja on Info- ja kommunikatsiooni Liidu (ITL) liige (jah/ei tunnus päringule lisatud ITL
liikmete registrikoodide loetelu alusel);
Tööandja aastakeskmine töötajate arv;
SMS §6 alusel, vormi ESD koodide 611, 6111, 613 või 615 alusel tehtud väljamakse fakt
(jah/ei);
Dividenditulu;
FIE tulu.

1.2. Mõisted
Püstitatud uurimisküsimustele vastamiseks oli vajalik analüüsis kasutatavate põhimõistete defineerimine
vastavalt kasutada olevatele andmetele. Mitmel juhul kujutavad vastavad definitsioonid endast olulisi
metoodilisi valikuid.
•

•

•

IKT õppekavade määratlemisel lähtuti ITL’i poolt koostatud õppekavade loetelust, mis on toodud
Lisas 2 (vt Tabel 4). Analüüsis käsitleti IKT-tudengitena nendel õppekavadel õppivaid inimesi ning
mitte-IKT tudengitena õppureid muudel õppekavadel.
IKT tegevusalade määratlemisel võeti samuti aluseks ITL’i poolt etteantud tegevusalade loetelu
klassifikaatori EMTAK alusel. Lisaks määratleti IKT tegevusala alla kuuluvana ka riigi
ametiasutused Riigi infosüsteemi amet (RIA), Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
(SMIT), Registrite ja infosüsteemide keskus (RIK) ning Rahandusministeeriumi infotehnoloogia
keskus (RMIT).
Töötamine tööturustaatusena defineeriti uuringus kui vaatlusaluse aasta või poolaasta jooksul
kasvõi ühel kuul sotsiaalmaksuga maksustatava tulu (veidi lihtsustatult öeldes töötasu või
töövõtu- v käsunduslepingu alusel makstava tulu) saamise fakt. Kui tulu saadi, siis selle suurust
töötamise kui tööturustaatuse defineerimisel ei arvestatud.
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Tulenevalt kasutatud andmetest jäävad vaatluse alt täielikult välja need inimesed, kes töötasid välismaal
ja kelle tasude kohta EMTAl kuised andmed puuduvad.
Oluline andmetest tulenev piirang töötamise fakti ja ajastuse määratlemisel tuleneb asjaolust, et töötamist
ja tulu saamist ei ole alati võimalik ajaliselt mõistliku täpsusega kokku viia – nt on võimalik, et tasu
makstakse võlaõigusliku lepingu alusel mingi perioodi, nt kvartali või poolaasta, eest tagantjärele ühe
summana. Analüüsis ei ole tulu summa suuruse alusel tehtud eeldusi muudel perioodidel tehtud töö kohta
kui aeg, mil tulu saamine deklareeriti.
•

•

•

Õpingute aasta on uuringus defineeritud kalendriaasta kaudu: immatrikuleerimise kalendriaasta
on 1. aasta. Tegelikkuses on õppeaasta definitsioon (mis kuust mis kuuni õppeaasta kestis)
erinevatel vaadeldavatel õppuritel erinev: immatrikuleerimine võis toimuda õpingute algusaasta
sügissemestril, kuid valimis on küllalt palju ka neid, kellel see algas esimesel poolaastal. See toob
kaasa selle, et õpingute aeg on määratletud ebatäpselt. Analüüsis kasutatud õpingute aasta ei kattu
seega „kursuse“ mõistega.
Isik ehk üks vaatlus valimis on konkreetne isik ühel õppekaval selle alustamisest kuni lõpetamise
või katkestamiseni. Iga kombinatsiooni isikust ja mingil õppekaval õppimise episoodist käsitletakse
eraldiseisva ja teistest sõltumatu vaatlusena.
Koolide lõikes vaadeldi, kus võimalik, eraldi järgmisi koole:
o Tartu Ülikool;
o Tallinna Tehnikaülikool;
o Tallinna Ülikool;
o Eesti Infotehnoloogia Kolledž.

