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Suur tänu kõrgkoolide finantsjuhtidele ja töötajatele nende abi eest kulumudeli metoodika 
väljatöötamisel ja arvutuste tegemiseks vajalike andmete koondamisel.  

 

Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium 



3 
 

MÕISTED .......................................................................................................................................................... 4 

SISSEJUHATUS .................................................................................................................................................. 6 

1 KULUMUDELI METOODIKA ....................................................................................................................... 8 

1.1 KULUMUDELI VAJADUS .................................................................................................................................. 8 

1.2 KASUTUSES OLEVAD KULUMUDELID .................................................................................................................. 8 

1.3 EESTI KULUMUDELI METOODIKA KOOSTAMINE JA SELLE PÕHIJOONED .................................................................... 10 

2 KULUSID MÕJUTAVAD TEGURID ............................................................................................................. 12 

2.1 SISSEJUHATUS ............................................................................................................................................ 12 

2.2 ÕPPEKAVADE, ÕPPEAINETE VALIK JA ÕPPERÜHMADE SUURUS .............................................................................. 12 

2.3 ÕPPEJÕUDUDE KVALIFIKATSIOON................................................................................................................... 13 

2.4 VÕÕRKEELNE ÕPE JA TASULINE ÕPE ................................................................................................................ 14 

2.5 ÕPPE KORRALDUS ....................................................................................................................................... 14 

2.6 VÕTA ..................................................................................................................................................... 14 

2.7 RISTSUBSIDEERIMINE .................................................................................................................................. 14 

3 PILOTEERIMISE TULEMUSED KULUSTRUKTUURI, KULUDE JA TULUDE SUURUSE KOHTA......................... 16 

3.1 PILOTEERITAVATE ÕPPEKAVAGRUPPIDE ISELOOMUSTUS JA TUDENGITE ARV ............................................................ 16 

3.2 KULUD ..................................................................................................................................................... 18 

3.2.1 Õppekava kogukulu ja õppekava kogukulu tudengi kohta ........................................................... 18 

3.2.2 Kulude struktuur ............................................................................................................................ 24 

3.2.3 Kulukomponendid ja kulukomponentide seosed õppekavade taustatunnustega ......................... 26 

3.3 TULUD ..................................................................................................................................................... 42 

3.4 TULUDE JA KULUDE KOONDTULEMUS NING ÕPEKAVA MAKSUMUS TÄISKOORMUSELE TAANDATUD TUDENGILE ............... 43 

4 SIMULATSIOONIMUDEL .......................................................................................................................... 45 

4.1 SISSEJUHATUS ............................................................................................................................................ 45 

4.2 ÜHE TUDENGI ÕPPE KULU ÕPPE NOMINAALKESTUSE JOOKSUL JOOKSVATES HINDADES .............................................. 45 

4.3 KOGUKULU PROGNOOS, KUI KÕIK KULUD ON MUUTUVKULUD .............................................................................. 48 

4.4 KOGUKULUDE PROGNOOS REGRESSIOONIMUDELI PÕHJAL ................................................................................... 49 

KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED MUDELI ARENDAMISEKS JA RAKENDAMISEKS ................................................. 52 

LISAD .............................................................................................................................................................. 54 

LISA 1. KULUMUDELI METOODIKA ANDMETE KOGUMISEKS KÕRGKOOLIDEST ....................................................................... 54 

LISA 2. SIMULATSIOONIMUDEL ................................................................................................................................. 54 



4 
 

Ainepunkt – Õppe mahu indikaator. Ühe õppeaasta maht on täiskoormusega õppimisel 60 
ainepunkti (EAP) õppeaastal. 

Alustav või 
lõpetav õppekava  

– Alustav õppekava on õppekava, mis on olnud avatud vähem aega, kui on selle 
õppekava õppe nominaalkestus. Lõpetava õppekava on õppekava, mille 
sulgemise otsus on tehtud ja millele viimasel andmestikus oleval aastal 
vastuvõttu ei toimunud. 

AÜ-kaudsed kulud – Akadeemilise üksuse õppe- ja teadustegevuse toetamise kaudsed kulud. 

Kaudsed kulud – Kulud, mida ei saa otse siduda kuluobjektiga. 

Kesk-kaudsed 
kulud 

– Kõrgkooli kesksete tugiüksuste õppe- ja teadustegevuse toetamise kaudsed 
kulud. 

Kontakttund  

 

– Kontaktõppe tund astronoomilistes tundides.  Kontaktõpe on õpiväljundite 
saavutamiseks korraldatav loeng, seminar, praktikum, laboratoorne töö, 
individuaaltund või muul õppeasutuse määratud viisil toimuv õppetöö, mille 
eesmärk on omandada teadmisi ja oskusi. Kontaktõpe toimub õpikeskkonnas 
(sealhulgas e-õppe või töökohapõhise õppena), milles osalevad nii üliõpilane 
kui ka akadeemiline töötaja või juhendaja. 

Kulukäitur – Mõjur, sündmus, toiming, koefitsient, tegur või näitaja, mis põhjustab muutusi 
kuluobjektis ja mille abil jagatakse kulud kuluobjektile. 

Kõrghariduse 
kulumudel või 
kulumudel 

– Metoodika kõrgkoolidest ühtsetel alustel õppekavagruppide ja õppekavade 
andmete kogumiseks.  

Majandusaasta – 1. jaanuarist – 31. detsembrini. 

Otsesed kulud või 
otsekulud 

– Otse kuluobjektiga seotud kulud. Ühe kuluobjektiga otse seotud kulud võivad 
vajada kulukäiturit, et neid detailsemale kuluobjektile jagada (nt otsesed 
akadeemilise üksuse kulud tuleb kulukäituriga jagada õppeainetele või 
õppekavadele). Kulumudelis on otsekulud õppekava otsesed õpetamise tööjõu 
ja muud kulud. 

Struktuuriüksus – Kõrgkooli üksus, mis kajastub raamatupidamis- ja kuluaruandluses eraldi 
kulukohana. Jaguneb: 

Akadeemilised üksused – struktuuriüksus, kus toimub kõrghariduse õppe 
koordineerimine ja pakkumine, teadustegevuse korraldamine või mõlemad. 
Samuti võib teatud juhtudel hõlmata loometegevust. Võib olla teaduskond, 
osakond, instituut, kolledž, eriala õpet koordineeriv üksus vmt, mis on 
kuluarvestuses kulukohaks.  

Kesksed tugiüksused – kõrgkooli struktuuri kuuluvad mitte-akadeemilised 
üksused, mis pakuvad akadeemiliste üksuste tegutsemiseks vajalikke tugi- ja 
juhtimisteenuseid.  

Muud üksused – ühiskonna teenimiseks või õppe- ja teadustöö toetamiseks 
loodud (nt raamatukogu, muuseum, jm). 
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Tasuline 
õppekava 

– Õppekava, millel õppimise eest peab tudeng reeglina õppekulud hüvitama. 
Võib-olla tudengeid, kelle õppekulude hüvitamine kompenseeritakse siht-
stipendiumitega. 

Terviklik 
õppekava 

– Õppekava, mis pole alustav ega lõpetav. 

Tudengite arv – Immatrikuleeritud tudengite arv sõltumata õppe koormusest (sh akadeemilisel 
puhkusel viibijad).  

Täisõppeajale 
taandatud (TÕA) 
tudengite arv  

– Sõnu tudeng, üliõpilane ja õpilane kasutame raportis sünonüümidena. 
Arvestuslik näitaja tudengite arvu iseloomustamiseks. Näitab kõikide tegelikult 
õppetöös osalenud tudengite (nii täis-, osakoormusega kui eksternina õppivate) 
ekvivalenti täiskoormusega õppivate ja nominaalajaga lõpetavate tudengitena.  

TÕA tudengite arvu hindamiseks kasutame majandus- ja õppeaasta kokku 
viimiseks perioodil 1. aprill (2019) – 31. märts (2020) sooritatud õppeainete 
eest arvestatud ainepunkte. Majandusaasta kevadsemestri õppe kuludele 
vastavad ainepunktid arvestatakse suvel, sügissemestri õppe kuludele vastavad 
ainepunktid eeldame, et arvestatakse järgmise aasta 31. märtsiks.  

𝑇Õ𝐴 𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑔𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣 =
𝑇𝑢𝑑𝑒𝑛𝑔𝑖𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

60
 

Täiskulumudel – Mudel, mille järgi jagatakse kõik majandusaastal tekkinud kulud 
kuluobjektidele nii, et on võimalik näha kuluobjekti kulustruktuuris olevaid 
otseseid ja kaudseid kulusid. 

Arvestatud 
ainepunkt 

– Õppeaine läbinud tudengitele arvestatud kirjutatud ainepunkt. Välja jäetakse 
nende tudengite ainepunktid, kes küll õppisid, kuid õppeainet ei sooritanud. 
Arvestatud ainepunktide summat kasutatakse täiskoormusega õppivate 
tudengite arvu leidmiseks.   

Õppekava – Õppekava kasutame konkreetse õppekava järgi ellu viidava õppe tähenduses. 
TTÜs kasutatakse selles tähenduses terminit õppeprogramm, mis võimaldab 
eristada õppekava kui dokumenti ja selle dokumendi järgi ellu viidavat õpet. 
Kuna aga teistes koolides kasutatakse terminit õppekava nii õppe sisu ja 
korraldust kirjeldava dokumendi tähenduses kui selle järgi ellu viidava õppe 
tähenduses, siis kasutame terminit õppekava. 

Õppekavagrupp – Kõrgharidusstandardis kehtestatud õppekavade liigitus. 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1120/7201/9017/Lisa_3.pdf
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Raport annab ülevaate kõrghariduse kulumudeli välja töötamise ja piloteerimise tulemustest. Eesmärk oli 
välja töötada kõrgkoolide ülene täiskulumudel, millega oleks võimalik:  

1. saada ülevaade kõrghariduse õppe kulude kujunemisest kulukomponentide lõikes ja õppe 
kuludest õpilase kohta  

2. kahe õppekavagrupi näitel leida, kui suured on erinevad kulukomponendid Eestis ja õppe 
maksumus õpilase kohta 

3. analüüsida kulukomponentide muutuse mõju õppe maksumuse kujunemisele  

Eesmärgi täitmiseks koostasime kõrgkoolidelt kulude ja õppekavade andmete kogumise metoodika (vt 
uuringu lisana esitatud dokumenti „Kõrghariduse kulumudel. Andmete kogumise metoodika“) kasutades 
näidisena Suurbritannia TRAC mudelit1 ning selle põhjal KPMG (2019)2 poolt läbi viidud täiendavat andme-
korjet ja analüüsi. Metoodika alusel jagatakse kõrgkoolide tegevused kolmeks põhitegevuseks:  

• õpetamine,  
• teadus ja  
• muud tegevused (nt konsultatsioonid või konverentsid, mis on iseseisvalt tulu genereerivad ja ei 

ole otseselt teaduse või õpetamise tegevuse osa).  

Kõrgkoolide struktuuriüksused liigitatakse järgnevalt:  

• akadeemilised üksused, mis tegeleva õppe ja teadustegevusega,  
• kõrgkooli kesksed üksused, mis tegelevad kõrgkooli töö korraldamise ja  
• muud üksused, mis tegelevad ühiskonna teenimise ülesannetega (nt muuseumid vmt).  

Kõikide üksuste kulud jagatakse kulukäiturite abil õpetamise, teaduse ja muu tegevusega seotud kuludeks 
ning seejärel jagatakse kesksete üksuste ja muude üksuste kulud akadeemilistele üksustele ja õppe-
kavadele. Kulumudeli väljundiks on õppekava:  

• otsesed õpetamise tööjõukulud  
• otsesed õpetamise muud kulud  
• stipendiumide kulud  
• kaudsed akadeemilise üksuse kulud  
• kõrgkooli kesksed kulud  

Lisaks kuludele sisaldab kulumudel ka andmeid õppekaval õppivatelt tudengitelt küsitud õppetasude ja 
akadeemilise järelejõudmatuse eest küsitud tasude kohta. Kulumudeli metoodika piiritleb kogutavad 
andmed ja seeläbi sellele, milliseid seoseid saab analüüsida.  

