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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. HARIDUSKULUTUSED, EUROT

Antud küsimustikus hõlmab hariduskulutuste mõiste järgmisi valdkondi: tasemehariduse pakkumine, teadus- ja arendustegevus ning
tasemeharidusega seotud abiteenused.  Abiteenusteks loetakse peamiselt  toitlustuse, koolitranspordi, öömaja, tervishoiu ja
sportimisvõimaluste pakkumist.
Kui asutusel on tütarettevõtteid, siis palume esitada konsolideeritud andmed.  Juhime ka tähelepanu, et hariduskulutuste summa ei pea
võrduma asutuse majandusaasta aruande kulude summaga.
NB! Muude teenuste pakkumisega seotud kulud peavad käesolevas tabelis kõikide kululiikide lõikes välja jääma (näiteks tasulise
huvihariduse või tasuliste täienduskoolituste korraldamine). Muude teenuste korraldamisest võib aga asutusele tekkida omavahendeid,
mis saavad olla hariduskulutuste rahastamise allikaks.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Hariduse
tööjõukulud –
alusharidus

EDUC_E
XP11_AL

Tööjõu alla kuulub nii õpetav kui ka mitteõpetav personal, kes
tegeleb tasemehariduse või hariduse abiteenuste
pakkumisega. Samuti loetakse hariduse tööjõu hulka teadus-
ja arendustegevustega tegelevad töötajad. Tööjõukulud
sisaldavad töötasusid koos tööjõumaksudega ja töötajatele
tehtud erisoodustusi koos erisoodustusmaksudega. Andmed
esitatakse töölepinguseaduse ja võlaõigusseaduse alusel
töötavate füüsiliste isikute kohta (VÕS-i lepingu alusel
töötavate füüsiliste isikute kohta ainult sel juhul, kui neile
makstud tasudelt arvestab maksud tööandja; kui VÕS-i
lepingu alusel ostetakse teenust juriidiliselt isikult, siis need
kulud näidatakse majandamiskulude hulgas).

Positiivne
täisarv

1 / 2 Hariduse
tööjõukulud –
üldharidus

EDUC_E
XP11_YL

Tööjõu alla kuulub nii õpetav kui ka mitteõpetav personal, kes
tegeleb tasemehariduse või hariduse abiteenuste
pakkumisega. Samuti loetakse hariduse tööjõu hulka teadus-
ja arendustegevustega tegelevad töötajad. Tööjõukulud
sisaldavad töötasusid koos tööjõumaksudega ja töötajatele
tehtud erisoodustusi koos erisoodustusmaksudega. Andmed
esitatakse töölepinguseaduse ja võlaõigusseaduse alusel
töötavate füüsiliste isikute kohta (VÕS-i lepingu alusel
töötavate füüsiliste isikute kohta ainult sel juhul, kui neile
makstud tasudelt arvestab maksud tööandja; kui VÕS-i
lepingu alusel ostetakse teenust juriidiliselt isikult, siis need
kulud näidatakse majandamiskulude hulgas).

Positiivne
täisarv

1 / 3 Hariduse
tööjõukulud –

EDUC_E
XP11_K

Tööjõu alla kuulub nii õpetav kui ka mitteõpetav personal, kes
tegutseb tasemehariduse või hariduse abiteenuste

Positiivne
täisarv
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kutseharidus U pakkumisega. Samuti loetakse hariduse tööjõu hulka teadus-
ja arendustegevustega tegelevad töötajad. Tööjõukulud
sisaldavad töötasusid koos tööjõumaksudega ja töötajatele
tehtud erisoodustusi koos erisoodustusmaksudega. Andmed
esitatakse töölepinguseaduse ja võlaõigusseaduse alusel
töötavate füüsiliste isikute kohta (VÕS-i lepingu alusel
töötavate füüsiliste isikute kohta ainult sel juhul, kui neile
makstud tasudelt arvestab maksud tööandja; kui VÕS-i
lepingu alusel ostetakse teenust juriidiliselt isikult, siis need
kulud näidatakse majandamiskulude hulgas).

1 / 4 Hariduse
tööjõukulud –
kõrgharidus

EDUC_E
XP11_K
O

Tööjõu alla kuulub nii akadeemiline kui ka mitteakadeemiline
personal, kes tegeleb tasemehariduse pakkumisega või
teadus- ja arendustegevustega. Samuti loetakse hariduse
tööjõu hulka abiteenuste pakkumisega tegelevad töötajad.
Tööjõukulud sisaldavad töötasusid koos tööjõumaksudega ja
töötajatele tehtud erisoodustusi koos
erisoodustusmaksudega. Andmed esitatakse
töölepinguseaduse ja võlaõigusseaduse alusel töötavate
füüsiliste isikute kohta (VÕS-i lepingu alusel töötavate
füüsiliste isikute kohta ainult sel juhul, kui neile makstud
tasudelt arvestab maksud tööandja; kui VÕS-i lepingu alusel
ostetakse teenust juriidiliselt isikult, siis need kulud
näidatakse majandamiskulude hulgas).

