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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, EUROT

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24401 {EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP14

_AL}={EDUC_EXP26_AL}+{EDUC_EXP27_AL}+{EDUC_
EXP28_AL}+{EDUC_EXP29_AL}+{EDUC_EXP210_AL}+{
EDUC_EXP211_AL}

Summad ei ole võrdsed. Hariduskulutuste kogusumma (rida x1) peab võrduma rahastamise allikate lõikes
hariduskulutuste summaga (rida x2).

Viga

24402 {EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP14
_YL}={EDUC_EXP26_YL}+{EDUC_EXP27_YL}+{EDUC_
EXP28_YL}+{EDUC_EXP29_YL}+{EDUC_EXP210_YL}+{
EDUC_EXP211_YL}

Summad ei ole võrdsed. Hariduskulutuste kogusumma (rida x1) peab võrduma rahastamise allikate lõikes
hariduskulutuste summaga (rida x2).

Viga

24403 {EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_EXP13_KU}+{EDUC_EXP1
4_KU}={EDUC_EXP26_KU}+{EDUC_EXP27_KU}+{EDUC
_EXP28_KU}+{EDUC_EXP29_KU}+{EDUC_EXP210_KU}
+{EDUC_EXP211_KU}

Summad ei ole võrdsed. Hariduskulutuste kogusumma (rida x1) peab võrduma rahastamise allikate lõikes
hariduskulutuste summaga (rida x2).

Viga

24404 {EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_EXP13_KO}+{EDUC_EXP1
4_KO}={EDUC_EXP26_KO}+{EDUC_EXP27_KO}+{EDU
C_EXP28_KO}+{EDUC_EXP29_KO}+{EDUC_EXP210_K
O}+{EDUC_EXP211_KO}

Summad ei ole võrdsed. Hariduskulutuste kogusumma (rida x1) peab võrduma rahastamise allikate lõikes
hariduskulutuste summaga (rida x2).

Viga

24425 KUI
({EDUC_EXP26_AL}+{EDUC_EXP27_AL}+{EDUC_EXP2
8_AL}
+{EDUC_EXP29_AL}+{EDUC_EXP210_AL}+{EDUC_EXP
211_AL}+ {EDUC_EXP313_AL}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}>0)

Täitmata lahter. Kui olete saanud erinevatelt rahastamisallikatelt tulu (veerg 1 read 7 kuni 13), siis tuleb
märkida ka tööjõukulud (veerg 1 rida 1)

Viga

24426 KUI Täitmata lahter. Kui olete saanud erinevatelt rahastamisallikatelt tulu (veerg 2 read 7 kuni 13), siis tuleb Viga
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({EDUC_EXP26_YL}+{EDUC_EXP27_YL}+{EDUC_EXP2
8_YL}
+{EDUC_EXP29_YL}+{EDUC_EXP210_YL}+{EDUC_EXP
211_YL}+ {EDUC_EXP313_YL}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_YL}>0)

märkida ka tööjõukulud (veerg 2 rida 1)

24427 KUI
({EDUC_EXP26_KU}+{EDUC_EXP27_KU}+{EDUC_EXP2
8_KU}
+{EDUC_EXP29_KU}+{EDUC_EXP210_KU}+{EDUC_EX
P211_KU}+ {EDUC_EXP313_KU}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_KU}>0)

Täitmata lahter. Kui olete saanud erinevatelt rahastamisallikatelt tulu (veerg 3 read 7 kuni 13), siis tuleb
märkida ka tööjõukulud (veerg 3 rida 1)

Viga

24428 KUI
({EDUC_EXP26_KO}+{EDUC_EXP27_KO}+{EDUC_EXP
28_KO}
+{EDUC_EXP29_KO}+{EDUC_EXP210_KO}+{EDUC_EX
P211_KO}+ {EDUC_EXP313_KO}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_KO}>0)

Täitmata lahter. Kui olete saanud erinevatelt rahastamisallikatelt tulu (veerg 4 read 7 kuni 13), siis tuleb
märkida ka tööjõukulud (veerg 4 rida 1)

Viga

28455 ({EDUC_EXP313_AL}+{EDUC_EXP313_YL}+{EDUC_EX
P313_KU}+{EDUC_EXP313_KO})>0

Puuduvad andmed. Laekunud õppemaksude summa puudub tabeli 1 realt 13. Kui asutuses on kehtestatud
õppemaks, siis peab märkima ka laekunud õppemaksude summa. Palun kontrollige. Kui asutuses tõesti ei
ole õppemaksu, siis palun vajutage küsimustiku lõpetamisel "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik
sellest veateatest hoolimata.