Kuigi ülesandepüstituse kohaselt tuli kõrghariduse kulusid analüüsida õppekavagruppi tasandil, oli 
analüüsiülesande täitmiseks vaja andmeid koguda ja analüüsida siiski ka õppekavade tasandil (vastasel 
juhul pole võimalik saada ülevaadet näiteks õppekavade maksumuste hajususest õppekavagrupi sees). 
Üldisem analüüsi ülesehitus on selline, et andmed kogutakse kulumudeli põhjal õppekavade kohta ja nende 
andmete põhjal leitakse õppekavagruppide kulud.  

Kõrgkoolid võtsid kulumudeli metoodikat järgides välja andmed raamatupidamisest, õppeinfosüsteemidest 
ja teistest andmekogudest ning arvutasid õppekavade erinevate kulukomponentide suurused. Käesolevas 

 
1 The Transparent Approach to Costing (TRAC) 

2 KPMG LLP (2019) Understanding costs of undergraduate provision in Higher Education. Costing Study Report. 

Department for Education. 

https://www.trac.ac.uk/about/history/
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pilootprojektis koguti andmed kahe pilootõppekavagrupi – õpetajakoolitus- ja kasvatusteadus ning 
tehnika, tootmine ja tehnoloogia – kulude ja taustatunnuste kohta 2019. aastal. Andmete kogumisse 
kaasati ainult koolid, kus nendes õppekavagruppides õpe toimub.  

Käesolevas raportis vaatame kõrghariduse pakkumise kulude struktuuri (valitud õppekava gruppides) ning 
analüüsime kulukomponentide seoseid õppekava taustatunnustega. Taustatunnustena on kasutatud 
järgmisi näitajaid:  

• tudengite arv õppekaval  
• täiskoormusele taandatud tudengite arv (TÕA)  
• õppekava nominaalkestus aastates  
• õppeaste  
• terviklik, alustav või lõpetav õppekava  
• tasuline või tasuta õppekava 
• õppe keel 
• õppe toimumise koht (regionaalne üksus või mitte). 

Õppekavagruppide võrdlemiseks on kõik kulud viidud võrreldavale alusele – täiskoormusele taandatud 
tudeng õppekava nominaalkestuse ühel õppeaastal. Selline näitaja elimineerib võrdlusest ilmselged 
õppekava rühmade suurusest ja õppekava nominaalkestusest tulevad erinevused. 

Analüüsi tulemused esitatakse viitamata kõrgkoolidele ja konkreetsete õppekavade nimedele. 
Kulumudeliga kogutud andmete analüüs võimaldab küll vaadata õppekavade kulustruktuuri ja kulude 
jagunemist õppekavagruppide vahel, kuid selle põhjal ei ole õige teha järeldusi ühe või teise õppekava 
kulude põhjendatuse kohta, samuti ei võimalda kulustruktuuri ja kulukomponentide võrdlus teha järeldusi 
ühe või teise kooli kulude põhjendatuse või muutmise vajaduste kohta.   

Kulumudeli andmete ja analüüsi põhjal koostame ka simulatsioonimudeli, mis lähtub lihtsustatult 
keskmisest õppekavagrupi õppeastme täiskoormusele taandatud tudengi kuludest õppekava 
nominaalkestuse ühel õppeaastal ja Rahandusministeeriumi pikaajalise makroprognoosi hinnaindeksitest. 
Simulatsioonimudel võimaldab leida keskmise tudengi õppe maksumuse jooksvates hindades ette antud 
õppeperioodil ning, arvestades kogu täiskoormusele taandatud tudengite arvu, leida kogukulu 
õppekavagrupi terviklikele õppekavadele.  

Raporti esimene peatükk annab lühikese ülevaate kulumudeli metoodikast ja selle koostamisest (olgu 
mainitud, et tegemist on vaid põgusa kokkuvõttega, detailsem andmete kogumise metoodika on toodud 
raporti lisas). Teine peatükk annab ülevaate kulusid mõjutavatest teguritest intervjuude põhjal ja kolmas 
peatükk kulude struktuurist, kulude seostest taustatunnustega ja tulude suurusest.     
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Vajadus kõrghariduse kulumudeli järele on mitmetine. Kõrghariduse pakkumine on tööjõuintensiivne 
tegevus, kus õpetamise tööjõukulud moodustavad suurima osa kogukuludest. Kuna palkade kasv ületab 
pidevalt keskmist hinnatõusu, siis kasvab kõrghariduse pakkumise maksumus kiiremini, kui inflatsioon. 
Kõrghariduse riiklik tegevustoetus on Eestis absoluutmahus viimasel viiel aastal küll kasvanud, kuid seda 
hinnatõusust aeglasemalt. Avalik-õiguslikes ja riigi kõrgkoolides õppivate tudengite arv I ja II kõrghariduse 
astmel on langenud 2020/21. õppeaastal 587 tudengi võrra, kuid see on toimunud nende tudengite arvel, 
kes enda õppekulud ise hüvitasid. Nende tudengite, kelle jaoks on kõrgharidus tasuta, arv samal ajal kasvas 
451 tudengi võrra (Haridussilm). Sellised muutused mõjutavad kulusid, millega kõrgkoolid õpet pakuvad. 
Selleks, et mõista, kui suur on kõrghariduse pakkumise kulu, milline on kulude struktuur ja kuidas see 
kujuneb tellis Haridus- ja Teadusministeerium kõrghariduse kulumudeli metoodika koostamise ja selle 
piloteerimise kahes õppekavagrupis.  

Kuna kõrgkoolid on autonoomsed ja suhteliselt suure tegutsemise vabadusega ei ole Eestis süsteemi 
kõrghariduse tasemel õpetamise kulude struktuuri jälgimiseks. Riiklikku kõrgharidust rahastatakse laias 
laastus ühe summa – tegevustoetusena. Täpsem tegevustoetuse kasutamine õpetamise kulude katteks on 
kõrgkoolide valik. Rahastajatele ei laeku informatsioon selle kohta, milline on kasutatud toetusega 
finantseeritud õppe kulude struktuur ega kulukomponentide hinnamuutused. Seetõttu ei ole ka teada, 
milliste kulukomponentide kallinemise tõttu ja kui suur on kõrghariduse finantseerimise puudujääk ning 
millistest teguritest ja kuidas see sõltub. Kõrghariduse kulumudeli eesmärk on teha kulude struktuur ja 
komponentide suurus nähtavaks õppekavagruppide lõikes. Pikemas perspektiivis võimaldaks sellise mudeli 
kasutamine võrrelda kulukomponentide suhtelist muutumist kulustruktuuris, eeldades, et kuluarvestus ja 
kulude koondamise metoodika on piisavalt ühtne üle koolide.  

Teadmata kulustruktuuri on kõrghariduse finantseerimise suurendamise argumendid rahastajatele 
läbipaistmatud. Kulude läbipaistvus ning seoste välja toomine kulusid mõjutavate teguritega võimaldavad 
selgitada, miks ja kui palju kõrghariduse kulud kasvavad. Rahastuse suurendamise argument on tugevam, 
kui on näidatud ära alternatiividena tekkivad olukorrad.  

Kõrghariduse kulude kaardistamine erialati annab tulevikus sisendit ka kõrghariduse tasuvuse hindamiseks. 
Kuna erinevatel erialadel õppimine on erineva kulukusega ja lõpetajate töötasud on samuti erinevad, siis 
erineb ka kõrghariduse tasuvus ühiskonna jaoks. Kõrghariduse täpsema tasuvuse arvestamiseks on vaja 
teada kõrghariduse kulu erialade kaupa.   

Kokkuvõttes võib kulumudeli ja sellele ehitatava simulatsioonimudeliga tekkivat informatsiooni kasutada 
mitmel moel. Täpne kasutamise viis sõltub sellest, millise kvaliteediga, kui detailsed andmed ja millise 
regulaarsusega on võimalik koguda. 

 

Kuluarvestuse ja -juhtimise süsteemid on olemas kõikides kõrgkoolides, sh Eesti kõrgkoolides. Valdavalt on 
need sisemisi juhtimisotsuseid toetavad ning kooliti erinevad. Täiskulude arvestus, millega leitakse 
õppekaval õpetamise kogukulu on Eesti kõrgkoolidest olemas Tartu Ülikoolil ja TalTechil.  Kuigi mõlema 
kooli metoodikaga arvutatakse välja õppekava kulud, siis koolide metoodika kulude sidumiseks 
õppekavadega erineb. Tartu Ülikool jagab kulusid õppekavadele ainepunktide ja tudengite arvude alusel, 
TalTech arvestuslike kontakttundide ja õppekoormuse alusel. Teistes koolides on erinevad kulude juhtimise 
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süsteemid ning ka eesmärgid, miks arvestust peetakse. Näiteks Tallinna Ülikool püüdleb õppekava tasandil 
piirkulu metoodikaga kuluarvestuse poole, millega saaks ülevaate täiendava tudengi kulude ja tulude 
kohta. Eesti Kunstiakadeemial on olemas täiskuluarvestusele analoogne metoodika eelarvestamiseks. Üle 
kõrgkoolide võrreldavat kulude arvestust praegu Eestis ei ole ning kõikide koolide jaoks on õppekava-
gruppide kulude välja arvutamine ja esitamine ühtse metoodika järgi täiendav töö. 

Igas koolis on olemas kuluarvestuse süsteemid. Need aga ei võimalda koolide ülest võrdlemist, kuna on 
mõeldud eelkõige organisatsiooni sisetarbijatele ja kujundatud organisatsiooni enda vajadusete järgi. 
Koostatava mudeli eesmärgiks on kulude võrdlemine koolide üleselt, seetõttu tuleb ka rahvusvaheliste 
näidete osas just selliseid otsida. Teistest riikidest on ülikoolide ülese kõrghariduse kulude võrdlemise 
süsteemid kasutusel näiteks Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides.  

Ameerika Ühendriikides on alates 1995. aastast Delaware ülikooli juures kogutud ülikoolidelt andmeid 
akadeemilise üksuse tasemel õppekavadel õpetamise kulude kohta3. Andmed kogutakse ülikoolidest 
akadeemilise üksuse tasandil, keskseid ülikoolide kulusid need andmed ei sisalda, mistõttu pole tegemist 
täiskulumudeliga ülikoolide tasemel. Andmed, mida ülikoolid sisendina annavad on õppekava (academic 
budget unit as identified by classification of instructional programs) tasemel ja üsna detailsed. Lisaks õppurite 
arvudele kogutakse detailsed andmed järgmistes kategooriates: 

1. Kes (arvestatakse iga töötajat eraldi) 
a. õppega tegelev tööjõud (ametisse nimetatud tööjõud, muu teaduskonnas töötav 

personal, väljastpoolt teaduskonda kaasatud töötajad, õppe assistendid), 
2. Õpetab mida (kõik õppekavad eraldi) 

a. Kõrghariduse õppe kontakttundide arv (organised class sections) ja arvestatud 
ainepunktide arv   

b. Kõrghariduse õppe individuaalses õppes arvestatud ainepunktide arv 
c. Kõrghariduse õppe online õppes arvestatud ainepunktide arv 

3. Milliste kuludega 
a. Otsesed õpetamise palga ja lisatasude kulud 
b. Otsesed õpetamise muud kulud  
c. Otsesed kulud teadustegevusele ja avalikele teenustele 

Ülikoolid kasutavad seda uuringut selleks, et võrrelda enda õpetamise kulusid ja töökoormusi teiste 
ülikoolidega. Kokku osaleb uuringus ligi 700 ülikooli ja kolledžit. Ülikoolid maksavad uuringus osalemise 
ja sealt saadava väljundi eest.  