Positiivne
täisarv

2 / 1 Õpetava personali
tööjõukulud –
alusharidus

EDUC_E
XP12_AL

Hõlmab õpetava personali tööjõukulusid koos
tööjõumaksudega ja erisoodustuskuludega. Õpetava
personali all mõistetakse otsese õppetööga seotud töötajaid
(nt õpetaja, lektor, abiõpetaja). Kui kooli töötajate tööaeg on
jagatud eri tegevuse vahel, siis on vaja need tegevused
proportsionaalselt jaotada. Näiteks kui kooli õppealajuhataja
töötab veerandi tööajast õpetajana, kolmveerandi ajast
tegeleb aga juhtimisega, tuleb neljandik tema tööjõukulust
lugeda õpetaja tööjõukuluks. Nii tuleb käsitleda ka nende
kõrgkooli või kutseõppeasutuse töötajate tööjõukulusid, kelle
tööaeg on jagatud õpetamise ja muu tegevuse, nt
täiendusõppe koolitusteenuse osutamise, teadus- ja
arendustegevuse vahel. Õpetava personali all ei kajastata
abiteenuste osutajaid, administratiivtööd ja tugipersonali (nt
raamatukoguhoidja, psühholoog, kooliõde).

Positiivne
täisarv

2 / 2 Õpetava personali
tööjõukulud –
üldharidus

EDUC_E
XP12_YL

Hõlmab õpetava personali tööjõukulusid koos
tööjõumaksudega ja erisoodustuskuludega. Õpetava
personali all mõistetakse otsese õppetööga seotud töötajaid
(nt õpetaja, lektor, abiõpetaja). Kui kooli töötajate tööaeg on
jagatud eri tegevuse vahel, siis on vaja need tegevused
proportsionaalselt jaotada. Näiteks kui kooli õppealajuhataja
töötab veerandi tööajast õpetajana, kolmveerandi ajast
tegeleb aga juhtimisega, tuleb neljandik tema tööjõukulust
lugeda õpetaja tööjõukuluks. Nii tuleb käsitleda ka nende
kõrgkooli või kutseõppeasutuse töötajate tööjõukulusid, kelle
tööaeg on jagatud õpetamise ja muu tegevuse, nt
täiendusõppe koolitusteenuse osutamise, teadus- ja
arendustegevuse vahel. Õpetava personali all ei kajastata
abiteenuste osutajaid, administratiivtööd ja tugipersonali (nt
raamatukoguhoidja, psühholoog, kooliõde).

Positiivne
täisarv

2 / 3 Õpetava personali
tööjõukulud –
kutseharidus

EDUC_E
XP12_K
U

Hõlmab õpetava personali tööjõukulusid koos
tööjõumaksudega ja erisoodustuskuludega. Õpetava
personali all mõistetakse otsese õppetööga seotud töötajaid
(nt õpetaja, lektor, abiõpetaja).Kui kooli töötajate tööaeg on
jagatud eri tegevuse vahel, siis on vaja need tegevused
proportsionaalselt jaotada. Näiteks kui kooli õppealajuhataja
töötab veerandi tööajast õpetajana, kolmveerandi ajast
tegeleb aga juhtimisega, tuleb neljandik tema tööjõukulust
lugeda õpetaja tööjõukuluks. Nii tuleb käsitleda ka nende
kõrgkooli või kutseõppeasutuse töötajate tööjõukulusid, kelle
tööaeg on jagatud õpetamise ja muu tegevuse, nt
täiendusõppe koolitusteenuse osutamise, teadus- ja
arendustegevuse vahel. Õpetava personali all ei kajastata
abiteenuste osutajaid, administratiivtööd ja tugipersonali (nt
raamatukoguhoidja, psühholoog, kooliõde).

Positiivne
täisarv

2 / 4 Õpetava personali
tööjõukulud –
kõrgharidus

EDUC_E
XP12_K
O

Hõlmab õpetava personali tööjõukulusid koos
tööjõumaksudega ja erisoodustuskuludega. Õpetava
personali all mõistetakse otsese õppetööga seotud töötajaid
(nt õpetaja, lektor, abiõpetaja). Kui kooli töötajate tööaeg on
jagatud eri tegevuse vahel, siis on vaja need tegevused
proportsionaalselt jaotada. Näiteks kui kooli õppealajuhataja
töötab veerandi tööajast õpetajana, kolmveerandi ajast
tegeleb aga juhtimisega, tuleb neljandik tema tööjõukulust
lugeda õpetaja tööjõukuluks. Nii tuleb käsitleda ka nende
kõrgkooli või kutseõppeasutuse töötajate tööjõukulusid, kelle

Positiivne
täisarv
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tööaeg on jagatud õpetamise ja muu tegevuse, nt
täiendusõppe koolitusteenuse osutamise, teadus- ja
arendustegevuse vahel. Õpetava personali all ei kajastata
abiteenuste osutajaid, administratiivtööd ja tugipersonali (nt
raamatukoguhoidja, psühholoog, kooliõde).

3 / 1 Töötajatele tehtud
erisoodustused –
alusharidus

EDUC_E
XP15_AL

Töötajatele tehtud erisoodustused – kõikidele töötajatele
kalendriaasta jooksul tehtud soodustused, mis on
maksustatavad erisoodustusena. Soodustused kajastatakse
koos erisoodustusmaksuga ja need sisalduvad tööjõukulude
hulgas.