Hoiatus

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

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24289 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

24290 {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

24291 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
24407 KUI ({EDUC_RTOET_AL}>0), SIIS

({EDUC_EXP26_AL}>={EDUC_RTOET_AL})
Riik rahastas asutust, kuid see summa ei kajastu alushariduse lahtris „rahastamise allikas – riiklikud
vahendid“. Summa tabeli 1 veerus 1 real 7 peab olema suurem või võrdne riigilt laekunud summaga tabeli 3
veerus 1 real 1. Kui teie asutuse tegelikud hariduskulutused riiklike vahendite arvelt on tõesti olnud
väiksemad kui tabelis 3 märgitud, siis palume lisada seletava kommentaari küsimustiku päises perioodi
andmetesse. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused".

Hoiatus

24410 KUI ({EDUC_RTOET_YL}>0), SIIS
({EDUC_EXP26_YL}>={EDUC_RTOET_YL})

Riik rahastas asutust, kuid üldhariduse lahtris "rahastamise allikas - riiklikud vahendid" see summa ei
kajastu. Summa tabelis 1 veerus 2 real 7 peab olema suurem või võrdne riigilt laekunud summaga tabelis 3
veerus 2 real 1. Kui teie asutuse reaalsed hariduskulutused riiklike vahendite arvelt on tõesti olnud
väiksemad kui tabelis 3, siis palume lisada seletava kommentaari küsimustiku päises perioodi andmetesse.
Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused".

Hoiatus

24411 KUI ({EDUC_RTOET_KU}>0), SIIS
({EDUC_EXP26_KU}>={EDUC_RTOET_KU})

Riik rahastas asutust, kuid see summa ei kajastu kutsehariduse lahtris „rahastamise allikas – riiklikud
vahendid“. Summa tabeli 1 veerus 3 real 7 peab olema suurem või võrdne riigilt laekunud summaga tabeli 3
veerus 3 real 1. Kui teie asutuse tegelikud hariduskulutused riiklike vahendite arvelt on tõesti olnud
väiksemad kui tabelis 3 märgitud, siis palume lisada seletava kommentaari küsimustiku päises perioodi
andmetesse. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused".

Hoiatus
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24412 KUI ({EDUC_RTOET_KO}>0), SIIS
({EDUC_EXP26_KO}>={EDUC_RTOET_KO})

Riik rahastas asutust, kuid see summa ei kajastu kõrghariduse lahtris „rahastamise allikas – riiklikud
vahendid“. Summa tabeli 1 veerus 4 real 7 peab olema suurem või võrdne riigilt laekunud summaga tabeli 3
veerus 4 real 1. Kui teie asutuse tegelikud hariduskulutused riiklike vahendite arvelt on tõesti olnud
väiksemad kui tabeli 3 märgitud, siis palume lisada seletava kommentaari küsimustiku päises perioodi
andmetesse. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused".

Hoiatus

24417 KUI ({EDUC_ATOET_AL}>0), SIIS
({EDUC_EXP16_AL}>={EDUC_ATOET_AL})

Asutusele laekus abiteenuste osutamiseks raha, kuid abiteenuste kuluna see summa ei kajastu. Summa
tabelis 1 veerus 1 real 6 peab olema suurem või võrdne abiteenuste osutamiseks laekunud summaga tabeli
3 veerus 1 real 3. Kui teie asutuse tegelikud kulutused abiteenustele on tõesti olnud väiksemad kui tabelis 3
märgitud, siis palume lisada seletava kommentaari küsimustiku päises perioodi andmetesse. Erinevuse
olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused".

