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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke
parandused.
Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.

Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. HARIDUSKULUTUSED LIIGI JÄRGI, TUHAT EUROT

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22754 ({EDUC_EXP11_V2}>=({EDUC_EXP12_V2}+{EDUC_EXP

15_V2}))
Vastuolulised andmed. Rida "Tööjõukulu" ei saa olla väiksem kui ridade ".. õpetava personali tööjõukulu" ja
".. töötajatele tehtud erisoodustused" summa.

Viga

22756 {EDUC_EXP11_V2}>0 Rida "Tööjõukulu" ei saa olla 0. Viga
28615 {EDUC_EXP12_V2}>0 Rida "…õpetava personali tööjõukulud" ei tohi olla null. Viga
28616 {EDUC_EXP13_V2}>0 Rida "Muud hariduse jooksevkulud" ei tohi olla null. Viga
28617 {EDUC_EXP14_V2}>0 Rida "Hariduse investeeringud" on null . Palun tutvuge küsimustiku mõistete selgitustega ja kontrollige, kas

märgitud summa vastab tõele.
Hoiatus

28618 {EDUC_EXP16_V2}>0 Rida "Hariduse abiteenuste kulu" on null . Palun tutvuge küsimustiku mõistete selgitustega ja kontrollige, kas
märgitud summa vastab tõele.

Hoiatus

29035 {EDUC_EXP11_V2}+{EDUC_EXP13_V2}+{EDUC_EXP14
_V2}>{EDUC_EXP16_V2}

Hariduse abiteenuste kulu (tabel 1, rida 7) peab olema väiksem kui hariduskulutused kokku (ridade 1, 4 ja 5
summa). Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse tööjõukuludes, muudes hariduse jooksevkuludes
ja investeeringutes.

Viga

Kontrollid tabelis 2. HARIDUSKULUTUSED RAHASTAMISE ALLIKATE JÄRGI, TUHAT EUROT

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
30936 {EDUC_EXP28_V2}>0 Puudub füüsilistelt isikutelt saadud summa hariduskulutuste jaoks. Palun tutvuge küsimustiku mõistete

selgitustega ja kontrollige, kas märgitud summa vastab tõele. Näiteks kui tudengid tasuvad õppemaksu, siis
tuleb need summad märkida siia.

Hoiatus

Kontrollid tabelis 3. ÕPPEMAKSUD, TUHAT EUROT
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Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
30935 {EDUC_EXP313_V2}>0 Rida "Laekunud õppemaksud" on null. Palun tutvuge küsimustiku mõistete selgitustega ja kontrollige, kas

märgitud summa vastab tõele.
Hoiatus

Kontrollid tabelis 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20341 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

20342 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Viga

20343 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
18809 {EDUC_EXP11_V2}+{EDUC_EXP13_V2}+{EDUC_EXP14

_V2}={EDUC_EXP26_V2}+{EDUC_EXP27_V2}+{EDUC_
EXP28_V2}+{EDUC_EXP29_V2}+{EDUC_EXP210_V2}+{
EDUC_EXP211_V2}

Haridusekulutused liigi järgi summa (tabel 1 rida x6) peab võrduma hariduskulutused rahastamise allikate
järgi summaga (tabel 2 rida x7).

Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. HARIDUSKULUTUSED LIIGI JÄRGI, TUHAT EUROT

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Väärtus
tuhandetes
eurodes
aruandeperiood
il

{EDUC_EXP11_V2}+{EDUC_EXP13_V2}+{EDUC_EXP14_V2}

Autosummad tabelis 2. HARIDUSKULUTUSED RAHASTAMISE ALLIKATE JÄRGI, TUHAT EUROT

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Väärtus
tuhandetes
eurodes
aruandeperiood
il

{EDUC_EXP26_V2}+{EDUC_EXP27_V2}+{EDUC_EXP28_V2}+{EDUC_EXP29_V2}+{EDUC_EXP210_V2}+
{EDUC_EXP211_V2}