Positiivne
täisarv

3 / 2 Töötajatele tehtud
erisoodustused –
üldharidus

EDUC_E
XP15_YL

Töötajatele tehtud erisoodustused – kõikidele töötajatele
kalendriaasta jooksul tehtud soodustused, mis on
maksustatavad erisoodustusena. Soodustused kajastatakse
koos erisoodustusmaksuga ja need sisalduvad tööjõukulude
hulgas.

Positiivne
täisarv

3 / 3 Töötajatele tehtud
erisoodustused –
kutseharidus

EDUC_E
XP15_K
U

Töötajatele tehtud erisoodustused – kõikidele töötajatele
kalendriaasta jooksul tehtud soodustused, mis on
maksustatavad erisoodustusena. Soodustused kajastatakse
koos erisoodustusmaksuga ja need sisalduvad tööjõukulude
hulgas.

Positiivne
täisarv

3 / 4 Töötajatele tehtud
erisoodustused –
kõrgharidus

EDUC_E
XP15_K
O

Töötajatele tehtud erisoodustused – kõikidele töötajatele
kalendriaasta jooksul tehtud soodustused, mis on
maksustatavad erisoodustusena. Soodustused kajastatakse
koos erisoodustusmaksuga ja need sisalduvad tööjõukulude
hulgas.

Positiivne
täisarv

4 / 1 Muud hariduse
jooksevkulud –
alusharidus

EDUC_E
XP13_AL

Aruandeperioodi majandamiskulud, mis ei ole tööjõukulud
ega investeeringud. Jooksevkulude hulka arvatakse hoonete
või ruumide rent ja üür; kommunaalkulud; väiksemate
seadmete, instrumentide, materjali ja muu käibevara
soetamine; lähetuskulud; remondi, telekommunikatsiooni ja
infotehnoloogia kulud; lepinguliste ja sisseostetud teenuste
kulu; omavahenditest üliõpilastele antav finantsabi jm. NB!
Jooksevkulud ei tohi sisaldada intressikulusid, põhivarade
soetamisega seotud kulusid ega põhivarade amortisatsiooni.

Positiivne
täisarv

4 / 2 Muud hariduse
jooksevkulud –
üldharidus

EDUC_E
XP13_YL

Aruandeperioodi majandamiskulud, mis ei ole tööjõukulud
ega investeeringud. Jooksevkulude hulka arvatakse hoonete
või ruumide rent ja üür; kommunaalkulud; väiksemate
seadmete, instrumentide, materjali ja muu käibevara
soetamine; lähetuskulud; remondi, telekommunikatsiooni ja
infotehnoloogia kulud; lepinguliste ja sisseostetud teenuste
kulu; omavahenditest üliõpilastele antav finantsabi jm. NB!
Jooksevkulud ei tohi sisaldada intressikulusid, põhivarade
soetamisega seotud kulusid ega põhivarade amortisatsiooni.

Positiivne
täisarv

4 / 3 Muud hariduse
jooksevkulud –
kutseharidus

EDUC_E
XP13_K
U

Aruandeperioodi majandamiskulud, mis ei ole tööjõukulud
ega investeeringud. Jooksevkulude hulka arvatakse hoonete
või ruumide rent ja üür; kommunaalkulud; väiksemate
seadmete, instrumentide, materjali ja muu käibevara
soetamine; lähetuskulud; remondi, telekommunikatsiooni ja
infotehnoloogia kulud; lepinguliste ja sisseostetud teenuste
kulu; omavahenditest üliõpilastele antav finantsabi jm. NB!
Jooksevkulud ei tohi sisaldada intressikulusid, põhivarade
soetamisega seotud kulusid ega põhivarade amortisatsiooni.

Positiivne
täisarv

4 / 4 Muud hariduse
jooksevkulud –
kõrgharidus

EDUC_E
XP13_K
O

Aruandeperioodi majandamiskulud, mis ei ole tööjõukulud
ega investeeringud. Jooksevkulude hulka arvatakse: hoonete
või ruumide rent ja üür; kommunaalkulud; väiksemate
seadmete, instrumentide, materjali ja muu käibevara
soetamine; lähetuskulud; remondi, telekommunikatsiooni ja
infotehnoloogia kulud; lepinguliste ja sisseostetud teenuste
kulu; omavahenditest üliõpilastele antav finantsabi jm. NB!
Jooksevkulud ei tohi sisaldada intressikulusid, põhivarade
soetamisega seotud kulusid ega põhivarade amortisatsiooni.