Eestis on avalik-õiguslike ülikoolide arv väike ja nad erinevad üksteisest õpetatavate erialade poolest. 
Koolide suuruse, aga ka valdkondliku jagunemise tõttu on kesksed kaudsed kulud väga erineva osakaaluga 
kogukuludest4. Kuna kulude arvestuse on kooliti erinev, siis ei annaks ainult akadeemiliste üksuste tasandil 
ja õppekavade otsekulude võrdlemine tervikut pilti kõrghariduse kulustruktuurist ja õppekavade gruppide 
vahelistest erinevustest Eestis. Tuleb arvestada, et osad koolid arvestavad rohkem kulusid kesksete 
kuludena, osad rohkem akadeemilise üksuse tasandi kuludena.  

Suurbritannias on üle ülikoolide rakendatav täiskulu põhine metoodika (muuhulgas õpetamise kulude 
hindamiseks) kasutusel alates 1999 (The Transparent Approach to Costing (TRAC)). Kõik riiklikult 
rahastatavad kõrgkoolid on selle uuringuga kaetud. Ülikoolide kulud jagatakse kolme tegevuse vahel: 
teadus, õpe ja muu. Õppe raames eristatakse õppuritele tasulist ja riiklikult rahastatud õpet. TRACis on 

 
3 The National Study of Instructional Costs and Productivity 

4 Kaudkulude määramise põhimõtted Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides (2014), uuringu raport 

https://www.trac.ac.uk/about/history/
https://ire.udel.edu/cost/
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kasutusel põhjalik metoodika ja loodud eraldi süsteem kulude keskseks koondamiseks ning analüüsimiseks. 
Kulusid aga ei jagata selles uuringus regulaarselt õppevaldkondadele või õppekavadele. Õppekavade 
kulude leidmiseks tegi 2019. a KPMG eraldi TRACi andmetel põhineva edasiarenduse, millega koguti 
täiendavad andmed õppe kulude jagamiseks õppekavadele. Nendest kahest metoodikast lähtuvalt koostati 
ka Eesti kõrghariduse kulude kaardistamise metoodika. 

 

Eesti kulumudeli metoodika koostamist alustati intervjuudest kõigi raportis kajastatavate 
õppekavagruppide õppekavasid pakkuvate kõrgkoolide finantsjuhtidega. Seejärel koostati TRAC metoodika 
põhjal esialgne metoodika andmete kogumiseks, mille täpsustamiseks ja täiendamiseks viidi läbi 
grupiarutelu kõrgkoolide finantsjuhtidega. Algselt andmete kogumiseks kavandatud 2 nädala asemel 
pikendati koolidest andmete kogumise aega 2 kuuni, sest intervjuudest selgus, et koolidel kulub oluliselt 
rohkem aega vajalike andmete kokkupanemiseks.  

Kulumudeli eesmärk on kirjeldada õppe pakkumise tegelike kulude suurus ja jaotus ehk jagada 
täiskulumudeli metoodikast lähtudes kõrgkoolide majandusaasta jooksul tekkinud otsesed ja kaudsed 
kulud nii, et oleks näha I ja II astme kõrghariduse õppekavade tegelike kulude suurus ja kulude struktuur5. 

Kulumudel piiritleti ainult I ja II astme (bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, magistriõpe) 
kõrgharidusõppega ja vaatluse alt jäi välja muu õpe kõrgkoolides (sh III astme doktoriõpe, kutseõpe, 
täiendõpe). Kuna kuluarvestus seondub loogilisemalt õppekava kui õppekavagrupiga, siis on andmete 
kogumise ühikuks õppekava.  

Kuigi kõigis kõrgkoolides pole piloteeritavatesse õppekavagruppidesse kuuluvaid õppekavasid, peab 
loodav kulumudel olema universaalne ning rakendatav kõikidele õppekavadele. Seetõttu peavad kõik 
koolid olema valmis koostatava metoodika järgi andmeid koondama ning mudelisse sisendina andma. 
Meditsiinierialade finantseerimise ja praktilise õppe eripära tõttu tuleks erandina kaaluda täiendava 
metoodilise lahenduse lisamist nendele õppekavadele.  

Kulude jagamise lähtepunktiks on viimase majandusaasta (praegusel juhul 2019. aasta) kulud.  

Üldjoontes kasutatakse järgmist metoodilist lähenemist. Esmalt jagatakse kogukulu ülikooli üksuste vahel: 
akadeemilised üksused, tugiüksused ja muud üksused (ühiskonna teenimine), seejärel jagatakse üksuste 
kulu õpetamise, teaduse ja muude tegevuste vahel. Akadeemilise üksuse õpetamise kulud jagatakse 
otseseks õpetamise tööjõu ja muuks kuluks, mis seotakse õppekavadega. Ülejäänud akadeemilise üksuse 
õpetamisega seotud kaudsed kulud jagatakse õppekavadele.  

Kesksed ülikoolide tugistruktuuride ja muude üksuste kulud jagatakse akadeemilistele üksustele ning 
seejärel omakorda õppekavadele. Eraldi tuuakse kuludes välja tudengite toetamise ja stipendiumite kulud, 
ruumide arvestuse ja kapitalikulud. Akadeemilise üksuse ja kesksete üksuste kaudsete kulude seas 

 
5 Mudeli koostamise taustaks tehtud kõrgkoolide intervjuudes nõustuti ühtselt, et kuluarvestuste jaoks on parem 

kasutada majandusaastat, mitte õppeaastat. Samuti nõustuti, et universaalne lahendus õppekavagruppide 

kulude leidmiseks on esmalt jagada kulud õppekavadele, mida hiljem on võimalik agregeerida õppekavagrupi 

tasemele. Seda mitmel põhjusel, kuid olulisemana, on enamikes kõrgkoolides sama õppekavagrupi õppekavasid 

erinevates struktuuriüksustes ning kõrgkoolide kuluarvestust peetakse struktuuriüksuste tasandil. Mitmes koolis 

tekitab aga probleeme see, et kõrgkooli struktuur pole üles ehitatud samasuguse struktuuriga nagu õppekavad, 

vaid kuluarvestus on erialapõhise loogikaga ja see ei lähe kokku õppekavadega.   
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eristatakse mudelis õpet toetavaid ja üldisemaid tugiteenuste kulusid. Analüüsis koondatakse need aga 
kokku, kuna ei ole kindel, et üle koolide on need võrreldavalt eristatud. 

Kulumudeli andmete väljundina esitavad kõrgkoolid järgmised andmed iga õppekava kohta: 

1) Otsesed õpetamise kulud: 
a. Otsene õpetamise tööjõukulu 
b. Otsene õpetamisega seotud seadmete, materjalide, majandus- ja halduskulu 
c. Siht- ja tulemusstipendiumid 
d. Ruumide kulu (amortisatsioon) 

2) Akadeemilise üksuse kaudne kulu: 
a. Õppetegevuse korraldus ja tudengite toetamine  
b. Tugiteenused – akadeemilise üksuse administratiivkulu 
c. Siht- ja tulemusstipendiumid 
d. Ruumide kulu (amortisatsioon) 

3) Kesk-kaudne kulu: 
a. Õppetegevuse korraldus ja tudengite toetamine (sh üliõpilaste kultuuri, spordi jm 

ühistegevus ning vajaduspõhised stipendiumid vm üldised toetused) 
b. Tugiteenused – üldadministratiivkulud (sh sellised kulud nagu: keskne juhtimine, 

turundus- ja kommunikatsioon, personalijuhtimine, IT ja arvutisüsteemid, arvestus ja 
raamatupidamine, õigus- ja riigihanked, haldus)  

c. Siht- ja tulemusstipendiumid 
4) Kinnisvara ja ruumide kulu (amortisatsioon) 
5) Kapitalikulu (muu kapitalikulu peale kinnisvara ja ruumide) 
6) Muude üksuste kulu, mille ülalpidamisse panustavad teised ülikooli tegevused  

Juhul, kui mõne kulurea eristamine pole võimalik, siis jäeti see tühjaks. Näiteks on ruumide kulude arvestus 
võimalik erinevatel koolidel erineval tasemel. Kõrgkoolidest andmete kogumise metoodika on Haridus- ja 
Teadusministeeriumile esitatud eraldi dokumendina.  
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Praegu Eesti ülikoolides kasutatavad kuluarvestusmudelid ja Suurbritannia ning USA näited toovad selgelt 
välja, et kõrghariduse kuludes on erialati suured erinevused. Seetõttu on paslik enne kulumudeli juurde 
liikumist anda ülevaate selles, mis kulude suurust mõjutab. Tugineme alljärgnevas kõrgkoolide 
finantsjuhtidega läbiviidud intervjuudele. 

Õppekavati, akadeemiliste üksuste kaupa ja kõrgkooliti on õpetamise kulud erinevad. Erinevuste põhjuseks 
on ühelt poolt erialaspetsiifilised näitajad nagu individuaalse juhendamise vajalikkus, maksimaalne 
õpperühma suurus, mille korral on võimalik tagada kvaliteetne õpe ja erialaspetsiifiliste õppematerjalide 
ning ruumide (töökojad, laborid) kulukus. Teiselt poolt põhjustavad erinevusi ka valikud õpetamise 
korraldamisel nagu õppejõudude kvalifikatsiooni ning koormuse ja tasustamise kombinatsioonid. 
Akadeemilised üksused teevad valikuid, kas ja kui palju õpetamisega tegelevast personalist palgata 
väljastpoolt ja kui palju personali põhikohaga tööl hoida. Põhikohaga töötaja võib olla kulukam, kui pidevat 
töövoogu pole võimalik tagada. Samas võib väljast palgatud õppejõu töötund olla kallim. Ülikool 
konkureerib sobiva inimese leidmiseks tööturul teiste tööandjatega, mis mõjutab samuti tööjõukulude 
suurust. Õpperühmade suuruse ja kulude seos on ilmne, suuremate õpperühmade korral on kulud tööjõule 
väiksemad. Samas kannatab alates mingist õpperühma suurusest õppe kvaliteet.  

Õpetamise korralduse otsuseid ja valikuid mõjutab ka kõrgkooli liik. Näiteks on ülikoolid, mis tegelevad nii 
teaduse kui õpetamisega, teistsuguses olukorras kui ainult õpetamisega tegelevad kõrgkoolid. Teaduse ja 
õpetamise sidumine võib ühelt poolt muuta õpetamise kallimaks, kuna tippteadlased on õppejõuna kallim 
personal, samas võib olla võimalik kasutada doktorante õpetamisel, mis omakorda võib kulusid alla tuua. 
Teaduse ja õppe sidumine ühes koolis tõstab potentsiaalselt õppe kvaliteeti.  

Kulustruktuuri hindamisel tuleb lisaks tähele panna, et kõrgkooliti on erinevused selles, millisel 
struktuuriüksuse tasandil kulusid arvestatakse. Näiteks on mõnel juhul suuremad kulud akadeemilistes 
üksustes ja väiksemad kesksel juhtimise tasandil ning teisel juhul vastupidi.  

Iga kõrgkool valib enda eelarvet ja tegevusliine arvestades ning kvaliteedi eesmärke silmas pidades 
õpetamise korralduse. Õpetamise kulude suurimad ja peamised mõjutajad on: tudengite arv, õpetamise 
tööjõukulu ja ruumide ning materjalide kulud. Kõik nimetatud sisendid mõjutavad õppe kvaliteeti, mida 
saab muuhulgas kulude kasvatamise läbi suurendada. Samas saab mõjutada ka rühmade suuruse ja 
kontakttundide arvu valikuga õppejõudude koormust ning seeläbi kulusid juhtida.  

Õppe kvaliteedi ja kulude struktuuri seoste analüüsimine ei ole praeguse uuringu kulumudeliga võimalik. 
Kuna puudub ühene mõõdik õppekavade kvaliteedile, siis ei saa ka kuluarvestusest täpselt kaardistatud 
kulude ja kvaliteedi seoseid hinnata.  

 

Õppekavade valikus lähtuvad kõik koolid sellest, et halduslepinguga määratud valdkonnad oleksid kaetud. 
Uusi õppekavasid on avatud vähe ning avamise korral on põhjalikult kalkuleeritud tulusust. Pigem on 
koolides õppekavasid liidetud ja suletud. Reeglina on uued avatud õppekavad tasulised. Õppekavade 
liitmisel,  sulgemisel ja tudengite vastuvõtu avamise otsustamisel lähtutakse nii nõudlusest, kokkuhoiu 
võimalikkusest kui ka tudengite tööalastest väljavaadetest. Väiksema nõudlusega õppekavasid on liidetud. 
Lihtne õppekavade liitmine aga enamasti kokkuhoidu kaasa ei too, vajalik on üle vaadata ja reformida 
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õppekava mooduleid ja õppeained. Õppekavade reformimisel lähtutakse reeglina omakorda erialaainete 
tuumiku säilitamisest ning üld-, valik- ja vabaainete koondamisest.  

