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PIAAC uuringu rahvusvaheline 
mikroandmetega andmebaas



PIAAC uuringu rahvusvaheline 
mikroandmetega andmebaas

 International Public Use Data Files, PUF

 Andmed alla laetavad aadressilt: 
http://www.oecd.org/site/piaac/publicdataanda
nalysis.htm

 Sisaldab kõigi uuringus osalenud riikide (v.a 
Austraalia ja Küpros) andmefaile, milles riigid 
said omal valikul teha andmete mahasurumisi.

http://www.oecd.org/site/piaac/publicdataandanalysis.htm


Andmete allalaadimine OECD kodulehelt (1)



Andmete allalaadimine OECD kodulehelt (2)



Andmete allalaadimine OECD kodulehelt (2)

 22 riigi andmefailid

 Austraalia ja Küprose 
andmeid ei ole. 

 Alla laadides paigutada kõik 
failid ühte kausta.

 Nimetusi mitte muuta.
 prg – general response file
 aut – Austria [riigi nimetus]
 p1 – PIAACi 1. voor



Rahvusvahelise mikroandmebaasi 
üldinfo
 Vastajaid igast riigist keskmiselt 5000 (min 4500 

kui mõõtmine ühes keeles, ainult FL ja MK; min 
5000, kui mõõtmine ühes keeles, FL, MK, PT.

 Võimalikud lisavalimid (Kanada, Taani, 
Austraalia) selles ei kajastu.

 Riigispetsiifilised küsimused ei kajastu.

 Avalikult kättesaadavas rahvusvahelises 
andmebaasis ligi 160000 vaatlust, üle 1300 
tunnuse.



Rahvusvaheline andmefail – struktuur

 Osa A – Üldine info vastaja kohta
 Osa B – Haridus ja koolitus
 Osa C – Praegune tööalane staatus ja tööajalugu
 Osa D – Praegune töökoht
 Osa E – Viimane töökoht viimase 12 kuu jooksul
 Osa F – Töökohal kasutatavad oskused
 Osa G – Töökohal kasutatavad lugemis-, arvutamis- ja IKT oskused
 Osa H – Igapäevaelus kasutatavad lugemis-, arvutamis- ja IKT oskused
 Osa I – Mitmesugused küsimused vastaja kohta
 Osa J – Taustainformatsioon



Rahvusvaheline andmefail – struktuur

 Dispositsioonikoodid

 Üldiselt intervjuust

 Erinevat tüüpi ülesannete juurde suunavad 
tunnused

 Oskuste skoorid (PVLIT1..10; PVNUM1…10; 
PVPSL1…10)

 Valimi disaini iseloomustavad tunnused

 Kaalud, replikatsioonikaalud



Tunnuste nimetused
KÕIGE TAVAPÄRASEM
 J_Q04a – tegu on J osa küsimusega, mille järjenumbriks on 04a.
 J_Q04c2 – tegu on J osa küsimuse, mille järjenumbriks on 04c teise alaosaga.
TRENDITUNNUSED
 J_Q04c2_T – tegu on sisuliselt sama tunnusega nagu J_Q04c2, kuid tunnust on 

muudetud selliselt, et ta oleks võrreldav IALSi või ALL uuringu 
taustaküsimustikuga.

TULETATUD KOONDTUNNUSED
 IMYRS – tegu on konsortsiumi poolt tuletatud koondtunnusega.
NN COARSENED TUNNUSED
 J_Q03b_C – tegu on nn coarsened tunnusega, st tunnusega, mille vastuste 

skaalat on ühest otsast koondatud ( nt kategooria „rohkem kui 4“). Erandiks 
ISCO08_C, ISIC4_C, kus C viitab sõnale current.

TULETATUD TUNNUSED
 C_D05 – tuletatud (derived) tunnus. Tuletatud taustaküsimustiku täitmise 

käigus.
PVLIT1…10, PVNUM1…10, PVPSL1…10, SPWGT0, SPWGT1…80



Rahvusvaheline andmestik, mida on 
võimalik kasutada üle võrgu 

International Data Exploreriga (IDE)



Rahvusvaheline andmestik, mida on võimalik kasutada üle 
võrgu International Data Exploreriga (IDE)

 Kättesaadav aadressil: 
http://www.oecd.org/site/piaac/publicdataandanal
ysis.htm.

 Online andmetöötlusvõimalus on ehitatud 
andmefaili peale, milles andmed võivad olla 
detailsemal kujul kui mikroandmetega andmefailis, 
kuid andmeid endid näha ei ole.

 Eelised: 

 andmetöötlus kiire ja online’is

 kiire graafiline ülevaade tulemustest

http://www.oecd.org/site/piaac/publicdataandanalysis.htm


Analüüsivõimalused

 Korraga saab analüüsida ühte mõõdetud oskuste 
domeenidest või mõnda taustatunnust teiste 
taustatunnuste lõikes

 Nende tunnustena, mille lõikes nt lugemisoskust 
uuritakse, saab kasutada üksnes kategoorilisi 
tunnuseid.

 Vaatame näiteks meeste ja naiste lugemisoskuse 
keskmist tulemust riigiti



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu (1)



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu (2)



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu (3)



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu: 
uuritava domeeni valimine



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu: 
uuritavate tunnuste ja riikide valimine

Siit saate valida 
tunnused, mida 

analüüsida tahate. Tegu 
reeglina pidevate 

tunnustega.

Siit saate valida, milliste 
riikide lõikes soovite 
analüüse teostada.