Positiivne
täisarv

5 / 1 Hariduse
investeeringud –
alusharidus

EDUC_E
XP14_AL

Investeeringud – põhivarade soetusega või väärtuse
suurendamisega seotud väljaminekud, sh immateriaalsed
põhivarad. Investeeringud kajastatakse soetusmaksumuses
ilma kulumita. Võimalusel kajastatakse investeeringud
kassapõhiselt ehk selles ajavahemikus, mil nende eest on
hankijatele tasutud. Näide. Kui koolihoone renoveerimise
eest tasuti 2019. aastal 5 miljonit eurot ja 2020. aastal 10
miljonit eurot, siis kajastatakse 2019. aastal investeeringuna
5 miljonit eurot. Põhivara ei pea olema terviklikult valminud,
et seda siinses tabelis investeeringuna näidata.
Investeeringutena kajastatakse näiteks hoonete
kapitaalremondi või ehitamise, rajatiste laiendamise,
erinevate seadmete ja masinate ostu, õpperaamatukogude
loomise, litsentside ja eritarkvara soetuse kulud. Sisaldab
investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning
abiteenuste osutamiseks.

Positiivne
täisarv
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5 / 2 Hariduse
investeeringud –
üldharidus

EDUC_E
XP14_YL

Investeeringud – põhivarade soetusega või väärtuse
suurendamisega seotud väljaminekud, sh immateriaalsed
põhivarad. Investeeringud kajastatakse soetusmaksumuses
ilma kulumita. Võimalusel kajastatakse investeeringud
kassapõhiselt ehk selles ajavahemikus, mil nende eest on
hankijatele tasutud. Näide. Kui koolihoone renoveerimise
eest tasuti 2019. aastal 5 miljonit eurot ja 2020. aastal 10
miljonit eurot, siis kajastatakse 2019. aasta investeeringuna 5
miljonit eurot. Põhivara ei pea olema terviklikult valminud, et
teda siinses tabelis investeeringuna näidata.
Investeeringutena kajastatakse näiteks hoonete
kapitaalremondi või ehitamise, rajatiste laiendamise,
erinevate seadmete ja masinate ostu, õpperaamatukogude
loomise, litsentside ja eritarkvara soetuse kulud. Sisaldab
investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning
abiteenuste osutamiseks.

Positiivne
täisarv

5 / 3 Hariduse
investeeringud –
kutseharidus

EDUC_E
XP14_K
U

Investeeringud – põhivarade soetusega või väärtuse
suurendamisega seotud väljaminekud, sh immateriaalsed
põhivarad. Investeeringud kajastatakse soetusmaksumuses
ilma kulumita. Võimalusel kajastatakse investeeringud
kassapõhiselt ehk selles ajavahemikus, mil nende eest on
hankijatele tasutud. Näide. Kui koolihoone renoveerimise
eest tasuti 2019. aastal 5 miljonit eurot ja 2020. aastal 10
miljonit eurot, siis kajastatakse 2019. aasta investeeringuna 5
miljonit eurot. Põhivara ei pea olema terviklikult valminud, et
teda siinses tabelis investeeringuna näidata.
Investeeringutena kajastatakse näiteks hoonete
kapitaalremondi või ehitamise, rajatiste laiendamise,
erinevate seadmete ja masinate ostu, õpperaamatukogude
loomise, litsentside ja eritarkvara soetuse kulud. Sisaldab
investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning
abiteenuste osutamiseks.

Positiivne
täisarv

5 / 4 Hariduse
investeeringud –
kõrgharidus

EDUC_E
XP14_K
O

Investeeringud – põhivarade soetusega või väärtuse
suurendamisega seotud väljaminekud, sh immateriaalsed
põhivarad. Investeeringud kajastatakse soetusmaksumuses
ilma kulumita. Võimalusel kajastatakse investeeringud
kassapõhiselt ehk selles ajavahemikus, mil nende eest on
hankijatele tasutud. Näide. Kui koolihoone renoveerimise
eest tasuti 2019. aastal 5 miljonit eurot ja 2020. aastal 10
miljonit eurot, siis kajastatakse 2019. aasta investeeringuna 5
miljonit eurot. Põhivara ei pea olema terviklikult valminud, et
seda siinses tabelis investeeringuna näidata.
Investeeringutena kajastatakse näiteks hoonete
kapitaalremondi või ehitamise, rajatiste laiendamise,
erinevate seadmete ja masinate ostu, õpperaamatukogude
loomise, litsentside ja eritarkvara soetuse kulud. Sisaldab
investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning
abiteenuste osutamiseks.

Positiivne
täisarv

6 / 1 Hariduse
abiteenuste kulu –
alusharidus

EDUC_E
XP16_AL

Siin tuleb kajastada kõik kulutused (tööjõukulud,
jooksevkulud, investeeringud), mis on seotud hariduse
abiteenuste pakkumisega. Abiteenusteks loetakse õppurite
heaolu toetamiseks pakutavad teenused, nt toitlustus,
koolitransport, öömaja, tervishoid ja sportimisvõimalused.
Samuti võivad abiteenused mõnel juhul sisaldada üldsusele
mõeldud tegevusi (nt muuseum, raadio, kultuuriprogrammid).
Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse
tööjõukuludes, muudes hariduse jooksevkuludes ja
investeeringutes.

