Ida-Virumaa kutseharidust vaadates
Koit Meres
juhtivstatistik

Edukus tööturul…
 On statistikatöö, mille käigus ühendati hariduse andmed
maksuameti andmetega (haridus 2006 – 2011 ja muud
andmed 2012 aasta kohta)
 Taustaks ka Rahvastikuregister ja Töötukassa
 Eesmärk – anda infot õppimisotsustuse tegijatele.
 Aga saab kasutada ka –
 Ühiskonda puudutavate otsuste tegemisel
 Ainult selle andmestiku baasil
 Sidudes teiste andmetega…

25.06.2014

Koit Meres

Venekeelse kutsehariduse kvaliteet
M

N

704

461

711

461

837

579

837

541

eesti
Kutsekeskharidus vene

Kutseharidus
keskhariduse
baasil

eesti
vene

25.06.2014

 Eeldus – hariduse kvaliteeti
näitab teenistus
 Töise tulu mõiste
 Naised – kutsekeskharidus
keskhariduse baasil –
erinevus 7%
 Kõiki õppesuundi ei õpetata
mõlemas keeles – turvamine
– keskmine 840 eurot
 Arvutiteadused – eesti 720,
vene 525 – 30% - 293/54
isikut. Venekeelne ainult IdaVirus


Ületootmine?
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Eestist lahkumine – REL andmetel
 Eestist lahkunud 2011
rahvaloenduse andmetel
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Maakond kutsekooli
asukoha järgi

 Kas välismaale minemine on hea
või halb?
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Kutsehariduses on rohkem
minejaid koolidest ja
õppesuundadest, kus teenitakse
vähem ja kust minnakse vähem
edasi õppima … (ehitajad?)
RR andmetega lahkujate osakaal
sarnane
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Elukoha stabiilsus
 Kui paljud maakonnas kutse
omandanutest elavad samas
maakonnas (31.12.2011)
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 Ida-Virumaa – 90%
 Aga…
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 Noored lahkuvad?
 Märk kohaliku elu
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 Ääremaastumine?
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Kutsehariduse saldo
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 Kutsehariduse saldo – maakonnas
kutsehariduse saanute ja samas
maakonnas elavate kutseharidusega
isikute suhe
 Kui Põlva maakonnas on saanud
kutseharidust ligi 60% rohkem, kui seal
elab kutseharidusega inimesi, kas see on
siis märk ääremaastumisest?
 Põlva maakonnas – Räpina
 Rapla maakonnas – Kehtna
 Jõgeval – Luua
 Ida-Virumaal elab 6,1% rohkem
kutseharidusega inimesi, kui on siin
kutseharidust saanuid

 Maakonnas ei õpetata kõiki vajalikke
erialasid

33,7%
75,4%
Koit Meres

Ida-Virumaa – kutsehariduse maakond
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 15-29 aastastest meestest
elab maakonnas 10,2%,
naistest 8,9%
 Tabelis on vastava
haridusega elanike osakaal
kogu Eestist
 Kas hea või halb? Sõltub
mille asemel…
 Üldkeskharidusega Eesti
elanikest elab maakonnas
6,8% ja 7,0%
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Ida-Virumaa – kutsehariduse maakond
 Mujal on omandatud kutseharidus ja nüüd elatakse IdaVirumaal. Kus elati 2000 aastal (REL)?
 60 meest ja 42 naist ei elanud Ida-Virumaal (102
isikut)
 488 meest ja 416 naist elasid Ida-Virumaal (904
isikut)
 89,9% praegustest Ida-Viru kutseharidusega elanikest,
kes on mujal hariduse saanud, elasid siin ka 2000 aastal
 66,7% 2000 aasta Ida-Viru elanikest, kes on mujal
kutsehariduse saanud, on tagasi tulnud (kokku 1356)
– Need on rahvaloenduse andmed, Eestist lahkunuid ja
loendamata inimesi siin ei ole
 Kõrghariduse kohta ei ole ma vaadanud…
– Üldine teadmine, et need ei tule tagasi
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Kutsehariduse kvaliteedi hindamine
 Saab võrrelda maakonnas ja mujal kutse omandanute
teenistust
 Ida-Virumaal ja mujal Eestis
 Eeldame, et õppesuund on adekvaatne – detailanalüüs on võimalik
 On olemas õppekavade grupid, vaadata ka sotsiaalseid
seisundeid