Õppekavale vastuvõtu avamise eelduseks on piisav tudengite huvi õppekava vastu nii, et oleks võimalik 
õpperühmad komplekteerida. Juhul, kui huvi ei ole piisav (st õppesse soovijate arv on madalam eelnevalt 
määratud miinimumtasemest), siis õppekavale vastuvõttu ei avata. Lisaks eelnevale on ülikoolid sulgenud 
õppekavasid, millel õppinute vastu on tööturu nõudlus madal.  

Õppekavades, mis on väljaspool kõrgkooli vastutusvaldkonda, õpetamine on strateegiline otsus, mis sõltub 
erinevatest teguritest: mõned valdkonnavälised õppekavad on loogilises seoses ja toetavad valdkonna õpet, 
regionaalse tööturu toetamine ja nõudlus õppekava raames õpetatavate oskuste järele. Kui 
valdkonnavälistes õppekavades õpet pakutakse, siis on kooli vaatenurgast kulude ja tulude mõttes tegemist 
kalkuleeritud otsusega.  

Õpperühmade suuruse dikteerib ühelt poolt õppekorraldus vastava aine õpetamiseks ja optimaalne õpilaste 
arv rühmas. Loengutes võib osaleda kümneid ja mõnel juhul isegi sadu tudengeid, praktikumide efektiivse 
korralduse jaoks on tudengite arv väiksem ning sõltub ka praktikumi jaoks vajalike seadmete, vahendite, 
laborite ja töökodade sisustusest, interpretatsioonitunnid eeldavad üks-ühele õpet. Teiselt poolt on oluline 
üliõpilaste huvi õppekava ja õppeaine vastu, st üliõpilaste arv, kellest on võimalik komplekteerida 
õpperühm. Väiksem õpilaste arv õpperühmas muudab õppe kallimaks võrreldes suurte rühmadega. Kui aga 
õppeaine õpetamine eeldabki väikeseid rühmi või lausa individuaalõpet, siis ongi tegemist lihtsalt 
kulukama õppega, mida õpilaste arvu muutes pole võimalik efektiivsemalt korraldada.  

Samuti on kulukam õpe juhul, kui õpperühmas on optimaalsest väiksem tudengite arv. Selline olukord võib 
juhtuda õppekavades, millel peaks halduslepingu järgi õpet pakkuma (kuuluvad kooli vastutusvaldkonda), 
aga mille järgi tudengite huvi või on vähene või tööturu nõudlus on väike. Kuna valdkonna õpet peab 
pakkuma, siis ei saa loobuda vastuvõtust ka juhul, kui huvi on väike. On kõrgkoole kus, vähese huvi tõttu 
on jäetud õpe avamata mõnel õppekaval, on ühendatud õppekavasid, samas on õppekavasid, mille 
sulgemine ei ole võimalik, kuna tegemist on strateegiliselt olulise valdkonna õppega.   

Õppekavade, õppeainete ja -rühmade avamisel lähtutakse nii kogukulude arvestusest kui piirkulude 
arvestusest. Kogukulude arvestuses ei pruugi uute õppekavade ja õppeainete tulud olla piisavad, et katta 
proportsionaalses mahus üldkulusid. Samas, kuna täiendav õppekava mõjutab üldkulusid vähe, siis võib 
olla sellise uue õppekava avamine siiski kasumlik otsus, kui tulu õppekava avamisest ületab otseseid 
kulusid. Kooliti on erinev suhtumine sellesse, kas iga avatav õppekava peaks katma kogukulu või piirkulu 
ja kuidas uue õppekava kulusid arvestada tuleks.  

 

Tööjõukulud moodustavad kõigis kõrgkoolides õppe kuludest suurima osa. Seetõttu on õppejõudude 
töötasustamine keskse tähtsusega kogukulude kujunemisel. Õppejõudude töötasu mõjutavad nii koolide 
sisemine ametikohtade hierarhia, võrdlus töötasudega tööturul, aga ka välisõppejõudude kaasamine ning 
akadeemilise üksuse võimekus kaasata erinevate projektidega täiendavat raha. Ühtset süsteemi, kuidas 
õppejõudude tasud kujunevad, Eesti ülikoolidel ei ole ning kvalifikatsiooninõuete muutmisega kulusid 
otseselt ei juhita.  

Suunised kvalifikatsiooninõuetele määrab kõrgharidusstandard, millest madalama kvalifikatsiooniga 
õppejõud õpetada ei tohi. Mõnes koolis (rakenduskõrghariduses) on keeruline leida kõrgharidusstandardile 
vastavaid õppejõude, kellel on ka piisav erialane töökogemus. Kuna erialase töökogemuse kriteeriumid on 
küllaltki karmid, siis ei ole teaduskraadidega sellise kompetentsiga õppejõudude leidmine väga lihtne.  
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Kõikides koolides on õppejõudude töötasude kasv jäänud väiksemaks, kui avatud tööturul vastava erialase 
kompetentsiga inimestel. See suurendab õppejõudude nappust. Samas on valdkondi, kus vajalik õpetamise 
kaader on spetsiifilise ettevalmistusega ning tööturu tõmme väike. Sellistes oludes on ka olukordi, kus 
õppejõud on väga pikaajaliselt seotud kõrgkooliga ning probleemiks on pigem järelkasvu puudumine kui 
väline tööturu surve.  

 

Kõikides ülikoolides on vähemalt mõni tasuline õppekava. Tasulised õppekavad on võõrkeelsed (peamiselt 
ingliskeelsed). Võõrkeelse õppe ja õppekava kulude vahel süstemaatilist seost kuludega ei ole. Võib olla, et 
võõrkeelsete tudengite täiendava toetamise programmid nagu eesti keele ja kultuuri õpe teevad 
võõrkeelsete tudengite õppimise mõnevõrra kulukamaks, aga sellise detailsusega kulude eristamine 
kuluarvestuses praeguses kulumudelis ei oleks võimalik.  

 

Õppe korraldus võib mõjutada kulusid, kui arvestada praktikumide ja erialatundide ning üldainete erinevaid 
kulusid täpselt. Eelkõige avaldub see mõju läbi otseste tööjõukulude, mis on ühe tudengi kohta suuremad 
või väiksemad ning ruumide ja materjalide kulude, mis on kõrgemad kallite laborite ning töökodade ressursi 
kasutamise tõttu. Kahjuks ei võimalda enamiku koolide ruumiarvestuse programmid väga täpset ruumide, 
ruumide kulude ja õppekavade sidumist.  

Samuti võib kulusid mõjutada digiõppe vajadus ning suurem kasutamine. Distantsõppele üleminek 
COVID19 olukorras ja sellest tingitud digitaalsete õppemeetodite kasutuselevõtt puudutas kõiki 
õppekavasid, seetõttu eeldame, et mõju on sellises olukorras kõikidele õppekavadele ühesugune. Osades 
õppekavades on keerulisem õpet distantsilt korraldada, mis tähendab, et õpe tuli korraldada tagantjärgi. 
Siiski ei ole mõeldav selliste erandlike olukordade jaoks süsteemse kuluarvestuse metoodika loomine, 
mistõttu ei kajastu sellised erinevused ka kulumudelis.  

 

VÕTA kasutamise ja kulude ning tulude kujunemisele on vaade üle kõrgkoolide üsna ühtne. Varasema õpi- 
ja töökogemuse arvestamine ei mõjuta üheski koolis oluliselt kulusid ega tulusid. VÕTAga ainepunktide üle 
toomise eest võetakse ülikoolides administreerimise tasu, mis toob ülikoolidele tulu, kuid tegemist on 
väikese summaga. VÕTA kasutamine toimub nii väikeses mahus, et see ei võimalda oluliselt vähendada 
õppetöö mahtu ega hoida kokku kulusid.   

 

Ristsubsideerimine on keeruline teema see, mida kuluarvestuses tuleks ristsubsideerimisena käsitleda, on 
üheselt määratlemata. Ülikoolidel, mis on teadus- ja haridusasutused peavad need tegevused toimuma 
käsikäes ning üksteist sisuliselt toetama. Seetõttu on ka väga keeruline öelda, millisest hetkest alates 
subsideerib teadustegevus õppetegevust (nt kui teadlane teadustöö käigus loodud teadmist kasutab 
õppetegevuses, teadustöö vahenditeks ostetud laboreid kasutatakse õppetöö praktikumides) või vastupidi 
(nt kui tudengid tegutsevad õppetöö praktikumide käigus teadustööks vajaliku sisendi loomisega). Samuti 
ei ole selge, kuidas peaks keskseid kõrgkoolide tugisüsteemide (nagu personali-, finantsarvestus, haldus- 
ja administreerimise kulud jne) kulusid käsitlema ristsubsideerimise kontekstis – millises mahus, millised 



15 
 

finantsallikad peaksid neid kulusid katma ja millisel juhul lugeda nende kulude katmist erinevate tegevuste  
ristsubsideerimiseks.  

Kulumudeli kontekstis keskendusime õpetamise kulude võimalikult täpsele kaardistamisele ja tulude 
poolelt vaatame ainult tudengite enda makstud tasusuid õppimise eest. Juhul, kui kulumudel laiendada 
piloodi tasemelt kõikidele õppekavadele, siis peaks ülejäänud kulude summeerimisel nägema, mil määral 
kogusumma erineb koolidele eraldatud tegevustoetusest, mis võib viidata sellele, et kuludest mingi osa 
kaetakse teiste allikate arvel või vastupidi.  
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Piloteerimiseks valiti kaks laia õppekavagruppi selleks, et katta võimalikult suurt varieeruvust ning hinnata, 
kuidas kulumudeli metoodika erinevatele õppekavadele sobib. Õppekavade grupid olid järgmised: 

1) Tootmine, tehnoloogia ja tehnika, 
2) Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus. 

Andmed esitasid seitse kõrgkooli, 2019. aasta kohta. Õppekavade struktuuri iseloomustavad koondandmed 
on järgmised: 

 Tabel 1. Kulumudelis piloteeritud õppekavade arv  
 

Õpetajakoolitus 
ja 

kasvatusteadus 

Tehnika, 
tootmine ja 
tehnoloogia 

Kokku 

Õppe aste 
Bakalaureuseõpe 16 20 36 
Integreeritud õpe 3 

 
3 

Magistriõpe 37 32 69 
Rakenduskõrgharidusõpe 

 
23 23 

Õppekeel 
Eesti 53 62 115 
Inglise 3 13 16 

Regionaalne õppe asukoht 
Õpe kõrgkooli asukohas 49 58 107 
Ühisõppekavad erinevate koolide vahel või Tallinnas või 
Tartus asuva kõrgkooli vastavalt teises linnas toimuv 
õpe 

 8 8 

Õpe toimub kas tervikuna või olulises osas muus 
asukohas, kui kõrgkooli asukoha linn 

7 9 16 

Tasuline õppekava 
Ei 53 62 115 
Jah 3 13 16 

Õpe õppekaval alustati või lõpetati hiljuti  
Alustav 2 1 3 
Pole alustav ega lõpetav 45 50 95 
Lõpetav 9 24 33 
KOKKU 56 75 131 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Vaatluse alt jätsime välja doktoriõppekavad, kuna neis on õppe ja teaduse kulude eristamine keeruline. 
Tabel 1 näitab, et  õppekavad jagunevad nelja erineva õppeastme vahel ning õppekava gruppide lõikes on 
jaotus küllaltki erinev. Mõlemas õppekavagrupis on siiski rohkem magistriõppe õppekavasid kui 
bakalaureuseõppes, kuna spetsialiseerumine toimub magistriõppes.  
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Õppekavade, mis alles alustasid tegevust või juba lõpetavad nii, et õppekava kõiki õppeaineid ei pakutud 
2018/2019 õppeaasta kevad- või 2019/2020 sügissemestril, kulud ei peegelda kogu õppekava kulu. Selliste 
õppekavade kulude hinnangud viivad õpetamise kogukulu ja selle struktuuri nihkesse. Seetõttu vaatame 
kulude analüüsis ainult terviklike õppekavade andmeid. 