Hoiatus

24418 KUI ({EDUC_ATOET_YL}>0), SIIS
({EDUC_EXP16_YL}>={EDUC_ATOET_YL})

Asutusele laekus abiteenuste osutamiseks raha, kuid see summa ei kajastu abiteenuste kuluna. Summa
tabeli 1 veerus 2 real 6 peab olema suurem või võrdne abiteenuste osutamiseks laekunud summaga tabeli 3
veerus 2 real 3. Kui teie asutuse tegelikud kulutused abiteenustele on tõesti olnud väiksemad kui tabelis 3
märgitud, siis palume lisada seletava kommentaari küsimustiku päises perioodi andmetesse. Erinevuse
olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused".

Hoiatus

24419 KUI ({EDUC_ATOET_KU}>0), SIIS
({EDUC_EXP16_KU}>={EDUC_ATOET_KU})

Asutusele laekus abiteenuste osutamiseks raha, kuid see summa ei kajastu abiteenuste kuluna. Summa
tabeli 1 veerus 3 real 6 peab olema suurem või võrdne abiteenuste osutamiseks laekunud summaga tabeli 3
veerus 3 real 3. Kui teie asutuse tegelikud kulutused abiteenustele on tõesti olnud väiksemad kui tabelis 3
märgitud, siis palume lisada seletava kommentaari küsimustiku päises perioodi andmetesse. Erinevuse
olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused".

Hoiatus

24420 KUI ({EDUC_ATOET_KO}>0), SIIS
({EDUC_EXP16_KO}>={EDUC_ATOET_KO})

Asutusele laekus abiteenuste osutamiseks raha, kuid see summa ei kajastu abiteenuste kuluna. Summa
tabeli 1 veerus 4 real 6 peab olema suurem või võrdne abiteenuste osutamiseks laekunud summaga tabeli 3
veerus 4 real 3. Kui teie asutuse tegelikud kulutused abiteenustele on tõesti olnud väiksemad kui tabelis 3
märgitud, siis palume lisada seletava kommentaari küsimustiku päises perioodi andmetesse. Erinevuse
olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused".

Hoiatus

24429 KUI ({EDUC_LIIK}=1), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}>={EDUC_EXP12_AL})

Vastuolulised andmed. Alushariduse tööjõukulud (veerg 1 rida 1) ei saa olla väiksemad kui õpetava
personali tööjõukulud (veerg 1 rida 2).

Viga

24430 KUI ({EDUC_LIIK}= 2), SIIS
({EDUC_EXP11_YL}>={EDUC_EXP12_YL})

Vastuolulised andmed. Üldhariduse tööjõukulu (veerg 2 rida 1) ei saa olla väiksem kui õpetava personali
tööjõukulu (veerg 2 rida 2).

Viga

24431 KUI ({EDUC_LIIK}=3), SIIS
({EDUC_EXP11_KU}>={EDUC_EXP12_KU})

Vastuolulised andmed. Kutsehariduse tööjõukulu (veerg 3 rida 1) ei saa olla väiksem kui õpetava personali
tööjõukulu (veerg 3 rida 2).

Viga

24432 KUI ({EDUC_LIIK}= 4), SIIS
({EDUC_EXP11_KO}>={EDUC_EXP12_KO})

Vastuolulised andmed. Kõrghariduse tööjõukulu (veerg 4 rida 1) ei saa olla väiksem kui õpetava personali
tööjõukulu (veerg 4 rida 2).

Viga

28456 KUI ({EDUC_LIIK}= 1) VÕI ({EDUC_LIIK}= 5), SIIS
({EDUC_EXP27_AL}> 0)

Puuduvad andmed. Asutus pakub alusharidust, aga omavalitsuste poolt rahastatud hariduskulutusi ei ole
tabelisse 1 reale 8 märgitud. Reeglina saavad alushariduse pakkujad omavalitsuselt toetusi. Palun
kontrollige. Kui lasteaed tõesti ei saa omavalitsuselt hariduskulutuste katmiseks raha, siis kinnitage palun
küsimustik sellest veateatest hoolimata.