Positiivne
täisarv

6 / 2 Hariduse
abiteenuste kulu –
üldharidus

EDUC_E
XP16_YL

Siin tuleb kajastada kõik kulutused (tööjõukulud,
jooksevkulud, investeeringud), mis on seotud hariduse
abiteenuste pakkumisega. Abiteenusteks loetakse õppurite
heaolu toetamiseks pakutavad teenused, nt toitlustus,
koolitransport, öömaja, tervishoid ja sportimisvõimalused.
Samuti võivad abiteenused mõnel juhul sisaldada üldsusele
mõeldud tegevusi (nt muuseum, raadio, kultuuriprogrammid).
Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse
tööjõukuludes, muudes hariduse jooksevkuludes ja
investeeringutes.

Positiivne
täisarv

6 / 3 Hariduse
abiteenuste kulu –
kutseharidus

EDUC_E
XP16_K
U

Siin tuleb kajastada kõik kulutused (tööjõukulud,
jooksevkulud, investeeringud), mis on seotud hariduse
abiteenuste pakkumisega. Abiteenusteks loetakse õppurite
heaolu toetamiseks pakutavad teenused, nt toitlustus,
koolitransport, öömaja, tervishoid ja sportimisvõimalused.
Samuti võivad abiteenused mõnel juhul sisaldada üldsusele
mõeldud tegevusi (nt muuseum, raadio, kultuuriprogrammid).
Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse
tööjõukuludes, muudes hariduse jooksevkuludes ja
investeeringutes.

Positiivne
täisarv
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6 / 4 Hariduse
abiteenuste kulu –
kõrgharidus

EDUC_E
XP16_K
O

Siin tuleb kajastada kõik kulutused (tööjõukulud,
jooksevkulud, investeeringud), mis on seotud hariduse
abiteenuste pakkumisega. Abiteenusteks loetakse õppurite
heaolu toetamiseks pakutavad teenused, nt toitlustus,
koolitransport, öömaja, tervishoid ja sportimisvõimalused.
Samuti võivad abiteenused mõnel juhul sisaldada üldsusele
mõeldud tegevusi (nt muuseum, raadio, kultuuriprogrammid).
Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse
tööjõukuludes, muudes hariduse jooksevkuludes ja
investeeringutes.

Positiivne
täisarv

7 / 1 Hariduse
rahastamise
allikas: riiklikud
vahendid –
alusharidus

EDUC_E
XP26_AL

Riiklikud vahendid – riigieelarvest hariduskulutuste katmiseks
saadud summad, sh ministeeriumidelt, riigiasutustelt (nt
PRIA, KIK) ja riigiosalusega sihtasutustelt (Innove,
Archimedes, Eesti Teadusagentuur jne) laekunud summad.
Kui riik rahastab koos välismaiste allikatega, tuleb summa
jaotada kaasrahastamise proportsiooni järgi, millest riigi osa
tuleb kajastada riiklike vahendite juures ja välismaalt saadud
raha välismaiste allikate juures. Siin kajastatakse vaid
aruandeperioodil hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

7 / 2 Hariduse
rahastamise
allikas: riiklikud
vahendid –
üldharidus

EDUC_E
XP26_YL

Riiklikud vahendid – riigieelarvelistest vahenditest
hariduskulutuste katmiseks saadud summad, sh
ministeeriumidelt, riigiasutustelt (nt PRIA, KIK) ja
riigiosalusega sihtasutustelt (Innove, Archimedes, Eesti
Teadusagentuur jne) laekunud summad. Kui riik on
välismaiste allikate puhul kaasrahastaja, tuleb summa
jaotada kaasrahastamise proportsiooni järgi, millest riigi osa
tuleb kajastada riiklike vahendite juures ja välisvahendid
välismaiste allikate juures. Siin kajastatakse vaid aruande
perioodil hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

7 / 3 Hariduse
rahastamise
allikas: riiklikud
vahendid –
kutseharidus

EDUC_E
XP26_K
U

Riiklikud vahendid – riigieelarvest hariduskulutuste katmiseks
saadud summad, sh ministeeriumidelt, riigiasutustelt (nt
PRIA, KIK) ja riigiosalusega sihtasutustelt (Innove,
Archimedes, Eesti Teadusagentuur jne) laekunud summad.
Kui riik rahastab koos välismaiste allikatega, tuleb summa
jaotada kaasrahastamise proportsiooni järgi, millest riigi osa
tuleb kajastada riiklike vahendite juures ja välismaalt saadud
raha välismaiste allikate juures. Siin kajastatakse vaid
aruandeperioodil hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

7 / 4 Hariduse
rahastamise
allikas: riiklikud
vahendid –
kõrgharidus

EDUC_E
XP26_K
O

Riiklikud vahendid – riigieelarvest hariduskulutuste katmiseks
saadud summad, sh ministeeriumidelt, riigiasutustelt (nt
PRIA, KIK) ja riigiosalusega sihtasutustelt (Innove,
Archimedes, Eesti Teadusagentuur jne) laekunud summad.
Kui riik rahastab koos välismaiste allikatega, tuleb summa
jaotada kaasrahastamise proportsiooni järgi, millest riigi osa
tuleb kajastada riiklike vahendite juures ja välismaalt saadud
raha välismaiste allikate juures. Siin kajastatakse vaid
aruandeperioodil hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

8 / 1 Hariduse
rahastamise
allikas:
omavalitsus –
alusharidus

EDUC_E
XP27_AL

Omavalitsuste vahendid – kohalikelt omavalitsustelt ja nende
allasutustelt hariduskulutuste katmiseks saadud summad (nt
toetused, hüvitised, kulutuste katteks saadud vahendid jne).
Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse
rahastamiseks kulutatud summat.