Mõlemas õppekavagrupis on keskmine tudengite arv õppekaval 65. Kui aga jätta kõrvale alustavad ja 
lõpetavad õppekavad, siis on tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekava keskmine tudengite arv veidi 
kõrgem, kui õpetajakoolituses ja kasvatusteaduses (Joonis 1). Süstemaatiline erinevus esineb magistriõppe 
ja teiste õppekavade vahel nii, et magistriõppekavadel õppivate õpilaste keskmine arv on väiksem. See võib 
omakorda mõjutada magistriõpekavade kulusid.  

Tudengid ei õpi ühesuguse koormusega. Osad tudengid õpivad väiksema koormusega või ei soorita 
õppeaineid edukalt ning seetõttu ei võta kõiki õppeaineid ettenähtud ainepunktide mahus igal aastal. Kui 
arvestatud ainepunktide arv jagada nominaalse ainepunktide arvuga, mille vastaval õppekaval ühes aastas 
peaks täiskoormusel õppival tudengil olema, siis saame täiskoormusele taandatud tudengite arvu. 
Täiskoormusele taandatud tudengite keskmine arv on ligi poole väiksem, kui õpilaste arv õppekaval.   

Joonis 1. Tudengite arv seisuga 10.11.2019 ja täiskoormusele taandatud tudengite arv õppekavadel, mis ei ole alustavad ega 
lõpetavad  

 

* Siin ja järgmistel joonistel näitavad karpdiagrammi jooned mediaani ja 1. ning 3. kvartiili. Punase täpiga on keskmine. 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Tudengite arv sh täiskoormusele taandatud tudengite arv õppekavati erineb selle tõttu, et õppekavad on 
erineva pikkusega ning tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavad on keskmiselt pikemad. Kui 
elimineerida õppeperioodi pikkusest tulenev mõju tudengite arvule, siis ühel õppekava nominaalkestuse 
õppeaastal õppivate täiskoormusele taandatud tudengite keskmine arv on mõlemas õppekavagrupis üsna 
sarnane (Joonis 2). Samas erinevad õppekavad siiski suuresti: on õppekavasid, kus ühel nominaalkestuse 
õppeaastal on 50 täiskoormusele taandatud tudengit ja selliseid, kus tudengite arv on väiksem kui 10. 
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Keskmine on 16-17 ja pooled õppekavadest on mõlemas õppekavagrupis sellised, mille täiskoormusele 
taandatud tudengite arv jääb vahemikku 9-23 (karpdiagrammi karbi ülemine ja alumine ots). 

Joonis 2. Täiskoormusele taandatud tudengite arv õppekava ühe õppeaasta kohta seisuga 10.11.2019 terviklikel õppekavadel 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Alapeatki lõpetuseks olgu mainitud, et vaatluse all olevaste õppekavagruppides on võõrkeelsed ja tasulised 
õppekavad peamiselt magistriõppeastmel, ainult üks bakalaureuseastme õppekava on ingliskeelne ning 
tasuline. Seetõttu on mõistlik hinnata tasulise õppekava ja kulude seoseid ainult magistriastme õppes. 

 

 

Kõikide raporteeritud kulude võrdluses on keskmise õppekava täiskulu õpetajakoolituses ja 
kasvatusteadustes veidi madalam kui tootmise, tehnoloogia ja tehnika õppekavagrupis (Joonis 3). 
Õpetajakoolituses ja kasvatusteadustes jääb 50% õppekavade kogukulu vahemikku 65 452 – 224 533 
eurot.  Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis on see vahemik 76 671 – 350 915 eurot. Alumise 
ja ülemise kvartiili erinevused on vastavalt 3,4 ja 4,6 korda. Seega on õppekavade kogukulu varieeruvus 
õppekavagrupi sees päris suur.   

 

Kuna õppekavad erinevad üksteisest nii tudengite arvu, nominaalkestuse, õppeastme kui ka õppe sisu ja 
selleks vajalike vahendite poolest, siis ei kanna keskmine õppekava kogukulu õppekavagrupis olulist infot. 

Infokast. Kuidas lugeda karpdiagrammidega kulujooniseid 
Punased punktid tähistavad kaalumata keskmist kulu. Karpdiagrammi paksem horisontaalne joon 

tähistab kulude jaotuse mediaani, karbi alumine äär 25. ja ülemine äär 75. protsentiili. Karbi sees on 

seega 50% vaatlustest, karbist kõrgemal 25% ja madalamal samuti 25% vaatlustest. Erinevalt 

tavapärasest karpdiagrammist näitavad karbist üles- ja allapoole väljuvad „vurrud” 10. ja 90. 

protsentiili. Kergelt läbipaistvad värvilised täpid tähistavad erinevate õppekavade kulusid. 
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Suurim erinevus õppekavade kuludes tuleneb õppekavade pikkuste ja tudengite arvude erinevusest. 
Õppekavade kulude võrdlemiseks viime kulud võrreldavatesse ühikutesse ja vaatame õppekavade kulusid 
täiskoormusega õppiva tudengi ekvivalendi kohta ühel õppe nominaalkestuse aastal. See tähendab, et 
täiskoormusele taandatud tudengite arv on jagatud õppekava nominaalkestusega aastates, et välistada 
õppekava pikkusest tulenevad erinevused õppekavade kuludes. Samuti jätame edaspidi vaatluse alt välja 
õppekavad, mis ei ole terviklikud, s.t. millel õpe alles algab või juba lõpeb.  

Joonis 3. Õppekavade kogukulu (sh alustavad ja lõpetavad õppekavad) 2019. aastal (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Selliselt piiritletud näitaja varieeruvus õppekavati on palju väiksem. Pooled õppekavad on õpetajakoolituse 
ja kasvatusteaduste õppekavagrupis sellised, mille kulud jäävad 2019. aastal täiskoormusele taandatud 
tudengi kohta ühel nominaalkestuse aastal vahemikku 1670-3170 eurot (Joonis 4). Vahe alumise ja ülemise 
kvartiili vahel on ca kahekordne, kuid see on oluliselt väiksem kui õppekava kogukulul. Erandlike paari 
õppekava kulu on aga ka enam kui 5000 eurot.  

Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis on hajuvus veidi suurem – 50% õppekavade maksumus 
jääb vahemikku 2030st kuni 4700 euroni – kuid ka siin on alumise ja ülemise kvartiili suhe (2,3) siiski 
oluliselt väiksem kui õppekava kogukuludel. Keskmise kulu põhiseid näitajaid kasutades tuleb siiski meeles 
pidada, et üksiku õppekava maksumus võib sellest oluliselt erineda. 
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 Joonis 4. Terviklike õppekavade 2019. a kulu täiskoormusega õppiva tudengi kohta ühel õppeaastal (eurodes)  

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Märkus: siin ja edaspidi on raportis esitatud keskmised ja teised õppekavade kulude jaotusparameetrid keskmisena üle 
õppekavade, kaalumata õppekavadel õppivate tudengite arvuga. 

Ühtsetele alustele taandatud kulude võrdlemisel ilmneb selgelt, et üksikute eranditega on kõrgema 
kõrgharidusastme kulud õppekaval täiskoormusega õppiva tudengi kohta ühel õppeaastal suuremad kui 
madalamate astmete kulud (Joonis 5). Keskeltläbi on magistriõppekavad bakalaureuse õppekavadega 
võrreldes ühe tudengi kohta poole kulukamad. 50% tehnika, tootmise ja tehnoloogia magistriõppekavade 
kulu jääb vahemikku 4 000 – 5 000 eurot ja bakalaureuseõppes 2 058 – 2 476 eurot. Samad näitajad 
õpetajakoolituses ja kasvatusteaduses on magistriõppes 2 509 – 3 481 eurot ja bakalaureuseõppes 1 266 
– 1 670 eurot. Mõlemas õppekavagrupis on üksikud kulukamad õppekavad, mis teevad keskmise kulu 
kõrgemaks kui mediaan. 
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Joonis 5. Terviklike õppekavade kulu 2019. a täiskoormusega õppiva tudengi kohta õppekava ühel nominaalkestuse aastal 
õppeastmete kaupa (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Süstemaatilist erinevust õppekavade kulus ja regionaalses paiknemises, õppekavade tasulisuses või 
välistudengite õppimisel õppekaval ei ole.  

Ingliskeelsed õppekavad on keskmiselt tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis mõnevõrra 
suuremate kuludega kui eestikeelsed, kuid see mulje on petlik, sest ingliskeelsed õppekavad on 
vaatlusalustes õppekavagruppides peamiselt magistriõppekavad ja kui vaadata kulude erinevusi õppeastme 
sees, siis on eestikeelsed õppekavad keskmiselt isegi veidi kallimad kui inglisekeelsed õppekavad (Joonis 
6).  
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Joonis 6. Terviklike õppekavade kulu täiskoormusega õppiva tudengi kohta ühel õppeaastal 2019. aastal õppekeele kaupa 
(eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Õppekava kogukulu ja õpilaste arv on selgelt ja ootuspäraselt samasuunalises seoses – mida rohkem on 
tudengeid õppekaval, seda kõrgemad on õppekava kogukulud. 

Joonis 7. Õppekava kulu eurodes ja täiskoormusele taandatud tudengite arv 2019. aastal terviklikel õppekavadel   

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 
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Kui aga taandada õppekavade kulud võrreldavatesse ühikutesse (kulu täiskoormusele taandatud tudengi 
kohta õppe nominaalkestuse aastal), siis jääb alles vaid nõrk negatiivne seos tudengite arvuga. Kuigi seos 
on tugevam tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi õppekavadel võrrelduna õpetajakoolituse ja 
kasvatusteaduse õppekavagrupiga ei ole see väga tugev kummaski õppekavagrupis ning lineaarse seosega 
kirjeldades jääb paljude õppekavade kulu kirjeldamata.  Lineaarse seose kasutamisel on ka teisi probleeme 
– selle ekstrapoleerimine annab käesolevas andmestikus kiiresti ebarealistlikke tulemusi. Seetõttu 
otsustasime kasutada vabaliikmega pöördvõrdelist mudelipüstitust.   