Hoiatus

28495 KUI ({EDUC_LIIK}=1), SIIS
({EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP12_YL}+{EDUC_EXP1
5_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP14_YL}+{EDUC_
EXP16_YL}+{EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_EXP12_KU}+{
EDUC_EXP15_KU}+{EDUC_EXP13_KU}+{EDUC_EXP14
_KU}+{EDUC_EXP16_KU}+{EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_
EXP12_KO}+{EDUC_EXP15_KO}+{EDUC_EXP13_KO}+{
EDUC_EXP14_KO}+{EDUC_EXP16_KO}=0)

Vastuolulised andmed. Kui asutus pakub alusharidust, siis kulutusi teistesse haridusliikidesse märkida ei
saa. Palun sisestage tabelis 1 väärtused ainult veergu 1 (Alusharidus).

Viga

28496 KUI ({EDUC_LIIK}=2), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP12_AL}+{EDUC_EXP1
5_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP14_AL}+{EDUC_
EXP16_AL}+{EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_EXP12_KU}+{
EDUC_EXP15_KU}+{EDUC_EXP13_KU}+{EDUC_EXP14
_KU}+{EDUC_EXP16_KU}+{EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_

Vastuolulised andmed. Kui asutus pakub üldharidust, siis kulutusi teistesse haridusliikidesse märkida ei saa.
Palun sisestage tabelis 1 väärtused ainult veergu 2 (Üldharidus).

Viga
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_KU}+{EDUC_EXP16_KU}+{EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_
EXP12_KO}+{EDUC_EXP15_KO}+{EDUC_EXP13_KO}+{
EDUC_EXP14_KO}+{EDUC_EXP16_KO}=0)

28497 KUI ({EDUC_LIIK}=4), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP12_AL}+{EDUC_EXP1
5_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP14_AL}+{EDUC_
EXP16_AL}+{EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP12_YL}+{E
DUC_EXP15_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP14_
YL}+{EDUC_EXP16_YL}+{EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_E
XP12_KU}+{EDUC_EXP15_KU}+{EDUC_EXP13_KU}+{E
DUC_EXP14_KU}+{EDUC_EXP16_KU}=0)

Vastuolulised andmed. Kui asutus pakub kõrgharidust, siis kulutusi teistesse haridusliikidesse märkida ei
saa. Palun sisestage tabelis 1 väärtused ainult veergu 4 (Kõrgharidus).

Viga

28498 KUI ({EDUC_LIIK}=3), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP12_AL}+{EDUC_EXP1
5_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP14_AL}+{EDUC_
EXP16_AL}+{EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP12_YL}+{E
DUC_EXP15_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP14_
YL}+{EDUC_EXP16_YL}+{EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_E
XP12_KO}+{EDUC_EXP15_KO}+{EDUC_EXP13_KO}+{E
DUC_EXP14_KO}+{EDUC_EXP16_KO}=0)

Vastuolulised andmed. Kui asutus pakub kutseharidust, siis kulutusi teistesse haridusliikidesse märkida ei
saa. Palun sisestage tabelis 1 väärtused ainult veergu 3 (Kutseharidus).

Viga

28515 KUI (({EDUC_LIIK}= 1) JA ({EDUC_EXP11_AL}>0) JA
({EDUC_EXP15_AL}>0)), SIIS({EDUC_EXP11_AL}>
{EDUC_EXP15_AL})

Vastuolulised andmed. Töötajatele tehtud erisoodustused (rida 3) ei saa olla suuremad kui tööjõukulud (rida
1).

Viga

28516 KUI(({EDUC_LIIK}= 2) JA ({EDUC_EXP11_YL}>0) JA
({EDUC_EXP15_YL}>0)), SIIS ({EDUC_EXP11_YL}>
{EDUC_EXP15_YL})

Vastuolulised andmed. Töötajatele tehtud erisoodustused (rida 3) ei saa olla suuremad kui tööjõukulud (rida
1).

Viga

28517 KUI (({EDUC_LIIK}= 3) JA ({EDUC_EXP11_KU}>0)  JA
({EDUC_EXP15_KU}>0)), SIIS ({EDUC_EXP11_KU}>
{EDUC_EXP15_KU})

Vastuolulised andmed. Töötajatele tehtud erisoodustused (rida 3) ei saa olla suuremad kui tööjõukulud (rida
1).