Positiivne
täisarv

8 / 2 Hariduse
rahastamise
allikas:
omavalitsus –
üldharidus

EDUC_E
XP27_YL

Omavalitsuste vahendid – kohalikelt omavalitsustelt ja nende
allasutustelt hariduskulutuste katmiseks saadud summad (nt
toetused, hüvitised, kulutuste katteks saadud vahendid jne).
Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse
rahastamiseks kulutatud summat.

Positiivne
täisarv

8 / 3 Hariduse
rahastamise
allikas:
omavalitsus –
kutseharidus

EDUC_E
XP27_K
U

Omavalitsuste vahendid – kohalikelt omavalitsustelt ja nende
allasutustelt hariduskulutuste katmiseks saadud summad (nt
toetused, hüvitised, kulutuste katteks saadud vahendid jne).
Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse
rahastamiseks kulutatud summat.

Positiivne
täisarv

8 / 4 Hariduse
rahastamise
allikas:
omavalitsus –
kõrgharidus

EDUC_E
XP27_K
O

Omavalitsuste vahendid – kohalikelt omavalitsustelt ja nende
allasutustelt hariduskulutuste katmiseks saadud summad (nt
toetused, hüvitised, kulutuste katteks saadud vahendid jne).
Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse
rahastamiseks kulutatud summat.

Positiivne
täisarv

9 / 1 Hariduse
rahastamise
allikas: füüsilised
isikud –
alusharidus

EDUC_E
XP28_AL

Õppemaksud ja muud õppurilt või tema leibkonnalt
tasemehariduse omandamiseks laekunud summad, sh
eraisiku sponsorlus. (Nt summad hariduse abiteenuste –
koolitoit, öömaja, koolitransport – kulude katteks). Siin
kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse rahastamiseks
kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

9 / 2 Hariduse
rahastamise
allikas: füüsilised
isikud – üldharidus

EDUC_E
XP28_YL

Õppemaksud ja muud õppurilt või tema leibkonnalt
tasemehariduse omandamiseks laekunud summad, sh
eraisiku sponsorlus. (Nt summad hariduse abiteenuste –
koolitoit, öömaja, koolitransport – kulude katteks). Siin

Positiivne
täisarv
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kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse rahastamiseks
kulutatud summa.

9 / 3 Hariduse
rahastamise
allikas: füüsilised
isikud –
kutseharidus

EDUC_E
XP28_K
U

Õppemaksud ja muud õppurilt või tema leibkonnalt
tasemehariduse omandamiseks laekunud summad, sh
eraisiku sponsorlus. (Nt summad hariduse abiteenuste –
koolitoit, öömaja, koolitransport – kulude katteks). Siin
kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse rahastamiseks
kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

9 / 4 Hariduse
rahastamise
allikas: füüsilised
isikud –
kõrgharidus

EDUC_E
XP28_K
O

Õppemaksud ja muud õppurilt või tema leibkonnalt
tasemehariduse omandamiseks laekunud summad, sh
eraisiku sponsorlus. (Nt summad hariduse abiteenuste –
koolitoit, öömaja, koolitransport – kulude katteks). Siin
kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse rahastamiseks
kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

10 / 1 Hariduse
rahastamise
allikas: Eesti
eraõiguslikud
juriidilised isikud –
alusharidus

EDUC_E
XP29_AL

Tasemeharidusega seotud õppemaksud, toetused,
sponsorsummad jm Eesti eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt
laekunud summad. Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil
hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

10 / 2 Hariduse
rahastamise
allikas: Eesti
eraõiguslikud
juriidilised isikud –
üldharidus

EDUC_E
XP29_YL

Tasemeharidusega seotud õppemaksud, toetused,
sponsorsummad jm Eesti eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt
laekunud summad. Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil
hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

10 / 3 Hariduse
rahastamise
allikas: Eesti
eraõiguslikud
juriidilised isikud –
kutseharidus

EDUC_E
XP29_K
U

Tasemeharidusega seotud õppemaksud, toetused,
sponsorsummad jm Eesti eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt
laekunud summad. Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil
hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

10 / 4 Hariduse
rahastamise
allikas: Eesti
eraõiguslikud
juriidilised isikud –
kõrgharidus

EDUC_E
XP29_K
O

Tasemeharidusega seotud õppemaksud, toetused,
sponsorsummad jm Eesti eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt
laekunud summad. Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil
hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

11 / 1 Hariduse
rahastamise
allikas:
omavahendid –
alusharidus

EDUC_E
XP210_A
L

Omavahendid – muudest tegevustest saadud summad, mida
kasutati hariduskulutuste katmiseks (nt täienduskoolitustelt,
teadus- ja arendustegevuse lepingute alusel laekunud või
haridusasutuse omanike sissemakstud summad,
tasemehariduse pakkumiseks võetud laenud). Siin
kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse rahastamiseks
kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