Joonis 8. Täiskoormusega õppiva tudengi kulu terviklikel õppekavadel ühel õppe nominaalkestuse aastal (eurodes) ja 
õppekava TÕA arv ühe õppe nominaalkestuse aasta kohta 2019. aastal  

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Üldistatav seos õppekava ühel õppeaastal õppivate täiskoormusele taandatud tudengite arvu ja kulude  
vahel ilmneb selgemalt magistriõppekavades, teiste kõrghariduse astme õppekavades see pigem puudub 
(Joonis 9). Samas ei kirjelda ka magistriõppe õppekavade kogukulu ja täiskoormusele taandatud õpilaste 
arvu vaheline seos seda väga hästi. Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et kui taandada õpilaste arv täiskoormusega 
õppivate tudengite ekvivalendile ühel õppeaastal, siis mõningane negatiivne seos on olemas, kuid see ei 
ole tugev. 
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Joonis 9. Täiskoormusega õppiva tudengi kulu terviklikel õppekavadel ühel õppe nominaalkestuse aastal ja (eurodes) ja 
õppekava TÕA arv ühe õppe nominaalkestuse aasta kohta 2019. aastal 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

 

Praeguse kulude jaotuse korral moodustavad veidi alla poole kogukuludest õppe otsekulud (Joonis 10), 
õpetajakoolitusel ja kasvatusteadusel on nende osakaal veidi suurem kui tehnika, tootmise ja tehnoloogia 
õppekavagrupis. Akadeemilise üksuse kulud on keskmisena veidi alla viiendiku ja kesksete üksuste kulud 
ca 15% kogukulust. Need on aga erinevad kahes õppekavagrupis nii, et mõlemal juhul on õpetajakoolituse 
ja kasvatusteaduse õppekavades keskmiselt väiksema osakaaluga kui tehnika, tootmise ja tehnoloogia 
õppekavagrupis. Muude üksuste ja ruumide kulud on seevastu õppekavagruppide vahel teistpidise 
jaotusega nii, et tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis on muud kulud väiksema osakaaluga kui 
õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste grupis. Kapitalikulu on tehnika, tootmise ja tehnoloogia grupis 
suurema osakaaluga. Erinevusi selgitavad ühelt poolt nii õppekavagruppide vahelised sisulised erinevused 
õpetamise meetodites ja tehnikates ning vajalikus varustuses, aga ka erinevused koolide vahelises kulude 
raporteerimises (näiteks jagavad koolid erinevalt kulusid otsesteks ja akadeemilise üksuse kuludeks). 
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Joonis 10. Keskmise tervikliku õppekava kulukomponendid eurodes ja osakaaluna kogukulust täiskoormusele taandatud 
tudengi õppe nominaalkestuse ühel aastal õppekavagrupis 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Kooliti erineb tudengite toetamise ja stipendiumite sidumine õppekavadega: osad koolid näitavad 
stipendiumite kulusid otsekuludena, teised kas akadeemilise üksuse või kesksete kuludena või jagatuna 
nende kolme vahel. Koondades stipendiumite ja toetuste kulud üheks kategooriaks ja eristades need 
otsestest kuludest, akadeemilise üksuse ning kesksetest kaudsetest kuludest, ilmneb, et õpetamise otsesed 
kulud on mõlemas õppekavagrupis absoluutmahus enam-vähem samasugused ja erinevus keskmises 
tehnika tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi õppekava kogukulus tuleneb muude kategooriate kulude 
erinevusest. Suhteline erinevus otsestes õpetamise kuludes muutub aga suuremaks. (Joonis 11).  

Joonis 11. Keskmise tervikliku õppekava kulukomponendid eurodes ja osakaaluna kogukulust täiskoormusele taandatud 
tudengi õppe nominaalkestuse ühel aastal õppekavagrupis, kui stipendiumite ja toetuste kulu on teistest komponentidest 
välja tõstetud 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 
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Õppekavagrupi sees on õppekava keskmine kulu õppeastmeti küllaltki erinev nii absoluutmahu kui 
kulustruktuuri poolest (Joonis 12).  

Joonis 12. Keskmise tervikliku õppekava kulukomponendid eurodes ja osakaaluna kogukulust täiskoormusele taandatud 
tudengi õppe nominaalkestuse ühel aastal õppekavagruppide ja õppeastmete kaupa (arvud joonisel näitavad protsenti vastava 
astme ja õppekavagrupi õppekava keskmisest kogukulust)  

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Iga kulukomponendi sõltuvus taustateguritest võib omakorda olla erinev. Läbivalt on kõikide võrreldavates 
ühikutes kulukomponentide kulud suuremad magistriõppes. Regionaalsete üksustega on seosed erinevad, 
osad kulukomponendid (otsesed tööjõukulud, ruumide ja kapitalikulu, muude üksuste kulu ja kesksed 
kaudsed kulud) on regionaalsetes üksustes väiksemad ja teised (otsesed muud kulud, akadeemilise üksuse 
kulud) suuremad. Kuna regionaalsed üksused toimivad eraldi akadeemiliste üksustena, siis on loogiline, et 
nende akadeemiliste üksuste kulu on suurem ja keskseid kõrgkooli kulusid jagatakse neile vähem. Tasuliste 
õppekavade kulud on suuremad tudengite stipendiumite ja toetuste kulukomponendis, muude 
taustatunnuste korral selgitab erinevust õppeastme erinevus, kuna tasulised õppekavad on peamiselt 
magistriastmes pilootõppekavagruppides. Tudengite arvuga ei ole seosed väga tugevad, kuid kui need 
esinevad, siis pigem negatiivse seosena, kus suuremates rühmades on kulud veidi väiksemad.  

 

 

Keskmine otsekulu (otsene tööjõukulu ja otsene muu kulu v.a. stipendiumid) on tehnika, tootmise ja 
tehnoloogia õppekavagrupis veidi madalam kui õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste grupis, kuid see 
erinevus on siiski marginaalne (väiksem kui 5%) (Joonis 13).  
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Joonis 13. Otsekulud täiskoormusele taandatud tudengi õppe nominaalkestuse ühel aastal terviklikel õppekavadel 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Otsekulud jagunevad otsesteks õppe tööjõukuludeks ja otsesteks õppe muudeks kuludeks. Tehnika, 
tootmise ning tehnoloogia õppekaval on otseste muude kulude osakaal veidi suurem kui õpetajakoolituses 
ja kasvatusteaduses (Joonis 14). 

Joonis 14. Otsekulud keskmiselt terviklikul õppekaval täiskoormusele taandatud tudengi õppe nominaalkestuse ühel aastal 
(eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Otsesed õppe tööjõukulud ühe täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal 
varieeruvad õppekavade vahel märkimisväärselt (Joonis 15). Õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste 
õppekavadest on 50% sellised, kus õpetamise otsene tööjõukulu on 586 ja 1235 euro vahel täiskoormusele 
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taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal ning tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavadel 
480 ja 1033 euro vahel.   

Joonis 15. Otsesed tööjõukulud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi õppe nominaalkestuste ühel aastal 
(eurot) 

  

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Õppeastmete lõikes on tööjõukuludes selged erinevused. Magistriõppekavadel õpetamise kulu ühe 
täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal on kallim, kui bakalaureuse 
õppekavadel (Joonis 16).  

Joonis 16. Otsesed tööjõukulud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal 
õppeastmete kaupa (eurot) 

   

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Õppe regionaalset paiknemist vaatame kolmes kategoorias: 1) kõrgkooli peamises asukohas toimuv õpe 
(joonisel regionaalne=ei), 2) Tallinna koolidel Tartus ja vastupidi või mitme kooli koostöös õppekaval 
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õpetamine (joonisel regionaalne=int), 3) kõrgkooli peamisest asukohast mujal toimuv õpe, mis ei ole 
kategooria 2 all (joonisel regionaalne=jah) (Joonis 17). Kõrgkooli peamisest asukohast mujal toimuv õpe on 
tööjõukulude poolest keskmisena väiksemate kuludega kui peamises asukohas. Tallinna koolidel Tartus ja 
vastupidi või mitme kooli koostöös õppekaval õpetamine ei ole keskmisena kõrgkooli peamises auskohas 
toimuvast õppest kulukam ega odavam.  

Joonis 17. Otsesed tööjõukulud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal 
õppe regionaalse asukoha järgi (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Regionaalne erinevus kuludes võib osaliselt olla põhjustatud sellest, rakenduskõrgharidusõppes on rohkem 
regionaalset õpet. Samas jääb erinevus püsima, ka kui vaadata rakenduskõrghariduse õppe kulusid 
eraldiseisvalt. Seega otsesed õppe tööjõukulud on keskmisena regionaalses õppes väiksemad.  

Õppekavade tasulisuse ja keele järgi ei ole otsestes õppe tööjõukuludes olulist erinevust.  

Otsesed õppe muud kulud ei moodusta keskmisena absoluutmahus kogukuludest väga suurt osa, aga 
õppekavade vahel võib otsestest õppe muudest kuludest tekkida siiski erinevus kuni 1000 eurot ühe 
täiskoormusega õppiva tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal (Joonis 18). Otseste õppe muude kulude 
suurus sõltub koolide praktikast kulude kajastamisel raamatupidamises. Osadel koolidel on võimalik enam 
kulusid siduda otseselt konkreetse õppekavaga ja teistel vähem.  

Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi õppekavade muude otseste kulude jaotus on koondunud 
veidi kõrgemale, kui õpetajakoolituse ja kasvatusteadustel, viidates suuremale otseste õppeks vajalike 
materjalide ja vahendite vajadusele.  
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Joonis 18. Otsesed muud õppe kulud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi kohta ühel õppe 
nominaalkestuse aastal 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Õppeastmeti ei ole õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavade vahel keskmises muude otseste 
kulude suuruses süstemaatilisi erinevusi (Joonis 19). Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis on 
aga rakenduskõrghariduse õppekavade otsesed muud õppe kulud keskmiselt madalamad kui bakalaureuse 
või magistriõppe õppekavadel.  

Joonis 19. Otsesed muud õppe kulud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tundegi ühel õppe nominaalkestuse 
aastal (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 
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Õppekava tasulisuse ja keele järgi ei ole otsestes muudes kuludes märkimisväärseid erinevusi. Regioonides 
toimuva õppe õppekavadel on muud otsekulud keskmisena veidi kõrgemad, kui kõrgkooli põhiasukohas 
toimuval õppel, kui arvestada samal õppeastmel toimuvat õpet. 

 

Ülikoolide raamatupidamises on tudengite stipendiumid ja toetused kajastatud erinevalt. On koole, kus kõik 
tudengite toetuste ja stipendiumite kulud on tudengite ja seeläbi õppekavadega otseselt seotud. Teistes 
koolides on aga osa stipendiumitest ja toetustest kajastatud otseselt õppekavade kuludena ning osa jagatud 
õppekavadele akadeemilise üksuse kaudsete ja kesksete kaudsete kuludena.  

Joonis 20. Keskmine stipendiumite ja toetuste struktuur täiskoormusele taandatud tudengil ühel õppe nominaalkestuse aastal 
terviklikel õppekavadel (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Õppekavati on keskmise stipendiumi kulu väga erinev. On õppekavasid, kus stipendiumite suurus on üle 
1000 euro täiskoormusele taandatud tudengi kohta õppeaastal ja selliseid, kus stipendiume ja toetuseid ei 
ole. Nii keskmine stipendium kui ka  stipendiumite varieeruvus õppekavade vahel on õpetajakoolituse ja 
kasvatusteaduste õppekavagrupis palju väiksem, kui tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis 
(Joonis 21). 
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Joonis 21. Stipendiumid ja toetused keskmisel täiskoormusele taandatud tudengil ühel õppe nominaalkestuse aastal terviklikel 
õppekavadel (eurodes) 

 
Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Peamine keskmise toetuse ja stipendiumi suuruse erinevust selgitav tegur on õppekavade tasulisus. 
Tasulistel õppekavadel maksid 2019. aastal kõrgkoolid märkimisväärseid keskmisi stipendiume ja toetusi. 
Õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavagrupis on tasulisi õppekavasid vaid 3 ja nendes on keskmine 
stipendiumite ja toetuste suurus väiksem, kui tasuta õppekavadel (Joonis 22). Tehnika, tootmise ja 
tehnoloogia õppekavagrupis seevastu eristuvad tasulised õppekavad keskmisena tasuta õppekavadest 
kordades suuremate stipendiumitega. Siiski tuleb märkida, et on ka tasulisi õppekavasid, kus stipendiume 
pole. 

Joonis 22. Stipendiumid ja toetused täiskoormusele taandatud tudengil ühel õppe nominaalkestuse aastal terviklikel 
õppekavadel tasulisuse järgi (eurodes) 

  
Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Kuna tasulised õppekavad on vaatlusalustes õppekavagruppides peamiselt magistriõppekavades, siis 
väljendab see erinevus ka magistriastme õppes esinevat erinevust kuludes. Keskmisena on magistriõppes 
stipendiumid ja toetused suuremad, kui teistel õppeastmetel ka juhul, kui vaadata ainult tasuta õppekavasid 
(Joonis 23).  
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Joonis 23. Stipendiumid ja toetused täiskoormusele taandatud tudengil ühel õppe nominaalkestuse aastal terviklikel tasuta 
õppekavadel õppeastmete kaupa (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Stipendiumite ja toetuste suuruse ning õppe regionaalse paiknemise vahel ja tudengite arvu järgi 
õppekaval seoseid pole.  

 

Mitmed kõrgkoolid ei jaga akadeemilistele üksuste kaudseid kulusid õppe toetamiseks ja tugiteenusteks. 
Seetõttu vaatame akadeemilise üksuse kaudseid kulusid õppe toetamiseks ja tugiteenusteks laiemalt ühtse 
kategooriana. 