Viga

28518 KUI (({EDUC_LIIK}= 4) JA ({EDUC_EXP11_KO}>0) JA
({EDUC_EXP15_KO}>0)), SIIS ({EDUC_EXP11_KO}>
{EDUC_EXP15_KO})

Vastuolulised andmed. Töötajatele tehtud erisoodustused (rida 3) ei saa olla suuremad kui tööjõukulud (rida
1).

Viga

28519 KUI({EDUC_LIIK}= 1 JA {EDUC_EXP16_AL}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP1
4_AL}>{EDUC_EXP16_AL})

Vastuolulised andmed. Hariduse abiteenuste kulu (rida 6) peab olema väiksem kui hariduskulutused kokku
(ridade 1, 4 ja 5 summa). Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse tööjõukuludes, muudes hariduse
jooksevkuludes ja investeeringutes.

Viga

28520  KUI({EDUC_LIIK}= 2 JA  {EDUC_EXP16_YL}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP1
4_YL}>{EDUC_EXP16_YL})

Vastuolulised andmed. Hariduse abiteenuste kulu (rida 6) peab olema väiksem kui hariduskulutused kokku
(ridade 1, 4 ja 5 summa). Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse tööjõukuludes, muudes hariduse
jooksevkuludes ja investeeringutes.

Viga

28521 KUI ({EDUC_LIIK}= 3 JA {EDUC_EXP16_KU}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_EXP13_KU}+{EDUC_EXP1
4_KU}>{EDUC_EXP16_KU})

Vastuolulised andmed. Hariduse abiteenuste kulu (rida 6) peab olema väiksem kui hariduskulutused kokku
(ridade 1, 4 ja 5 summa). Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse tööjõukuludes, muudes hariduse
jooksevkuludes ja investeeringutes.

Viga

28522 KUI ({EDUC_LIIK}= 4 JA {EDUC_EXP16_KO}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_EXP13_KO}+{EDUC_EXP
14_KO}>{EDUC_EXP16_KO})

Vastuolulised andmed. Hariduse abiteenuste kulu (rida 6) peab olema väiksem kui hariduskulutused kokku
(ridade 1, 4 ja 5 summa). Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse tööjõukuludes, muudes hariduse
jooksevkuludes ja investeeringutes.

Viga

28595 KUI ({EDUC_LIIK}=1), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP1
4_AL}>0)

Puuduvad andmed. Hariduskulutuste summa on null. Palun kontrollige. Viga

28596 KUI ({EDUC_LIIK}= 2), SIIS
({EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP1
4_YL}>0)

Puuduvad andmed. Hariduskulutuste summa on null. Palun kontrollige Viga

28597 KUI ({EDUC_LIIK}=3), SIIS Puuduvad andmed. Hariduskulutuste summa on null. Palun kontrollige. Viga
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({EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_EXP13_KU}+{EDUC_EXP1
4_KU}>0)

28598 KUI ({EDUC_LIIK}= 4), SIIS
({EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_EXP13_KO}+{EDUC_EXP
14_KO}>0)

Puuduvad andmed. Hariduskulutuste summa on null. Palun kontrollige Viga

29455 KUI ({EDUC_LIIK}=5), SIIS
({EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_EXP12_KU}+{EDUC_EXP1
5_KU}+{EDUC_EXP13_KU}+{EDUC_EXP14_KU}+{EDUC
_EXP16_KU}+{EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_EXP12_KO}+
{EDUC_EXP15_KO}+{EDUC_EXP13_KO}+{EDUC_EXP1
4_KO}+{EDUC_EXP16_KO}=0)

Vastuolulised andmed. Kui asutus pakub alusharidust ja üldharidust, siis kulutusi teistesse haridusliikidesse
märkida ei saa. Palun sisestage tabelis 1 väärtused ainult veergu 1 (Alusharidus) ja veergu 2 (Üldharidus).

Viga

29456 KUI (({EDUC_LIIK}= 5 ) JA ({EDUC_EXP11_AL} +
{EDUC_EXP11_YL} > 0) JA ({EDUC_EXP15_AL} +
{EDUC_EXP15_YL} >0)), SIIS({EDUC_EXP11_AL} +
{EDUC_EXP11_YL}> {EDUC_EXP15_AL} +
{EDUC_EXP15_YL})

Vastuolulised andmed. Töötajatele tehtud erisoodustused (rida 3) ei saa olla suuremad kui tööjõukulud (rida
1).