Teisi koole ei eristatud.
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2. Tulemused
Tulemused kinnitavad, et nominaalajaga lõpetajate osakaal on madal tudengite hulgas üldiselt ja IKTtudengite hulgas eriti. IKT-tudengite hulgas varieerub nominaalajaga lõpetajate osakaal bakalaureuseõppes 20 protsendi piirimail, mis on madalam kui muude õppekavade tudengite vastav number (vt Joonis
1). Samasugune tendents ilmneb rakenduskõrgharidusõppe puhul. Magistriõppes on nominaalajaga
lõpetajate osakaal veidi kõrgem, varieerudes sõltuvalt aastast 30% ja 40% vahel, kuid siingi on IKT õppurite
hulgas see madalam kui teistel.

Joonis 1. Nominaalajaga lõpetajate osakaal immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT- ja mitte-IKT õppekavad,
bakalaureuseõpe
Meessoost tudengid lõpetavad nominaalaja jooksul väiksema tõenäosusega kui naistudengid (vt Joonis 2,
Joonis 3). IKT tudengite madalam nominaalajaga lõpetamise tõenäosus ilmneb mõlema soo puhul.
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Joonis 2. Nominaalajaga lõpetajate osakaal immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT- ja mitte-IKT õppekavad,
bakalaureuseõpe, mehed

Joonis 3. Nominaalajaga lõpetajate osakaal immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT- ja mitte-IKT õppekavad,
bakalaureuseõpe, naised
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Kooliti on nominaalajaga lõpetavate IKT-tudengite osakaal bakalaureuseõppes kõrgeim Tartu Ülikoolis,
järgnevad TTÜ ja TLÜ. Rakenduskõrghariduses on kõrgeim nominaalajaga lõpetajate osakaal TLÜ-s,
järgnevad Infotehnoloogia Kolledž ja TTÜ. Magistriõppes on kõrgeim nominaalajaga lõpetajate osakaal TÜs, järgnevad TTÜ ja TLÜ (järjestus varieerub aastati).
Nominaalaja jooksul töötamist vaadates selgub üllatuslikult, et IKT-tudengid ei tööta õpingute ajal rohkem
kui mitte-IKT õppekavadel õppivad tudengid. Bakalaureuseõppes on kõigi õppeaastate lõikes enamikul
aastatel mitte-IKT õppekavade tudengite hulgas tööhõive määr kõrgem kui IKT-tudengitel (vt Joonis 4).
Sama on järeldus rakenduskõrghariduse õppurite osas. Magistriõppes, kus tööhõive määrad ületavad 80%,
on aga tulemus vastupidine: IKT-tudengite hulgas on tööhõive määr kõrgem kui mitte-IKT õppekavade
õppuritel.

Joonis 4. Nominaalaja jooksul töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest aastati, IKT- ja mitte-IKT
õppekavad, bakalaureuseõpe
Naissoost tudengite tööhõive määr on mõnevõrra kõrgem kui meessoost õppuritel, seda nii IKT- kui mitteIKT tudengite hulgas (Joonis 5, Joonis 6). Soolised erinevused hõivemäärades varieeruvad aastati – on
aastaid, kus erinevus on märkimisväärne, ning aastaid, kus olulist erinevust pole.
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Joonis 5. Nominaalaja jooksul töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest aastati, IKT- ja mitte-IKT
õppekavad, bakalaureuseõpe, mehed

Joonis 6. Nominaalaja jooksul töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest aastati, IKT- ja mitte-IKT
õppekavad, bakalaureuseõpe, naised
Bakalaureuseõppes on töötavate IKT-tudengite hulgas enam kui 10 kuud aastas töötavate tudengite
osakaal 28-36%, olles madalam esimesel õppeaastal ja suurem viimasel õppeaastal (vt Joonis 7). Kuni kolm
kuud aastas töötavate õppurite osakaal on kõrgem esimesel õppeaastal (42%) ja madalam kolmandal (27%).
Rakenduskõrgharidusõppes varieerub enam kui 10 kuud aastas töötavate tudengite osakaal vahemikus
46%-53% sõltuvalt õppeaastast, magistriõppes 69-75%.
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Joonis 7. Töötatud kuude arv kalendriaastas nominaalaja jooksul töötanud tudengitel, IKT-õppekavad,
bakalaureuseõpe
Kooliti on madalaim IKT-bakalaureusetudengite tööhõive määr Tartu Ülikoolis ning kõrgem Tallinna
Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis (vt Joonis 8).
Rakenduskõrghariduses on kõrgeim tööhõive määr IT Kolledži õppurite hulgas ning madalam TLÜ ja TTÜ
IKT-tudengite hulgas (vt Joonis 9).
Magistriõppes on erinevused väiksemad ja tööhõive määrad ühtlaselt kõrged, kuid veidi madalamad TÜ
IKT-õppurite hulgas (vt Joonis 10).