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu: 
analüüsi „lõigete“ valimine

Siit saate valida 
tunnused, mille lõikes 

uuritavat tunnust 
analüüsida tahate. Tegu 

kategooriliste 
tunnustega.



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu: 
analüüsi täpsustamine

Siit saate muuta, milliseid statistikuid teile 
esitatakse (keskmist, vastanute jaotust 

saavutustasemete vahel vms). Samuti seda, 
kuidas andmeid tabuleeritakse.



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu: 
analüüsitulemuste täpsustamine

Siit saate valida, kuidas 
andmeid graafiliselt esitada

Siia vajutades saate teha 
statistilise olulisuse testi. 

Seejuures saate valida, kas 
tahate testida keskmise 

erinevust riikide vahel või 
tunnuse sees alagruppide 

vahel. Riikide vahelisi 
erinevusi saab esitada ka 

maakaardil.



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu: 
statistilise olulisuse testi tegemine



IDE kasutamine OECD kodulehe kaudu: 
tulemuste eksportimine



IDE suurimad puudused

 Ei ole võimalik näha, kui suure valimi pealt üks 
või teine analüüs tehti. 

 Analüütilised võimalused väga piiratud (kirjeldav 
ülevaade erinevates lõigetes).

 Ei näidata nende arvutuste tulemusi, mille 
aluseks on vähem kui 60 juhtumit.

 Lisaks: joonistel ei saa muuta riikide järjestust. 



PIAACi Põhjamaade andmebaas



PIAAC Põhjamaade andmebaas

 PIAACi Põhjamaade koostöös valmiv andmebaas, kus Soome, 
Rootsi, Norra, Taani ja Eesti rahvusvahelistele mikroandmetega 
andmefailidele lisatakse registriandmeid.

 Valmib eeldatavasti veebruaris 2014.

 Andmestik asub füüsiliselt Taani Statistikaametis.

 Analüütikutel on võimalik taotleda juurdepääsu andmetele, 
esitades selleks taotluse Taani Statistikaametisse.

 Ligipääs andmetele kaugpöördusssüsteemi kaudu: andmeid 
arvutisse alla laadida ei saa.

 Andmebaas tehakse avalikuks ilmselt 21. veebruaril 
Stockholmis. Üritus avalik, kui sõidu- ja majutuskulud tuleb 
igaühel ise tasuda. 



Põhjamaade andmebaasi loomise 
eesmärk

 Suurendada veelgi niigi ulatusliku andmebaasi 
analüüsipotentsiaali

 Saada täpsemat infot tunnuste kohta, mis 
inimeste endi poolt raporteerituna võivad olla 
„mustad“. Seeläbi teha paremaid analüüse.

 Võrrelda Põhjamaid ülejäänud maailmaga 
(Põhjamaade PIAACi aruanne). Eesti jaoks oluline 
positsioneerida ennast Põhjamaade hulgas.



Andmed Rahvastikuregistrist:

 Sünniriik 
 Kodakondsus 
 Immigratsioonistaatus 
 Perekonnatüüp*
 Abielustaatus
 Viimases abielustaatuses oldud aastate arv 
 Laste arv (kokku, alla 18 aastased lapsed, alla 7 aastased 

lapsed)
 Regioon (NUTS3)
 Elukoha linnastumisaste
 Riiki elama asumise aeg

* - Eesti kohta seda tunnust ei ole



Andmed Eesti Hariduse Infosüsteemist:

 Kõrgeim omandatud haridustase (tase, valdkond) 

 Ajaliselt kõige viimasena omandatud haridustase 
(tase, valdkond)

 Praegused õpingud (algusaeg, tase, valdkond)

 Osalus elukestvasõppes*

* - Eesti kohta seda tunnust ei ole



Andmed Maksukohuslaste registrist/ 
Äriregistrist:

 Hõivestaatus**
 Tegevusala
 Amet
 Ametialane staatus
 Sektor
 Töötajate arv töökohas*
 Töötajate arv organisatsioonis/ettevõttes
 Töötajate sooline jaotus töökohas*
 Töötajate hariduslik jaotus töökohas*
 Töötajate arv organisatsioonis/ettevõttes*
 Töötajate sooline jaotus organisatsioonis/ettevõttes*
 Töötajate hariduslik jaotus organisatsioonis/ettevõttes*
 Töine sissetulek
 Kasutatav sissetulek
 Majapidamise kasutatav sissetulek* 

* - Eesti kohta seda tunnust ei ole
** - Eesti kohta tuletati tunnus mitmetest registritest saadud info põhjal



Andmed Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning 
tööturuteenuste osutamise registrist ja Töötuskindlustuse 
andmekogust:

 Tööturutoetused (summa, kestus)
 Osalus tööturumeetmetes
 Osalus tööturumeetmetes – tööturukoolitus
 Osalus tööturumeetmetes – subsideeritud töö
 Osalus tööturumeetmetes – nõustamine
 Osalus tööturumeetmetes – rahaline vm toetus oma 

ettevõtte alustamiseks
 Tööotsimise kategooria



Andmed Ravikindlustuse andmekogust, Sotsiaalteenuste 
ja –toetuste andmeregistrist ning Riiklikust 
pensionikindlustuse registrist

 Ajutise töövõimetuse hüvitised (summa, 
saamisaeg) 

 Toimetulekutoetus (saamise fakt, kestus)

 Vanemahüvitise saamise kestus päevades

 Töövõimetushüvitised/puudetoetused (saamise 
fakt, saamise algusaeg)

 Kas inimene saab varajast pensioni või mitte



Aitäh kuulamast!

vivika.halapuu@hm.ee