Viga

29457 KUI({EDUC_LIIK}=5 JA
{EDUC_EXP16_AL}+{EDUC_EXP16_YL}>0), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP1
4_AL} +
{EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP14
_YL} > {EDUC_EXP16_AL} +  {EDUC_EXP16_YL})

Vastuolulised andmed. Hariduse abiteenuste kulu (rida 6) peab olema väiksem kui hariduskulutused kokku
(ridade 1, 4 ja 5 summa). Hariduse abiteenuste kulud sisalduvad hariduse tööjõukuludes, muudes hariduse
jooksevkuludes ja investeeringutes.

Viga

29458 KUI ({EDUC_LIIK}= 5), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP1
4_AL}>0)

Puuduvad andmed. Hariduskulutuste summa on null. Palun kontrollige. Viga

29459 KUI ({EDUC_LIIK}= 5), SIIS
({EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP1
4_YL}>0)

Puuduvad andmed. Hariduskulutuste summa on null. Palun kontrollige. Viga

29460 KUI ({EDUC_LIIK}= 5), SIIS
({EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP11_YL}>={EDUC_EXP
12_AL}+{EDUC_EXP12_YL})

Vastuolulised andmed. Tööjõukulu (rida 1) ei saa olla väiksem kui õpetava personali tööjõukulu (rida 2). Viga

30916 KUI ({EDUC_LIIK}="1" VÕI {EDUC_LIIK}="5" JA
{EDUC_EXP11_AL}>0), SIIS({EDUC_EXP12_AL}>0)

Puuduvad andmed. Tööjõukulud real 1 on täidetud. Palun täitke ka tööjõukuludes sisalduvad õpetava
personali tööjõukulud reale 2.

Viga

30917 KUI ({EDUC_LIIK}="2" VÕI {EDUC_LIIK}="5" JA
{EDUC_EXP11_YL}>0), SIIS ({EDUC_EXP12_YL}>0)

Puuduvad andmed. Tööjõukulud real 1 on täidetud. Palun täitke ka tööjõukuludes sisalduvad õpetava
personali tööjõukulud reale 2.

Viga

30918 KUI ({EDUC_LIIK}= "3" JA {EDUC_EXP11_KU}>0) , SIIS
({EDUC_EXP12_KU}>0)

Puuduvad andmed. Tööjõukulud real 1 on täidetud. Palun täitke ka tööjõukuludes sisalduvad õpetava
personali tööjõukulud reale 2.

Viga

30919 KUI ({EDUC_LIIK}= "4" JA {EDUC_EXP11_KO}>0), SIIS
({EDUC_EXP12_KO}>0)

Puuduvad andmed. Tööjõukulud real 1 on täidetud. Palun täitke ka tööjõukuludes sisalduvad õpetava
personali tööjõukulud reale 2.

Viga

30920 KUI ({EDUC_LIIK}="1" VÕI {EDUC_LIIK}="5" JA
{EDUC_EXP313_AL}>0), SIIS({EDUC_EXP28_AL}>0)

Vastuolulised andmed. Puudub füüsilistelt isikutelt (eraisikutelt) saadud summa hariduskulutuste jaoks (rida
9), kuigi on märgitud laekunud õppemaksusid reale 13. Enamjaolt tasuvad õppemaksusid füüsilised isikud.
Palun kontrollige.  Kui teie asutuses laekub õppemaks tõesti ainult teistest allikatest, siis palun vajutage
küsimustiku lõpetamisel "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik sellest veateatest hoolimata.

Hoiatus,
vajab
selgitust

30921 KUI({EDUC_LIIK}=2 VÕI {EDUC_LIIK}= 5 JA
{EDUC_EXP313_YL}>0), SIIS ({EDUC_EXP28_YL}>0)

Vastuolulised andmed. Puudub füüsilistelt isikutelt (eraisikutelt) saadud summa hariduskulutuste jaoks (rida
9), kuigi on märgitud laekunud õppemaksusid reale 13. Enamjaolt tasuvad õppemaksusid füüsilised isikud.
Palun kontrollige.  Kui teie asutuses laekub õppemaks tõesti ainult teistest allikatest, siis palun vajutage
küsimustiku lõpetamisel „Aktsepteerige hoiatused“ ja kinnitage küsimustik sellest veateatest hoolimata.