Akadeemilise üksuse kaudsed kulud õppekava kohta on tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis 
keskmisena enam kui kaks korda suuremad õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupi kuludest 
(Joonis 24 ja Joonis 25).  

Joonis 24. Akadeemilise üksuse kaudsed kulud täiskoormusele taandatud tudengi kohta ühel õppe nominaalkestuse aastal 
terviklikel õppekavadel keskmiselt (eurot) 

 
Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 
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Varieeruvus õppekavati akadeemilise üksuse kaudsetes kuludes on väiksem õpetajakoolituse ja 
kasvatusteaduste õppekaval kui tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekaval (Joonis 25). Tehnika, tootmise 
ja tehnoloogia õppekaval on üks eriti suurte kuludega õppekava, mis veab ka keskmise kõrgemaks. Pooled 
õppekavad tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis jäävad vahemikku 206-932 eurot 
täiskoormusele taandatud tudengi kohta õppekava ühel nominaalkestuse aastal. 

Joonis 25. Akadeemilise üksuse kaudsed kulud täiskoormusele taandatud tudengi kohta ühel õppe nominaalkestuse aastal 
terviklikel õppekavadel 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Õppeastmeti on magistriõppekavadel mõnevõrra suurem akadeemilise üksuse kaudsete kulude summa kui 
teistel õppeastmetel (Joonis 26). 

Joonis 26. Akadeemilise üksuse kaudsed kulud terviklikel õppekavadel ühe täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe 
nominaalkestuse aastal õppeastmete lõikes (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 
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Regionaalsete üksuste õppekavades on veidi suuremad akadeemilise üksuse kaudsed kulud kui kooli 
põhiasukohas toimuval õppel sh siis, kui arvestada regionaalset õppeastmete kompositsiooni (Joonis 27). 
Teistest suuremad on akadeemilise üksuse kaudsed kulud koolide koostöös toimuvas õppes või 
õppekavadel, mida Tartus asuvad koolid pakuvad Tallinnas ja vastupidi. 

Joonis 27. Akadeemilise üksuse kulud õppekavadel ühe täiskoormusele taandatud tudengi kohta ühel õppe nominaalkestuse 
aastal õppeastmete ja õppetöö asukoha lõikes (eurodes) 

 

*Pildilt on välja jäetud üks õppekava, mille akadeemilise üksuse kaudsete kulude suurus oli joonise skaalast väljas.  
Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Akadeemilise üksuse kaudsete kulude suurus ei ole süstemaatiliselt seotud sellega, kas õppekava on 
tasuline või eesti keelest erineva õppekeelega võrrelduna tasuta ja eestikeelsete õppekavadega. 

 

Üks kõrgkool ei jaganud keskseid kaudseid kulusid õppe toetamise ja muude tugiteenuste vahel, seetõttu 
vaatame keskseid kaudseid kulusid (nii nagu akadeemilise üksuse kaudseid kulusidki) ühe kategooriana. 
Tudengite stipendiumid ja toetused on kesksetest kaudsetest kuludest eraldatud ja neid käsitlesime 
stipendiumite ja toetuste osas. 

Kesksed kaudsed kulud on tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis absoluutmahus suuremad kui 
õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupis. Suuremad on mõlemad kesksete kulude 
komponendid, nii õppe toetamise kui tugiteenuste kulud (Joonis 28). Lisaks on õppe toetamise kulude 
osakaal kesksetes kuludes suurem: õpetajakoolituses ja kasvatusteaduses 25%, tehnika, tootmise ja 
tehnoloogia õppekavagrupis aga 36%.  
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Joonis 28. Kesksete kaudsete kulude keskmine suurus terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe 
nominaalkestuse aastal (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Kesksete kaudsete kulude varieeruvus õppekavati õppekavagruppide vahel  (Joonis 29) on sarnane 
akadeemilise üksuse kaudsete kulude varieeruvusele. Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi 
keskmine õppekava kulu on veidi suurem kui õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupi 
keskmisel õppekaval ning ka hajuvus tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi kuludes on suurem. 

Joonis 29. Kesksed kaudsed kulud õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Magistriõppekavadel on kesksed kaudsed kulud õppe toetamisele ja tugiteenustele kõrgemad kui teistel 
vaatlusalustel õppeastmetel (Joonis 30).  
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Joonis 30. Kesksed kaudsed kulud õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal 
õppeastmete lõikes (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Kui akadeemilise üksuse kaudsed kulud on regionaalsetel õppekavadel suuremad, siis kesksete üksuste 
kaudseid kulusid jagatakse neile vähem (Joonis 31).  

Joonis 31. Kesksed kaudsed kulud õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal õppe 
asukoha järgi (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Me ei tuvasta kesksetes kaudsetes kuludes pilootõppekavade näitel süstemaatilisi erinevusi õppekava 
tasulisuse ja keele järgi.  

 

Keskmine ruumide kulu jäi 2019. aastal enamikul õppekavadel alla 500 euro täiskoormusega taandatud 
tudengi kohta. Üksikud õppekavad on kõrgemate kuludega. Keskmine ruumide kulu on tehnika, tootmise ja 
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tehnoloogia õppekavagrupis madalam, kui õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupis (Joonis 
32). Kapitalikulu on aga  tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis oluliselt kõrgem (Joonis 33). 

Joonis 32. Ruumide kulu ühe täiskoormusega tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal aastal (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

 

Joonis 33. Kapitalikulu ühe täiskoormusega tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Koos vaadates on kapitali ja ruumide kulu keskmisena veidi suurem tehnika, tootmise ja tehnoloogia 
õppekavagrupis ning hajusus on selles grupis samuti suurem (Joonis 34).  



39 
 

Joonis 34. Ruumide ja kapitalikulu ühe täiskoormusega tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Ruumide ja kapitalikulu täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal kokku on 
veidi suurem magistriõppekavadel ja väiksem rakenduskõrghariduses (Joonis 35). Regionaalselt kooli 
asukohast väljapool õpetatavate õppekavade kulud on keskmisena väiksemad kui kooli peamises asukohas 
(Joonis 36).  

  

Joonis 35. Ruumide ja kapitalikulu ühe täiskoormusega tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal õppeastmete lõikes (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 
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Joonis 36. Kapitali ja ruumide kulu täiskoormusele taandatud tudengi kohta õppekava ühel õppeaastal õppe regionaalse 
paiknemise järgi (eurot)  

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Ruumide ja kapitalikulu ei erine süstemaatiliselt tasuliste ja võõrkeelsetel õppekavadel võrrelduna tasuta 
ja eestikeelsete õppekavadega.  

 

Muude üksuste kulud lisavad ühe täiskoormusele taandatud tudengi õppe nominaalkestuse aasta kuludele 
keskmiselt 186 eurot. Seejuures on keskmine muude üksuste kulu suurem õpetajakoolituse ja 
kasvatusteaduste õppekavagrupis võrrelduna tehnika, tootmise ja tehnoloogiaga (Joonis 37).  

Joonis 37. Muude üksuste kulud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal 
(eurot) 

    

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 
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Muude üksuste kulude suurus on ülikooliti erinev. On koole, mis ei raporteerinud üldse muude üksuste 
kulusid. Samas on koole, kus on teistest kolm korda suuremad kulud. Viimane on seotud sellega, milliseid 
kulusid koolid muude üksustena käsitlesid ja ka kooli suurusega. Võib täheldada, et suuremate koolide 
muude üksuste kulud jagunevad suurema hulga tudengite peale ning annavad kogusummale väiksema lisa 
juurde. 

Õppeastmeti on kõrgemal astmel ühe täiskoormusele taandatud tudengi kohta muude üksuste kulud 
suuremad, kui madalamatel astmetel (Joonis 38). 

Joonis 38. Muude üksuste kulud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi kohta ühel õppeaastal õppeastmete 
lõikes (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Regionaalsetes üksustes pakutavale õppele on muude üksuste kulusid jagatud vähem, kui õppe asukohas 
toimuvale õppele (Joonis 39).  

Joonis 39. Muude üksuste kulud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe nominaalkestuse aastal 
õppe regionaalse pakkumise lõikes (eurot) 
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Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

 

Kulumudeli eesmärk oli kaardistada, kui palju maksab ühele täiskoormusele taandatud tudengile 
täiskulumudeli järgi kõrghariduse pakkumine ja millistes osadest see koosneb. Osaliselt katavad seda kulu 
tudengite makstavad tasud. Tudengid hüvitavad õppe kulud, kui tudeng asub õppima õppekaval, mille eest 
on lubatud tasu küsida. Mõnel juhul aga võib ka muidu tasuta õppekohtadega õppekaval õppida tasu eest 
(näiteks, kui tudeng, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud tasuta õppekohal ja 
seejärel asunud selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul teist korda õppima samal 
kõrgharidusastmel ) ja lisaks kogutakse tudengitelt tasu akadeemilise mahajäämuse likvideerimise korral 
või ainepunktide eest lisa-õppeaastal või eksternina lõpetamisel. Viimased tasud võivad kajastuda tuludena 
nendel õppekavadel, millel õppimine on üldjuhul tasuta.  

Keskmiselt kogutakse ühe täiskoormusele taandatud tudengi kohta tudengitelt tasu vähem 
õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupi õppekavadel kui tehnika, tootmise ja tehnoloogia 
õppekavagrupi õppekavadel (Joonis 40). See on seotud asjaoluga, et viimases on rohkem tasulisi 
õppekavasid.  

Joonis 40. Tudengitelt kogutavad tasud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengi kohta ühel õppeaastal 
(eurot)  

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Kui vaadata tasulisi ja tasuta õppekavasid eraldi, siis kogutakse tudengitelt selgelt rohkem raha tasulistel 
õppekavadel ning keskmine on suurem õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupis (Joonis 41). 
Samas on seal hajuvus suur, kuna tasulisi õppekavasid on väga vähe. Valdavalt iseloomustab see erinevus 
magistriastme õppekavades olevat tasuliste ja tasuta õppekavade erinevust, kuna bakalaureuseastmel on 
tasulisi õppekavasid väga vähe või üldse mitte (Joonis 42). 
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Joonis 41. Tudengitelt kogutavad tasud terviklikel õppekavadel ühelt täiskoormusele taandatud tudengilt ühel õppe 
nominaalkestuse aastal õppekavade tasulisuse järgi (eurot) 

  

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Joonis 42. Tudengitelt kogutavad tasud terviklikel õppekavadel täiskoormusele taandatud tudengilt ühel õppe 
nominaalkestuse aastal tasuliste ja tasuta õppekavade ning õppeastmete lõikes (eurot) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

 

Kokkuvõttes on tudengite käest kogutav raha tuludena võrreldes kuludega väga väike (Joonis 43). Keskmine 
tudengite käest kogutav tulu on õppekava kuludest 1-2%, kõige suurem on see tehnika, tootmise ja 
tehnoloogia õppekavagrupi magistriõppekavadel, kus tudengite käest kogutavad tasud moodustavad 4% 
kuludest.  
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Joonis 43. Keskmine kulu ja tudengite käest kogutud tulu ühel õppekaval täiskoormusele taandatud tudengi ühel õppe 
nominaalkestuse aastal õppeastmete ja õppekavagruppide lõikes (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Vaadates eraldi ainult tasulisi magistriastme õppekavasid, katavad tudengitelt kogutavad tasud suurema 
osa kuludest, kui keskmiselt (Joonis 44). Keskmise täiskoormusele taandatud tudengi makstavad tasud õppe 
nominaalkestuse ühel aastal tasulistel magistriõppekavadel on kuludest 17,4% õpetajakoolituse ja 
kasvatusteaduste õppekavagrupis ja 8,7% tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis. 