Joonis 8. Nominaalaja jooksul töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest koolide ja immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT õppekavad, bakalaureuseõpe
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Joonis 9. Nominaalaja jooksul töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest immatrikuleerimisaasta
lõikes, IKT õppekavad, rakenduskõrgharidus.

Joonis 10. Nominaalaja jooksul töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest immatrikuleerimisaasta
lõikes, IKT õppekavad, magistriõpe.
Kaugeltki mitte kõik IKT-tudengid ei tööta IKT sektori ettevõtetes. See ei pruugi iseenesest tähendada, et
nad teevad mitte-erialast tööd – infotehnoloogia alaseid töid tehakse ka ettevõtetes, mille
põhitegevusalaks ei ole IKT. Bakalaureusetudengite hulgas kasvab infotehnoloogiaettevõtetes töötajate
osakaal õpingute vältel jõudsalt: kui õpingute esimesel aastal on vastav osakaal 10% piirimail, siis
kolmandaks õppeaastaks on see 20-30% vahel (vt Joonis 11).

13

Joonis 11. Nominaalaja jooksul IKT tegevusaladel töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest
immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT ja mitte-IKT õppekavad, bakalaureuseõpe.
Rakenduskõrghariduses on kolmanda aasta tudengite hulgas IT-sektoris töötajate osakaal kolmandaks
aastaks samuti 20-30% vahemikus, kuid see on mõnevõrra kõrgem juba esimesel õppeaastal, varieerudes
aastati vahemikus 10-20% (vt Joonis 12).

Joonis 12. Nominaalaja jooksul IKT tegevusaladel töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest
immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT ja mitte-IKT õppekavad, rakenduskõrgharidus.
Magistriõppes on IKT tegevusalal hõivatute osakaal kõigist töötavatest IKT-tudengitest kõrgem, ulatudes
mõnedel aastatel ligi 70%-ni, kuid valdavalt jäädes 50 ja 60 protsendi vahele. Mitte-IKT tudengite hulgas
jääb IKT tegevusaladel hõivatute osakaal jätkuvalt 4-5 protsendi juurde (Joonis 13).
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Joonis 13. Nominaalaja jooksul IKT tegevusaladel töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest
immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT ja mitte-IKT õppekavad, magistriõpe.
Kooliti ei ole erinevused IKT ettevõtetes töötamise osakaaludes bakalaureuseõppes väga suured, kuid
kolmandaks õppeaastaks on need TÜ ja TTÜ-ga võrreldes mõnevõrra madalamad TLÜ-s (vt Joonis 14).
Rakenduskõrghariduses töötavad IT-kolledži õppurid IKT ettevõtetes märksa suurema tõenäosusega kui
TTÜ või TLÜ õppurid (vt Joonis 15). Magistriõppes on IKT ettevõttes töötamise tõenäosus suurem TÜ ja TTÜ
kui TLÜ õppurite hulgas (Joonis 16).

Joonis 14. Nominaalaja jooksul IKT tegevusaladel töötanud IKT-tudengite osakaal kõigist tudengitest
koolide ja aastate lõikes, bakalaureuseõpe.
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Joonis 15. Nominaalaja jooksul IKT tegevusaladel töötanud IKT-tudengite osakaal kõigist tudengitest
koolide ja immatrikuleerimisaastate lõikes, rakenduskõrgharidus.