Hoiatus,
vajab
selgitust

30922 KUI ({EDUC_LIIK}= 3 JA {EDUC_EXP313_KU}>0), SIIS
({EDUC_EXP28_KU}>0)

Vastuolulised andmed. Puudub füüsilistelt isikutelt (eraisikutelt) saadud summa hariduskulutuste jaoks (rida
9), kuigi on märgitud laekunud õppemaksusid reale 13. Enamjaolt tasuvad õppemaksusid füüsilised isikud.
Palun kontrollige.  Kui teie asutuses laekub õppemaks tõesti ainult teistest allikatest, siis palun vajutage

Hoiatus,
vajab
selgitust
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küsimustiku lõpetamisel „Aktsepteerige hoiatused“ ja kinnitage küsimustik sellest veateatest hoolimata.
30923 KUI ({EDUC_LIIK}=4 JA {EDUC_EXP313_KO}>0), SIIS

({EDUC_EXP28_KO}>0)
Vastuolulised andmed. Puudub füüsilistelt isikutelt (eraisikutelt) saadud summa hariduskulutuste jaoks (rida
9), kuigi on märgitud laekunud õppemaksusid reale 13. Enamjaolt tasuvad õppemaksusid füüsilised isikud.
Palun kontrollige.  Kui teie asutuses laekub õppemaks tõesti ainult teistest allikatest, siis palun vajutage
küsimustiku lõpetamisel „Aktsepteerige hoiatused“ ja kinnitage küsimustik sellest veateatest hoolimata.

Hoiatus,
vajab
selgitust

30924 KUI ({EDUC_LIIK}=1 VÕI {EDUC_LIIK}=5),
SIIS({EDUC_EXP13_AL}>0)

Puuduvad andmed. Reale 4  ei ole märgitud aruandeperioodi  jooksevkulusid (nt ruumide üür,
kommunaalkulud, õppematerjal, käibevara soetus jms).

Viga

30925 KUI({EDUC_LIIK}=2 VÕI {EDUC_LIIK}=5), SIIS
({EDUC_EXP13_YL}>0)

Puuduvad andmed. Reale 4  ei ole märgitud aruandeperioodi  jooksevkulusid (nt ruumide üür,
kommunaalkulud, õppematerjal, käibevara soetus jms).

Viga

30926 KUI ({EDUC_LIIK}= 3), SIIS ({EDUC_EXP13_KU}>0) Puuduvad andmed. Reale 4  ei ole märgitud aruandeperioodi  jooksevkulusid (nt ruumide üür,
kommunaalkulud, õppematerjal, käibevara soetus jms).

Viga

30927 KUI ({EDUC_LIIK}= 4), SIIS ({EDUC_EXP13_KO}>0) Puuduvad andmed. Reale 4  ei ole märgitud aruandeperioodi  jooksevkulusid (nt ruumide üür,
kommunaalkulud, õppematerjal, käibevara soetus jms).

Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. HARIDUSKULUTUSED, EUROT

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Tööjõukulud Kokku {EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_EXP11_KO}
..õpetava personali
tööjõukulud

Kokku {EDUC_EXP12_AL}+{EDUC_EXP12_YL}+{EDUC_EXP12_KU}+{EDUC_EXP12_KO}

..töötajatele tehtud
erisoodustused

Kokku {EDUC_EXP15_AL}+{EDUC_EXP15_YL}+{EDUC_EXP15_KU}+{EDUC_EXP15_KO}

Muud hariduse jooksevkulud Kokku {EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP13_KU}+{EDUC_EXP13_KO}
Hariduse investeeringud Kokku {EDUC_EXP14_AL}+{EDUC_EXP14_YL}+{EDUC_EXP14_KU}+{EDUC_EXP14_KO}
Hariduskulud  KOKKU
(ridade 1, 4 ja 5 summa)