 Võrrelda mehi ja naisi eraldi
 Eelduseks on usk, et parem haridus annab parema teenistuse
 Haridus peab vastama turu ootustele
 Mida peab oskama kutseharidusega arvutispetsialist?
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Kutseharidus Ida-Virumaal
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 Lõpetajate arv aastate
kaupa (kutsekeskharidus ja
kutseõpe pärast
keskharidust).
 Graafikult puudu:
 Juuksurite erakool “Maridel”
 Kohtla-Järve Meditsiinikool

 Aastate lõikes ei ole
maakonna lõpetajate arv
tavapärane
 2008 – 2010 langus enamikul
maakondadest puudub
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Kutseharidus Ida-Virumaal
 Eestis tervikuna on sel perioodil 10,5% kutsekoolide
lõpetanutest omandanud kõrgema hariduse (nii otseses kui
kaudses mõttes)…
 Ida-Virumaal 12,1%
 Narva KÕK – 12,7%, Ida-Virumaa KHK – 9,8%, Sillamäe KK –
14,4%
 See tähendab, et parimad lõpetanud jäävad keskmiste arvestamisest
kõrvale

 … jätkas õppimist 2012 aastal 23% kutseharidusega
naistest ja 20% meestest
 Ida-Virumaa lõpetanutest 21% ja 18,6%
 Narva KHK – 17,1% ja 16,7%, Ida-Virumaa KHK – 23,7%
18,6%, Sillamäe KK – 24,6% ja 23,2%

 Vastuolu? Kas on toimunud muutus, kas lõpetatakse suurema
tõenäosusega? …
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Töise tulu võrdlus
 Eestis tervikuna – kui sama õppesuunda õpetatakse
kutsekeskhariduses ja kutsehariduses keskhariduse baasil,
siis keskmised ei erine
 Ida-Virumaal omandatud hariduses on
kutsekeskhariduse teenistuse tase selgelt madalam
(meestel 20%-25%, naistel 15%-24%)
 Naiste teenistused jäävad ülejäänud Eestile alla
mõlemal haridustasemel
 Kutsehariduses pärast keskharidust on meeste teenistused
ülejäänud Eestist kõrgemad seitsmest neli (ehitus,
tehnikaalad, tootmine ja ärindus)
 Tabel – järgmisel slaidil
 Mujal samu erialasid õppinud teenivad (natuke) vähem kui
siin õppinud
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Töise tulu võrdlus - mehed
Kutsekesk
palk/Eesti

Osakaal arv

kutse pärast keski
palk/Eesti
Osakaal arv
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18,7%

-14,4%
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isikuteenindus
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Koolide võrdlus
 Tulbad: roheline – Sillamäe KK,
punane – Narva KÕK, sinine –
Ida-Virumaa KHK
 Mehed – kutseharidus pärast
keskharidust
 Eesti keskmine palk 2012 – 887
eurot
 Sillamäe KK arvutiteaduste
õppesuund ei vasta tavamõistele
– “arvutiteenindus” on loetud
tehnikaalaks (33 lõpetanut,
keskmine 962 eurot)

Ärindus
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Naiste teenistus…

Muu
Eesti

Kutse-keskharidus
Kutseharidus
pärast
keskharidust

IdaVirumaa

31,2% 41,6%

28,4% 41,7%

25.06.2014

 Sooline teenistuse lõhe
 Siinne tabel on õppesuundade
kohta, mida õpetatakse
maakonnas
 Loomulikult on kõigil neil ka
muust Eestist oluliselt
madalam teenistus

 Kahel õppesuunal on
maakonnase elavate naiste
teenistus muust Eestis kõrgem
– neid siin ei õpetata
 Põllumajandus 25%
 Turvamine 5%
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Tänan,
KÜSIMUSED…
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Esitluse või esitleja nimi
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