PALJU MAKSUMAKSJA RAHA KULUB ÜHE LAPSE ÕPETAMISEKS
Riigigümnaasiumide kulud 2015.
Arvestatud on järgmiste riigigümnaasiumide eelarved: Nõo Reaalgümnaasium,
Jõgevamaa Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium, Noarootsi Gümnaasium,
Läänemaa Ühisgümnaasium. Eelarvetes sisaldub: tööjõukulud,
majandamiskulud, vahendid RKAS-ile (hoone rendikulud), intressi ja
viivisekulud kapitaliliisingult, sõidusoodustused, õppelaenude tagasimakse
kulud.
Alljärgnevalt on toodud kulude kokku. (Riik ei eralda oma koolidele otseselt
haridustoetust).
930 833– Jõgevamaa Gümnaasium
1 047 785 – Läänemaa Ühisgümnaasium
760 042 – Noarootsi Gümnaasium
1 429 733 – Nõo Reaalgümnaasium
1 828 085 – Viljandi Gümnaasium
75 000 – Koolilõuna täiendav toetus
6 071 478– KOKKU

Õpilasi:

201
258
154
267
481
1361

Andmete algallikad:
Kulude jaotus: HTM koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummali poolt
teabenõude vastuses esiatud andmed. (Vastus saadus 21.10.2015.a.)
Õpilaste arv: HaridusSilm 2014/2015 õppeaasta ehk 2015. aasta algus.
Märkused:
1. Algandmed ei sisalda HTM poolset riigigümnaasiumide üldjuhtimise kulu.
2. Andmed ei sisalda nende riigigümnaasiumide kulu ja õpilaste arvu, mis
alustasid tööd 2015. aasta septembris.
3. HTM väide, et puhta gümnaasiumi pidamine on kallim, kui põhikooli
pidamine on oletuslik. Tartu linna, kus ainsana omavalitsustest tegutseb
kolm puhast gümnaasiumi, andmed on vastupidised. Haridustoetus on
kõikjal võrdne, tegevuskulud (ilma piirmäära mittekuuluvaid kulusid ,
koolide üldkulusid (üldjuhtimine, raamatupidamine, jms) ning hoonete
amortisatsiooni ja investeeringuid (võimalik rendisumma) arvestamata)
on Tartu linna 11 põhikoolis keskmiselt 62,78 eurot õpilase kohta kuus,
kolmes puhtas gümnaasiumis (HTG, Poska ja Kristja Jaak) 47,19 eurot
õpilase kohta kuus ehk ca 25 protsenti madalamad.
Õpilaskoha maksumus riigigümnaasiumides maksumaksjale: 4461 eurot
aastas ehk 371,75 eurot kuus.

MUNITSIPAALKOOLID
226 310 000 - riiklik haridustoetus 2015. aastal – (144,6 eurot kuus lapse
kohta)
190 952 010 - tegevuskulud 2015. aastal (122 eurot kuus).
9 547 600 – üldjuhtimise kulud (üldjuhtimine, raamatupidamine, jms.)
teenused. (6,1 eurot kuus).
426 809 610 eurot - KOKKU
Õpilasi – 130 397.
Õpilaskoha maksumus kohalike omavalitsuste koolides maksumaksjale –
3273,2 eurot õpilane aastas ehk 272,7 eurot kuus.
Andmed:
Riiklik haridustoetus: 2015. aasta riigieelarve.
Õpilaste arv: HaridusSilm
Tegevuskulud ja investeeringud on tuletatud HTM seletuskirjast Vabariigi
Valitsuse mä ä rusele “Õ ppekoha tegevuskulu piirmä ä r ü he kuu kohta 2015.
aastal” eelnõ u juurde, kus lisaks tegevuskulu piirmä ä rale on toodud ä ra andmed
piirmääras mittearvestatud komponentide kohta. Tegevuskulude toodud suurus
on arvestatud lähtuvalt 2016. aasta tegevuskulude piirmäära arvestusest.
Juurde on lisatud üldjuhtimise ja muude tugiteenuste (raamatupidamine, jms)
hinnaguline kulu 5% ulatuses tegevuskulude piirmäära kuludest. (See vastab
Tallinna ja Tartu reaalsele praktikale).
Märkus: arvestatud ei ole koolihoonete reaalset võimalikku rendihinda.
ERAKOOLID
Riiklik haridustoetus 125 eurot lapsele kuus laps
Tegevustoetus 91 eurot lapsele kuus.
Õpilaskoha keskmine maksumusmaksumaksjale erakoolides - 2592 eurot
õpilane aastas ehk 216 eurot kuus.
Andmed:
Riiklik haridustoetus: arvestatud 125 eurot kuus lapse kohta. Andmed
Rahandusministeerium – haridustoetus lapse kohta 1447 eurot aastas, millele on
lisatud koefitsient valdades õppivate erakoolide laste arvelt.
Tegevustoetus: vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele. Tegelikult on keskmine
summa väiksem, kuna osad erakoolid ei küsi tegevustoetust täismahus.

KOKKUVÕTE:
Riigieelarve Muu valitsussektor (KOV)

Kokku

Riigigümnaasiumid

371,75

-

371,75

KOV koolid

144,6

128,1

272,7

Erakoolid

125

91

216

Tabelis on tänane rahastuse jaotus riigieelarve ja muu valitsussektori lõikes
õpilase koolitamiseks kuus lähtuvalt omandivormist. Lisaks panustavad
erakoolide lapsevanemad 30-220 eurot kuus lisaraha haridussüsteemi
õppemaksu kaudu ning koolipidajad ca 1,5-2 miljonit eurot aastas muude
tegevuste arvelt. Keskmine summa on ca 8,5-9 miljonit eurot aastas.