Joonis 16. Nominaalaja jooksul IKT tegevusaladel töötanud IKT-tudengite osakaal kõigist tudengitest
koolide ja immatrikuleerimisaastate lõikes, magistriõpe.
Eraldi vaadati ka tudengite töötamist Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL)
liikmesettevõtetes. Tegu on organisatsiooniga, mille liikmeskonna hulgas on nii põhitegevusalana IKT
valdkonnas tegutsevaid ettevõtted kui ettevõtteid, mille tegevus sisaldab olulist infotehnoloogilist
komponenti.
Bakalaureusetudengite puhul jäi see osakaal IKT õppekavadel õppijate hulgas vahemikku 4-5%
immatrikuleerimisaastal ja 12-18% kaks aastat hiljem, mitte-IKT õppurite hulgas vastavalt 2 ja 5 protsendi
juurde (vt Joonis 17). Töötavate rakenduskõrghariduse IKT-õppurite hulgas moodustas ITL
liikmesettevõtetes töötajate osakaal immatrikuleerimisaastal 5-12% ning 12-15% kaks aastat hiljem (Joonis
18). Magistriõppes oli töötavate IKT-tudengite hulgas ITL liikmeskonnas hõivatute osakaal sõltuvalt aastast
24-33% esimesel ja 33-38% teisel õpingute aastal (vt Joonis 19). Mitte-IKT tudengite hulgas jäi vastav
osakaal vahemikku 8-12%.
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Joonis 17. Nominaalaja jooksul ITL liikmesettevõtetes töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest
immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT ja mitte-IKT õppekavad, bakalaureuseõpe.

Joonis 18. Nominaalaja jooksul ITL liikmesettevõtetes töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest
immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT ja mitte-IKT õppekavad, rakenduskõrgharidus.
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Joonis 19. Nominaalaja jooksul ITL liikmesettevõtetes töötanud tudengite osakaal kõigist tudengitest
immatrikuleerimisaastate lõikes, IKT ja mitte-IKT õppekavad, magistriõpe.
Kooliti ilmneb, et ITLi liikmesettevõttes töötamise tõenäosus on bakalaureuseõppes mõnevõrra suurem
viimase aasta TÜ õppuritel võrreldes TTÜ ja TLÜ-ga (vt Joonis 20), rakenduskõrghariduses IT Kolledži
õppuritel võrreldes TTÜ ja TLÜ-ga (vt Joonis 21) ning magistriõppes TÜ õppuritel võrreldes TTÜ ja TLÜ-ga
(Joonis 22).

Joonis 20. Nominaalaja jooksul ITL liikmesettevõtetes töötanud IKT-tudengite osakaal kõigist tudengitest
koolide ja immatrikuleerimisaastate lõikes, bakalaureuseõpe
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Joonis 21. Nominaalaja jooksul ITL liikmesettevõtetes töötanud IKT-tudengite osakaal kõigist tudengitest
koolide ja immatrikuleerimisaastate lõikes, rakenduskõrgharidus

Joonis 22. Nominaalaja jooksul ITL liikmesettevõtetes töötanud IKT-tudengite osakaal kõigist tudengitest
koolide ja immatrikuleerimisaastate lõikes, magistriõpe

Kokkuvõte
Uuringu eesmärgiks oli analüüsida IKT-tudengite nominaalajaga lõpetamist ja õpingute ajal töötamist
2006-2013. Kasutati Eesti Hariduse Infosüsteemi ning Maksu- ja Tolliameti ühendatud andmestikke, mida
analüüsiti Cybernetica poolt välja töötatud turvalise ühisarvutuse tarkvara Sharemind abil.
Leiti, et nominaalajaga lõpetajate osakaal on madal tudengite hulgas üldiselt ja IKT-tudengite hulgas
madalam kui teiste õppekavade tudengite hulgas. Nominaalajaga lõpetamise tõenäosus on kõrgem naiskui meessoost õppuritel. Kooliti on nominaalajaga lõpetavate IKT-tudengite osakaal bakalaureuseõppes ja
magistriõppes kõrgeim TÜs, rakenduskõrghariduses TLÜs.
Üllatuslikult selgus, et IKT-tudengid ei tööta õpingute ajal rohkem kui mitte-IKT õppekavadel õppivad
tudengid, erandiks magistriõpe. Naissoost tudengite tööhõive määr on enamikul vaatlusalustest aastatest
kõrgem kui meestudengite oma. Vähemalt 11 kuud aastas töötavate IKT-tudengite osakaal on
bakalaureuseõppes viimasel õppeaastal 36%, rakenduskõrghariduses 53%, magistriõppes 75%.
19

Enamik IKT-tudengeid ei tööta IKT tegevusala ettevõtetes. Viimase aasta tudengite hulgas on IKT-ettevõtetes töötajate osakaal sõltuvalt aastast bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppes kuni 30%,
magistriõppes 50-60%. Kooliti on IKT tegevusala ettevõttes töötamise tõenäosus suurem bakalaureuseõppes ja magistriõppes TTÜ-s ja TÜ-s, rakenduskõrgharidusõppes IT kolledžis.
ITL liikmesettevõtetes töötavate tudengite osakaal õpingute viimasel aastal on bakalaureuseõppes vahemikus 12-18%, rakenduskõrghariduses 12-15% ning magistriõppes 33-38%. Kooliti on ITL liikmesettevõttes
töötamise tõenäosus bakalaureuseõppes kõrgeim TTÜ-s ja TÜ-s, rakenduskõrghariduses IT Kolledžis ning
magistriõppes TÜ-s.

20

Lisa 1. Vaatluste arvud
Tabel 1. IKT ja mitte-IKT õppekavadele sisseastujad õppetaseme ja immatrikuleerimisaasta lõikes, 2006-2012

Rakenduskõrgharidus
Bakalaureus
Magister
Doktor

IT
Mitte-IT
IT
Mitte-IT
IT
Mitte-IT
IT
Mitte-IT

2006
619
7647
624
7577
283
3694
27
454

2007
519
7411
499
8264
264
3843
32
545

2008
521
6838
525
9174
221
4205
31
467

2009
582
6106
579
7670
301
4278
34
559

2010
526
5808
639
7548
317
4240
39
600

2011
543
5316
632
6868
316
4041
46
565

2012
498
6197
750
6012
345
3983
38
382

Tabel 2. IKT õppekavadele sisseastujad kooli, õppetaseme ja immatrikuleerimisaasta lõikes, 2006-2012

Rakenduskõrgharidus

Bakalaureus

Magister

TTÜ
TLÜ
ITK
TÜ
TTÜ
TLÜ
TÜ
TTÜ
TLÜ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

41
22
332
153
371
100
51
212
19

43
22
245
106
350
41
49
191
20

47
21
252
130
361
34
48
147
19

56
20
301
147
394
38
68
202
30

70
21
231
188
387
62
58
225
24

51
20
289
171
372
89
61
221
23

52
22
297
189
479
82
79
226
22

Kokku
360
148
1947
1084
2714
446
414
1424
157

Kokku
3808
45323
4248
53113
2047
28284
247
3572

Tabel 3. IKT õppekavadele sisseastujad kooli, õppetaseme ja immatrikuleerimisaasta lõikes, 2006-2012 (jätk)

Doktor

TÜ
TTÜ
TLÜ

2006
4
22

2007
10
22

2008
6
24

2009
7
26

2010
11
21
6

2011
13
23
6

22

2012
11
21
3

Kokku
62
159
15

Lisa 2. IKT-ga seotud õppekavade ja tegevusalade loetelu
Tabel 4. Analüüsis IKT-õppekavadena käsitletud õppekavad
Jrk. nr