Alusharidus {EDUC_EXP11_AL}+{EDUC_EXP13_AL}+{EDUC_EXP14_AL}

Hariduskulud  KOKKU
(ridade 1, 4 ja 5 summa)

Üldharidus {EDUC_EXP11_YL}+{EDUC_EXP13_YL}+{EDUC_EXP14_YL}

Hariduskulud  KOKKU
(ridade 1, 4 ja 5 summa)

Kutseharidus {EDUC_EXP11_KU}+{EDUC_EXP13_KU}+{EDUC_EXP14_KU}

Hariduskulud  KOKKU
(ridade 1, 4 ja 5 summa)

Kõrgharidus {EDUC_EXP11_KO}+{EDUC_EXP13_KO}+{EDUC_EXP14_KO}

..hariduse abiteenuste kulu Kokku {EDUC_EXP16_AL}+{EDUC_EXP16_YL}+{EDUC_EXP16_KU}+{EDUC_EXP16_KO}

.. riiklikud vahendid Kokku {EDUC_EXP26_AL}+{EDUC_EXP26_YL}+{EDUC_EXP26_KU}+{EDUC_EXP26_KO}

..omavalitsus Kokku {EDUC_EXP27_AL}+{EDUC_EXP27_YL}+{EDUC_EXP27_KU}+{EDUC_EXP27_KO}

..füüsilised isikud Kokku {EDUC_EXP28_AL}+{EDUC_EXP28_YL}+{EDUC_EXP28_KU}+{EDUC_EXP28_KO}

.. Eesti eraõiguslikud
juriidilised isikud

Kokku {EDUC_EXP29_AL}+{EDUC_EXP29_YL}+{EDUC_EXP29_KU}+{EDUC_EXP29_KO}

..omavahendid Kokku {EDUC_EXP210_AL}+{EDUC_EXP210_YL}+{EDUC_EXP210_KU}+{EDUC_EXP210_KO}

..välismaised allikad Kokku {EDUC_EXP211_AL}+{EDUC_EXP211_YL}+{EDUC_EXP211_KU}+{EDUC_EXP211_KO}
Hariduskulutused
rahastamise allikate järgi
KOKKU (ridade 7 kuni 12
summa)

Alusharidus {EDUC_EXP26_AL}+{EDUC_EXP27_AL}+{EDUC_EXP28_AL}+{EDUC_EXP29_AL}+{EDUC_EXP210_AL}+
{EDUC_EXP211_AL}

Hariduskulutused
rahastamise allikate järgi

Üldharidus {EDUC_EXP26_YL}+{EDUC_EXP27_YL}+{EDUC_EXP28_YL}+{EDUC_EXP29_YL}+{EDUC_EXP210_YL}+
{EDUC_EXP211_YL}
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KOKKU (ridade 7 kuni 12
summa)
Hariduskulutused
rahastamise allikate järgi
KOKKU (ridade 7 kuni 12
summa)

Kutseharidus {EDUC_EXP26_KU}+{EDUC_EXP27_KU}+{EDUC_EXP28_KU}+{EDUC_EXP29_KU}+{EDUC_EXP210_KU
}+{EDUC_EXP211_KU}

Hariduskulutused
rahastamise allikate järgi
KOKKU (ridade 7 kuni 12
summa)

Kõrgharidus {EDUC_EXP26_KO}+{EDUC_EXP27_KO}+{EDUC_EXP28_KO}+{EDUC_EXP29_KO}+{EDUC_EXP210_K
O}+{EDUC_EXP211_KO}

Laekunud õppemaksud Kokku {EDUC_EXP313_AL}+{EDUC_EXP313_YL}+{EDUC_EXP313_KU}+{EDUC_EXP313_KO}

Autosummad tabelis 3. TOETUSTE SAAMINE (andmed Haridus- ja Teadusministeeriumilt)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Kokku {EDUC_RTOET_AL}+{EDUC_RTOET_YL}+{EDUC_RTOET_KU}+{EDUC_RTOET_KO}
Kokku {EDUC_ATOET_AL}+{EDUC_ATOET_YL}+{EDUC_ATOET_KU}+{EDUC_ATOET_KO}