11 / 2 Hariduse
rahastamise
allikas:
omavahendid –
üldharidus

EDUC_E
XP210_Y
L

Omavahendid – muudest tegevustest saadud summad, mida
kasutati hariduskulutuste katmiseks (nt täienduskoolitustelt,
teadus- ja arendustegevuse lepingute alusel laekunud või
haridusasutuse omanike sissemakstud summad,
tasemehariduse pakkumiseks võetud laenud). Siin
kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse rahastamiseks
kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

11 / 3 Hariduse
rahastamise
allikas:
omavahendid –
kutseharidus

EDUC_E
XP210_K
U

Omavahendid – muudest tegevustest saadud summad, mida
kasutati hariduskulutuste katmiseks (nt täienduskoolitustelt,
teadus- ja arendustegevuse lepingute alusel laekunud või
haridusasutuse omanike sissemakstud summad,
tasemehariduse pakkumiseks võetud laenud). Siin
kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse rahastamiseks
kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

11 / 4 Hariduse
rahastamise
allikas:
omavahendid –
kõrgharidus

EDUC_E
XP210_K
O

Omavahendid – muudest tegevustest saadud summad, mida
kasutati hariduskulutuste katmiseks (nt täienduskoolitustelt,
teadus- ja arendustegevuse lepingute alusel laekunud või
haridusasutuse omanike sissemakstud summad,
tasemehariduse pakkumiseks võetud laenud). Siin
kajastatakse vaid aruandeperioodil hariduse rahastamiseks
kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

12 / 1 Hariduse
rahastamise
allikas:
välismaised allikad
– alusharidus

EDUC_E
XP211_A
L

Välismaised allikad – hariduskulude katmiseks ettenähtud
raha, mis on saadud välismaa juriidilistelt isikutelt ja
asutustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sh Euroopa
Liidu programmidest või fondidest. Kui riik on nendes
kaasrahastaja, tuleb summa jaotada kaasrahastamise
proportsiooni järgi, millest riigi osa tuleb kajastada riiklike
vahendite juures ja välismaalt saadud raha välismaiste
allikate juures. Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil
hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

12 / 2 Hariduse
rahastamise

EDUC_E
XP211_Y

Välismaised allikad – hariduskulude katmiseks ettenähtud
raha, mis on saadud välismaa juriidilistelt isikutelt ja

Positiivne
täisarv
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allikas:
välismaised allikad
– üldharidus

L asutustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sh Euroopa
Liidu programmidest või fondidest. Kui riik on nende puhul
kaasrahastaja, tuleb summa jaotada kaasrahastamise
proportsiooni järgi, millest riigi osa tuleb kajastada riiklike
vahendite juures ja välismaalt saadud raha välismaiste
allikate juures. Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil
hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

12 / 3 Hariduse
rahastamise
allikas:
välismaised allikad
– kutseharidus

EDUC_E
XP211_K
U

Välismaised allikad – hariduskulude katmiseks ettenähtud
raha, mis on saadud välismaa juriidilistelt isikutelt ja
asutustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sh Euroopa
Liidu programmidest või fondidest. Kui riik on nendes
kaasrahastaja, tuleb summa jaotada kaasrahastamise
proportsiooni järgi, millest riigi osa tuleb kajastada riiklike
vahendite juures ja välismaalt saadud raha välismaiste
allikate juures. Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil
hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

12 / 4 Hariduse
rahastamise
allikas:
välismaised allikad
– kõrgharidus

EDUC_E
XP211_K
O

Välismaised allikad – hariduskulude katmiseks ettenähtud
raha, mis on saadud välismaa juriidilistelt isikutelt ja
asutustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sh Euroopa
Liidu programmidest või fondidest. Kui riik on nendes
kaasrahastaja, tuleb summa jaotada kaasrahastamise
proportsiooni järgi, millest riigi osa tuleb kajastada riiklike
vahendite juures ja välismaalt saadud raha välismaiste
allikate juures. Siin kajastatakse vaid aruandeperioodil
hariduse rahastamiseks kulutatud summa.

Positiivne
täisarv

13 / 1 Laekunud
õppemaksud –
alusharidus

EDUC_E
XP313_A
L

Laekunud õppemaksud – aruandeperioodil hariduskulutuste
katmiseks laekunud õppemaksud või koolieelses
lasteasutuses osalemise tasu (kohatasu) sõltumata maksjast.

Positiivne
täisarv

13 / 2 Laekunud
õppemaksud –
üldharidus

EDUC_E
XP313_Y
L

Laekunud õppemaksud – aruandeperioodil hariduskulutuste
katmiseks laekunud õppemaksud või koolieelses
lasteasutuses osalemise tasu (kohatasu) sõltumata maksjast.

Positiivne
täisarv

13 / 3 Laekunud
õppemaksud –
kutseharidus

EDUC_E
XP313_K
U

Laekunud õppemaksud – aruandeperioodil hariduskulutuste
katmiseks laekunud õppemaksud või koolieelses
lasteasutuses osalemise tasu (kohatasu) sõltumata maksjast.