Joonis 44. Terviklike magistriastme õppekavade keskmine kulu ja tudengite käest kogutud tasud täiskoormusele taandatud 
tudengi õppe nominaalkestuse aastal õppekava tasulisuse lõikes (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 
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Simulatsioonimudel on MS Exceli lehtede kogum (raporti Lisa 2) ja sellega arvutatakse õppekavagruppide 
ja õppeastmete lõikes kolm väljundit: 

1) Täiskoormusega õppiva tudengi õppe kulu õppe nominaalkestuse ajal jooksvates hindades 
õppekavagruppide ja õppeastmete kaupa. 

2) Õppekavagrupi kogukulu prognoos jooksvates, hindades käsitledes kõiki kulusid 
muutuvkuludena, õppeastmete lõikes. 

3) Õppekavagrupi aastase kogukulu prognoos jagades kogukulu lihtsa lineaarse regressiooniga 
muutuv- ja püsikuluks, õppeastmete lõikes. 

Kõik simulatsioonimudeli prognoosid põhinevad terviklikel õppekavadel.  

 

Esimeseks simulatsiooni mudeli väljundiks on kulud täiskoormusega õppiva tudengi kohta õppe 
nominaalkestuse jooksul jooksvates hindades õppekavagruppide ja õppeastmete lõikes. Kulude 
arvestamise aluseks on terviklikud õppekavad.  Kulusid indekseerime Rahandusministeeriumi pikaajalise 
makroprognoosi keskmise palkade kasvu ja tarbijahinnaindeksiga. Tööjõukulud kasvavad 
proportsionaalselt keskmise palgakasvu indeksiga ja muud kulud tarbijahinnaindeksiga. 

Arvestus põhineb kulumudeliga kogutud 2019. aasta andmetel ja täiendavatel eeldustel. Eeldame, et 
akadeemilise üksuse kaudsetest kuludest, kesksete üksuste kaudsetest kuludest ja muude üksuste kuludest 
moodustab tööjõukulu 55%6 ning ruumi- ja kapitalikuludes ning stipendiumite ja toetuste kuludes ei ole 
tööjõukulusid.  

Kulud leitakse algandmetest (vt kulumudeli metoodika) järgmise valemi alusel igale õppekavagrupi 
õppeastmele iga kululiigi k kohta: 

𝐾𝑢𝑙𝑢 𝑇𝑂𝐴 𝐴 2019,   𝑘 =

∑ 𝐾𝑢𝑙𝑢 2019,𝑘,𝑙
𝑚
𝑙=1
∑ 𝑇𝑂𝐴2019,   𝑙

𝑚
𝑙=1

𝑁
     (1) 

kus 

Kulu TOA Ak  –  tudengi ühe õppeaasta vastava kululiigi aastane kulu 

k    – kululiik:   𝑂𝐾𝑚𝑢𝑢 – õppe otsene muu kulu õpekaval 
𝑆𝑇𝐼𝑃 −  tudengite stipendiumid ja toetused õpekaval 
AÜ – akadeemilise üksuse kulu õpekaval 
KÜ – kesksete üksuste kulu õpekaval 
MÜ – muude üksuste kulu õpekaval 
R – ruumide kulu õpekaval 

 
6 Piloodis osalenud kõrgkoolide 2019. aasta majandusaasta aruannete põhjal on tööjõukulu osakaal kogukuludest 

keskmiselt 54,36%. Kuna tööjõukulude välised komponendid – kapitalikulud, stipendiumid ja toetused ning 

ruumide kulud on eelduslikult ilma tööjõukuludeta, siis on vaatlusaluste komponentide tööjõukulu osakaal 

suurem.  
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Kap – kapitalikulu õpekaval 
TOA   – täiskoormusele taandatud tudengite arv  

l    – terviklike õppekavade arv (1-m) 

N   –  õppekavagrupi õppekavade keskmine nominaalkestus aastates 

 

Otsest tööjõukulu käsitletakse teistmoodi, lahutades selle õppekavagrupi ja õppeastme tasandil keskmiseks 
kuiseks tööjõukuluks ja täistööajale taandatud töökuude arvuks aastas7:  

 

∑ 𝑂𝐾𝑇öö𝑚
𝑙=1 2019,   𝑙 

∑ 𝑇𝑂𝐴 2019,   𝑙
𝑚
𝑙=1

𝑁

𝑇öö𝑗õ𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢2019
= 𝐹𝑇𝐸_𝑡öö𝑘𝑢𝑢𝑑2019    (2) 

 

kus 

OKTöö   – õppe otsene aastane tööjõu kulu õpekaval 

Tööjõukulu  – keskmine täistööajale taandatud kuine tööjõukulu õpetööga seotud töötajatel 

FTE_töökuud       –   täistööajale taandatud õppekava õpetamisele kulunud töökuude keskmine arv 
aastas 

Selliselt leitud tudengi ühe õppeaasta kulud indekseeritakse palga ja tarbijahinnaindeksiga õppe 
nominaalkestuse aastatel ja leitud kulude summeerimisel saadakse ühe tudengi õppe kulu õppe 
nominaalkestuse ajal jooksvates hindades järgmiselt:  

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢 𝑇𝑂𝐴
𝑜

 =       (3) 

∑ (𝐹𝑇𝐸_𝑡öö𝑘𝑢𝑢𝑑2019 × 𝑇öö𝑗õ𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢
2019

+ ∑(𝐾𝑢𝑙𝑢 𝑇𝑂𝐴 𝐴𝑘,2019 × 𝑇𝐽 𝑜𝑠𝑎𝑘
2019

)

𝑘𝑛

𝑘=𝑘1

) × 𝑃𝐾𝐼
𝑝

𝑜+𝑁

𝑝=0

+ 

∑ (∑ 𝐾𝑢𝑙𝑢 𝑇𝑂𝐴 𝐴𝑘,2019 × (1 − 𝑇𝐽 𝑜𝑠𝑎𝑘
2019

𝑘𝑛

𝑘=𝑘1

)) × 𝑇𝐻𝐼𝑝

𝑜+𝑁

𝑝=0

 

kus 

Kogukulu TOA  –  ühe tudengi õppe kogukulu õppe nominaalkestuse jooksul 

OKTöö   –  õppe otsene tööjõu kulu õpekaval 

Kulu TOA Ak   – tudengi ühe õppeaasta kululiigi k kulu aastas 

k   –  kululiik (k1-kn), sisaldab järgmisi kululiike: 
 𝑂𝐾𝑚𝑢𝑢 – õppe otsene muu kulu õpekaval 
𝑆𝑇𝐼𝑃 −  tudengite stipendiumid ja toetused õpekaval 
AÜ – akadeemilise üksuse kulu õpekaval 
KÜ – kesksete üksuste kulu õpekaval 

 
7 Täisajale taandatud töökuude arv on tuletatud ülikoolide poolt esitatud andmetest, jagades otsese tööjõu kulu 

keskmise kuise tööjõukuluga. 
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MÜ – muude üksuste kulu õpekaval 
R – ruumide kulu õpekaval 
Kap – kapitalikulu õpekaval 
 

TJ osak   –  eeldus tööjõukulude proportsiooni kohta kuludes      

PKI   –  palgakasvuindeksi väärtus vaatlusalusel aastal (baasaasta 2019) 

THI   – tarbijahinnaindeksi väärtus vaatlusalusel aastal (baasaasta 2019) 

o   – õpingute alustamise kalendriaasta 

p   - kalendriaasta (o – (o+N))  

 

Nagu eelnevalt mainitud, jagatakse otsese õppe tööjõukulu (OKTöö) (mis tuleb kulumudeli andmekogumise 
andmetest) täiskoormusele taandatud õppejõudude tööjõukuluga kalendrikuus tööajaks ja tööjõu 
ühikukuluks. See võimaldab simuleerida õppejõudude töötasu muutuse mõju kogu õppe kulule. Ülejäänud 
kuludest jagame akadeemilise üksuse, kesksete üksuste ja muude üksuste kulud tööjõukuludeks ja muudeks 
kuludeks ning indekseerime tööjõukulusid palgakasvu indeksiga ja muid kulusid tarbijahinnaindeksiga. 

Sellistel eeldustel ja arvestustega kujuneb 2021. aastal õpet alustava tudengi keskmine kulu õppe 
nominaalkestusel jooksvates hindades täiskoormusele taandatud tudengi kohta vastavalt allolevale 
joonisele.  

Joonis 45. 2021. aastal õpet alustava täiskoormusele taandatud tudengi õpetamise kulu täiskulumudeli järgi kogu 
õppeperioodi jooksul jooksvates hindades, eeldades 2019. aastal kehtinud kulude struktuuri ja suuruse püsimist üle aja 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudeli simulatsioonimudel 2020 piloot 

NB! kulumudel põhineb tudengite arvuga kaalutud keskmisel kulul, mis erineb eelnevas analüüsis esitatud 
õppekavade keskmisest kulust, kus tulemused ei ole tudengite arvuga kaalutud. 

Simulatsioonimudeli olulised eeldused, mida tuleb meeles pidada tulemuste tõlgendamisel on järgmised: 

1) Mudel võtab aluseks ainult terviklikud õpekavad, alustavate ja lõpetavate õppekavade kulud on 
kõrvale jäetud. 
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2) Mudel eeldab, et andmekogumise aasta kulustruktuur jääb kehtima ühtlaselt üle kõigi 
prognoosiaastate. Sh ühe tudengi kogu õppeperioodi kulude prognoosimisel eeldab mudel, et 
tudengi kõigi õppeaastate kulude on samasuguse keskmise struktuuriga ja see ei muutu 
õppeperioodi jooksul. 

3) Mudeli aluseks on keskmise täiskoormusele taandatud tudengi õppe kulud. Keskmine kulu on 
õppekavade keskmine tudengite arvuga kaalutud kulu, mistõttu on suurem kaal suuremate 
tudengite arvudega õppekavadel. Kuna õppekavade vahel varieeruvad kulud suuresti, siis ei näita 
selline arvestus konkreetsel õppekaval õppimise kulu, mis võib olla suurem või väiksem 
keskmisest. 

 

Kasutades sisendina eelmises punktis toodud valemiga 1 leitud kulusid tudengi kohta aastas, indekseerides 
neid palga- ja tarbijahinnaindeksiga analoogselt valemile 3 ja korrutades väljundi täiskoormusele 
taandatud tudengite arvu ning õppe nominaalkestusega saab leida õppe kogukulu aastas. Selline 
arvutustehe võimaldab simuleerida kulude suuruse muutust, kui muuta tudengite arvu, aga ka muid 
algandmetest arvutatud komponente. Iga õppekavagrupi õppeastme kohta leitakse kogukulu aastal i 
järgmise valemiga. 

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢 𝑇𝑂𝐴
𝑖
 =       (3) 

(𝐹𝑇𝐸_𝑡öö𝑘𝑢𝑢𝑑2019 × 𝑇öö𝑗õ𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢
2019

+ ∑(𝐾𝑢𝑙𝑢 𝑇𝑂𝐴 𝐴𝑘,2019 × 𝑇𝐽 𝑜𝑠𝑎𝑘
2019

)

𝑘𝑛

𝑘=𝑘1

) × 𝑁 × 𝑃𝐾𝐼
𝑖

× 𝑇𝑂𝐴𝑖 + 

∑ (𝐾𝑢𝑙𝑢 𝑇𝑂𝐴 𝐴𝑘,2019 × (1 − 𝑇𝐽 𝑜𝑠𝑎𝑘
2019

𝑘𝑛

𝑘=𝑘1

)) × 𝑁 × 𝑇𝐻𝐼𝑖 × 𝑇𝑂𝐴𝑖 

 
kus 
Kogukulu TOAi  –  täiskoormusele taandatud tudengi õppe kogukulu kalendriaastal i 

TOAi   –  täiskoormusele taandatud tudengite arv kalendriaastal i 

 
2019. aasta täiskoormusele taandatud tudengite arvu eeldades kujunevad kulud hinnaindeksitega 
korrigeerides selliseks nagu näitab järgnev joonis (Joonis 46).  
 
Simulatsioonimudeli selle osa kasutamisel prognoosimiseks ja simulatsioonide tegemiseks on olulised 
piiravad eeldused järgmised: 

1) Mudel arvestab ainult terviklike õppekavadega. Alustavate ja lõpetavate õpekavade kulud on 
puudu.  

2) