SELETUSKIRI
Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule „Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta
2019. aastal“

I Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 alusel.
Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu valmistasid ette Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik
Piret Sapp (735 0318; piret.sapp@hm.ee), rahandusosakonna finantsanalüütik Christine Käis
(735 0267; christine.kais@hm.ee) ja õigusosakonna jurist Indrek Kilk (735 0144;
indrek.kilk@hm.ee).
II Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 käsitleb munitsipaalkooli tegevuskulude katmises
osalemist. Paragrahvi 83 lõige 7 sätestab, et Vabariigi Valitsus kehtestab igaks eelarveaastaks
õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta. Seega on seadusandja volitanud Vabariigi
Valitsust iga-aastaselt kehtestama ühe õpilase õppekoha tegevuskulu piirmäära. Piirmäär
arvutatakse ja sätestatakse määruses ühe kuu kohta.
Lisaks sätestatakse paragrahvi 83 lõikes 7, et ühe kuu õppekoha tegevuskulu piirmäära
kehtestamisel lähtutakse üle-eelmise eelarveaasta munitsipaalkoolide tegevuskulude mahust ja
õpilaste arvust sellele eelarveaastale eelneva aasta 10. novembri seisuga.
Tegevuskulu hulka ei arvata:
1) riigieelarve toetusfondi arvelt kaetavaid kulusid;
2) kooli hoonetega seotud kasutusrendi kulusid;
3) põhivara amortisatsiooni ja ümberhindlust;
4) põhivara soetamisega seotud käibemaksu kulusid.
Tegevuskulude piirmäär on eelnevatel aastatel valdavalt kasvanud (vt tabel 1). Seda on
mõjutanud õpilaste arvu ja arvlemise piirsummasse kuuluvate kulude muutus. Aastal 2016
kahanes piirmäär, sest õpilaste arv kasvas (kasv 8%) oluliselt rohkem kui arvlemise aluseks
olevad tegevuskulud (kasv 3%). Järgnevatel aastatel on tegevuskulu kasvanud 1% aastas.
Tabel 1. Tegevuskulu piirmäär aastatel 2014 – 2019 (eurodes)
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2018. aasta tegevuskulu arvestuse aluseks on võetud 2017. aasta kohalike omavalitsuste
üldhariduskoolide saldoandmike kulud ning Eesti hariduse infosüsteemis kajastuv õpilaste arv
lähtudes esialgsetest andmetest. Vajadusel täpsustatakse tegevuskulu piirmäära, kui õpilaste arv
muutub 10. novembri 2018. aasta seisuga.

2019. aasta piirmäär on kasvanud võrreldes 2018. aasta piirmääraga 1 euro võrra õpilase kohta.
Muutust on mõjutanud õpilaste arvu kasv (6%) ja arvlemise piirsummasse kuuluvate kulude
kasv (7%).
Lähtudes eelnevast on 2019. aasta tegevuskulu piirmäära arvestamise aluseks võetud kulude
summa 159 408 246 eurot, mis jagatuna 12 kuu ja õpilaste arvuga 147 434 saadakse ühe (1)
kuu piirsummaks ümardatuna ülespoole 90 eurot (vt tabel 2).
Tabel 2. 2019.aasta õppekoha tegevuskulu piirmäära arvestus ühe kuu kohta võrreldes
eelmise eelmise aastaga.
Õppekoha tegevuskulu
piirmäära arvestus ühe kuu
kohta
50 - tööjõukulud
55 - majanduskulud
sh 551108 - kinnistute,
hoonete, ruumide üür ja rent
(va kinnisvarainvesteeringud)
sh 551138 - üürile ja rendile
antud kinnistute, hoonete,
ruumide üür ja rent (va
kinnisvarainvesteeringud)
sh 551280 - üür, rent,
kasutusõiguse tasu
sh 552450 koolitusteenused (ainult
arvlemine KOV-de vahel)
60 - muud tegevuskulud
sh 601002 - käibemaks
põhivara soetuselt
61 - põhivara amortisatsioon ja
ümberhindlus
65 - finantstulud/kulud
Kulud kokku
sh muud kulud
Toetusfondist kaetavad kulud
(v.a investkomponent,
koolilõuna)
Tasu töövihikute,
õppematerjali ja muude
õppekulude katteks
Arvlemise piirsummasse
kuuluvad kulud
Kuine piirsumma (ümardatud
täisarvuni)

+
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e
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+
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2018 tegevuskulu
aluseks 2016 kulud
290 825 870
93 531 780

2019 tegevuskulu
aluseks 2017 kulud
314 741 487
95 620 722
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458 191 749
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Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikest 2 võivad arveid esitav ja arveldav
omavalitsus kokku leppida ka teisiti ehk näiteks selles, et Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
piirsummat omavahelisel arvlemisel ei rakendata või rakendatakse suuremat või väiksemat
piirsummat. Sellisel juhul kehtib kokkulepe ja arveid saab esitada ka piirsummat ületades.
Eraüldhariduskoolide pidajatele antakse tegevuskulude toetust erakooliseaduse § 223 ja § 44
alusel. Riigieelarvest eraldatakse toetust lähtudes eraüldhariduskoolis õppivate õpilaste arvust
ja selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille haldusterritooriumil eraüldhariduskool tegutseb,
üldhariduskoolide õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest. Eraldatava toetuse suurus
on neile erakoolide pidajatele, kes vastavad § 22³ seatud tingimustele, 100 protsenti kohaliku
omavalitsuse õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest. Erakoolide pidajad, kes
eelnevalt nimetatud paragrahvi tingimustele ei vasta, arvestatakse kuni 2019. aasta 31.
detsembrini riigieelarvest tegevuskulu toetust 75 protsenti kohaliku omavalitsuse üksuse 2016.
aasta õppekoha tegevuskulu keskmisest maksumusest Eesti hariduse infosüsteemi alusel, kuid
mitte rohkem kui põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 alusel 2016. aastaks
kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmääras.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõikest lähtudes arvestatakse õpilaste eest, kes saavad
tõhustatud tuge või erituge, iga-aastase riigieelarve seadusega toetus kooli tegevuskulude
katmiseks. Vabariigi Valitsuse määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse
üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1 lõige
12 näeb ette, et tegevuskulu toetust antakse tõhustatud tuge vajava statsionaarses õppes õppiva
õpilase eest põhikoolis 1-kordses ja gümnaasiumis 1,7-kordses, mittestatsionaarses õppes
õppiva õpilase eest põhikoolis 0,7-kordses ja gümnaasiumis 1,3-kordses ning erituge vajava
õpilase eest 4-kordses vastava aasta kohta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 alusel
kehtestatud õppekoha tegevuskulu aastases piirmääras.
Määruses on kaks paragrahvi, millest esimene sätestab ühe õppekoha tegevuskulu piirmäära
ühe kuu kohta 2019. aastal. Selleks piirmääraks on 90 eurot. Määruse teine paragrahv sätestab
määruse jõustumise aja – määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. aastal.
III Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigusega.
IV Määruse mõjud
Käesolev määrus aitab luua stabiilsuse tegevuskulude katmisel erinevate kohalike
omavalitsuste vahel ja tagada olukorra, kus üks omavalitsus ei saa nõuda teiselt omavalitsuselt
ülemääraselt suurt tegevuskulu katmist.
Käesoleva määrusega ei looda eelmiste aastatega võrreldes sisuliselt uut õiguslikku
regulatsiooni, kuna õppekoha tegevuskulu piirmäära on Vabariigi Valitsus kehtestanud juba
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse jõustumisest (2010. aastal) alates.
V Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Lähtudes üldhariduskoolides õppivate laste arvu kasvust ja omavalitsuste tegevuskulude
kasvust, suureneb järgmisel aastal riigieelarvest antav tõhustatud – ja eritoe õpilaste

tegevuskulude toetus ja ka eraüldhariduskoolide pidajatele antav tegevuskulude toetus. Selleks
on vajalikud vahendid riigieelarves planeeritud. Summad täpsustuvad kui on selgunud lõplik
õpilaste arv 10.novembri seisuga Eesti hariduse infosüsteemis.
2018.aastal anti riigieelarvest tegevuskulutoetust munitsipaalkoolide tõhustatud- ja eritoe
õpilastele kogumahus 17,5 miljonit eurot. Eraüldhariduskoolide pidajatele anti
tegevuskulutoetust kokku 7,1 miljonit eurot sh tõhustatud- ja eritoe õpilastele 1,2 miljoni eurot.
Määruse eelnõu sätestab ühe õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta, kuid ei kohusta
sarnaselt seadusega määruses sätestatud summa alusel arvlema. Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 83 rõhutab omavahelise kokkuleppe sõlmimise võimalust.
VI Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.
VII Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liidule ja
Rahandusministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Eesti Eraüldhariduskoolide
Ühendusele, Eesti Kristlike Erakoolide Liidule, Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendusele.
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