Positiivne
täisarv

13 / 4 Laekunud
õppemaksud –
kõrgharidus

EDUC_E
XP313_K
O

Laekunud õppemaksud – aruandeperioodil hariduskulutuste
katmiseks laekunud õppemaksud või koolieelses
lasteasutuses osalemise tasu (kohatasu) sõltumata maksjast.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. NÕUSOLEKU ANDMINE ANDMETE ESITAMISE KOHTA HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMILE

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

EDUC_
EXP41
/ 1

Õppeasutuse
nõusolek aruande
esitamise teate
edastamiseks *

EDUC_E
XP41

Õppeasutus on nõus, et Statistikaamet teavitab Haridus- ja
Teadusministeeriumi andmete esitamisest. Haridus- ja
Teadusministeeriumi teavitamine on seotud riigieelarveliste
vahendite eraldamise ja õppeasutuse pidaja
aruandluskohustusega. Teavituse edastamata jätmisel on
Haridus- ja Teadusministeeriumil õigus riigieelarvelised
maksed peatada.

valik_jah_ei
_1v

EDUC_
EXP42
/ 1

Õppeasutuse
nõusolek andmete
edastamiseks *

EDUC_E
XP42

Õppeasutus on nõus, et Statistikaamet edastab esitatud
andmed Haridus- ja Teadusministeeriumile. Haridus- ja
Teadusministeeriumile on oluline omada ülevaadet
erakoolide hariduskulutustest nii hariduse liikide kui ka
kululiikide kaupa. Andmeid kasutatakse hariduskulude
analüüsimiseks riigis ja rahvusvaheliselt. Selleks, et
vähendada halduskoormust ja et erakoolide pidajad ei peaks
esitama andmeid riigile mitu korda, soovitakse andmete
küsimine ja jagamine kahe riigiasutuse vahel ühendada.

valik_jah_ei
_1v

Tabel 3. TOETUSTE SAAMINE (andmed Haridus- ja Teadusministeeriumilt)

Antud summad sisaldavad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt arvutatud ning koolile väljamakstud toetussummasid, mis on ette nähtud
vastaval aruandeaastal täies mahus ära kasutamiseks. Eelduse kohaselt on kooli poolt sisestatavad andmed tabelis 1 nende summadega
võrdsed või suuremad, kuna kool võib saada täiendavalt toetusi ka teistelt riiklikelt asutustel (näiteks HITSA, Innove, teised ministeeriumid
vm). Kui reaalsed hariduskulutused riiklike vahendite arvelt on tõesti olnud väiksemad, siis palume lisada kommentaari küsimustiku päises
perioodi andmetesse.
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Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Hariduse
rahastamine:
alusharidus – riigi
eraldatud
vahendid

EDUC_R
TOET_A
L

Õppeasutusele alushariduse andmiseks eraldatud riiklikud
vahendid. Andmed Haridus- ja Teadusministeeriumilt.

Positiivne
täisarv

2021

1 / 3 Hariduse
rahastamine:
kutseharidus – riigi
eraldatud
vahendid

EDUC_R
TOET_K
U

Õppeasutusele kutsehariduse andmiseks eraldatud riiklikud
vahendid. Andmed Haridus- ja Teadusministeeriumilt.

Positiivne
täisarv

2021

1 / 4 Hariduse
rahastamine:
kõrgharidus – riigi
eraldatud
vahendid

EDUC_R
TOET_K
O

Õppeasutusele kõrghariduse andmiseks eraldatud riiklikud
vahendid. Andmed Haridus- ja Teadusministeeriumilt.

Positiivne
täisarv

2021

2 / 1 Hariduse
rahastamine:
alusharidus –
abiteenuste jaoks
eraldatud
vahendid

EDUC_A
TOET_A
L

Õppeasutusele alushariduse andmisel hariduse abiteenuste
rahastamiseks eraldatud vahendid. Andmed Haridus- ja
Teadusministeeriumilt.

Positiivne
täisarv

2021

2 / 3 Hariduse
rahastamine:
kutseharidus –
abiteenuste jaoks
eraldatud
vahendid

EDUC_A
TOET_K
U

Õppeasutusele kutsehariduse andmisel hariduse abiteenuste
rahastamiseks eraldatud vahendid. Andmed Haridus- ja
Teadusministeeriumilt.

Positiivne
täisarv

2021

2 / 4 Hariduse
rahastamine:
kõrgharidus –
abiteenuste jaoks
eraldatud
vahendid

EDUC_A
TOET_K
O

Õppeasutusele kõrghariduse andmisel hariduse abiteenuste
rahastamiseks eraldatud vahendid. Andmed Haridus- ja
Teadusministeeriumilt.

Positiivne
täisarv

2021

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

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv

LOENDID / KLASSIFIKAATORID

Loendi/klassifikaatori nimetus: haridusliik_7L



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Erakooli hariduskulutused
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Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

1 Alusharidus
2 Üldharidus
3 Kutseharidus
4 Kõrgharidus
5 Alus- ja üldharidus
6 Kutse- ja kõrgharidus
7 Üld- ja kõrgharidus

Loendi/klassifikaatori nimetus: valik_jah_ei_1v

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

1 Jah
2 Ei