Õppekava
kood

Õppeasutus

Õppekava nimetus

Õppe tase

Õppekavagrupp

1

1944

Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemid

Bakalaureuseõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

2

2037

Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemid

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

3

1945

Tallinna Tehnikaülikool

Elektroonika ja bioonika

Bakalaureuseõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

4

1865

Tallinna Tehnikaülikool

Elektroonsed süsteemid

Rakenduskõrgharidusõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

5

2038

Tallinna Tehnikaülikool

Elektroonika ja bioonika

Magistriõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

6

2079

Tallinna Tehnikaülikool

Info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia

Doktoriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

7

1899

Tallinna Tehnikaülikool

Informaatika

Bakalaureuseõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

8

1854

Tallinna Tehnikaülikool

Rakendusinfotehnoloogia

Rakenduskõrgharidusõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

9

2013

Tallinna Tehnikaülikool

Informaatika

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

10

100946

Tallinna Tehnikaülikool

Küberkaitse

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

11

1946

Tallinna Tehnikaülikool

Telekommunikatsioon

Bakalaureuseõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

12

2039

Tallinna Tehnikaülikool

Telekommunikatsioon

Magistriõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

13

1902

Tallinna Tehnikaülikool

Äriinfotehnoloogia

14

2016

Tallinna Tehnikaülikool

Bakalaureuseõpe

Äriinfotehnoloogia

Magistriõpe

23

Informaatika ja infotehnoloogia
Informaatika ja infotehnoloogia

Märkus

inglise keeles
"Computer and
Systems Engineering"

Nimi muutunud
vana nimi oli
"Informaatika"

inglise keeles "Cyber
Security"

15

109026

Tallinna Tehnikaülikool

Elektroonika
telekommunikatsioon

ja

ja

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

inglise keeles
"Communicative
Electronics"

Bakalaureuseõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

Elektroonika ja
bioonika ja
telekommunikatsiooni
õppekavade põhjal
loodud.
Avatakse 2013 sügisel

Magistriõpe

16

119677

Tallinna Tehnikaülikool

Elektroonika
telekommunikatsioon

17

119657

Tallinna Tehnikaülikool

E-riigi tehnoloogiad ja teenused

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

18

100279

Tallinna Ülikool

Haridustehnoloogia

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

19

1605

Tallinna Ülikool

Informaatika

Bakalaureuseõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

20

1704

Tallinna Ülikool

Infotehnoloogia juhtimine

Magistriõpe

Ärindus ja haldus

21

80405

Tallinna Ülikool

Inimese-arvuti interaktsioon
(endise nimega interaktiivne
meedia ja teadmuskeskkond)

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

22

3361

Tallinna Ülikool

Rakendusinformaatika

Rakenduskõrgharidusõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

23

83376

Tartu Ülikool

Arvutitehnika

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

24

83866

Tartu Ülikool

Arvutitehnika

Bakalaureuseõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

25

2476

Tartu Ülikool

Informaatika

Bakalaureuseõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

26

2613

Tartu Ülikool

Informaatika

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

27

80333

Tartu Ülikool

Informaatika

Doktoriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

28

100864

Tartu Ülikool

Tarkvaratehnika

Magistriõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

29

2957

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

IT süsteemide arendus

Rakenduskõrgharidusõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

24

inglise keeles
"Computer Science"

inglise keeles
"Software
Engineering"

30

2958

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

IT süsteemide administreerimine

Rakenduskõrgharidusõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

31

3105

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Infosüsteemide analüüs

Rakenduskõrgharidusõpe

Informaatika ja infotehnoloogia

KOKKU
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Tabel 5. Analüüsis IKT tegevusaladena käsitletud tegevusalad

1

EMTAK1 (2008) kood

Majandustegevusala nimetus

261

Elektronkomponentide tootmine ja trükkplaatide tootmine

262

Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine

263

Sideseadmete tootmine

264

Tarbeelektroonika tootmine

268

Magnet- ja optiliste andmekandjate tootmine

465

Info- ja sidetehnika hulgimüük

582

Tarkvara kirjastamine

611

Traatsideteenuste osutamine

612

Traadita sideteenuste osutamine

613

Satelliitsideteenuste osutamine

619

Muu telekommunikatsioon

620

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

631

Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, veebiportaalide tegevus

951

Arvutite ja sideseadmete parandus

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator

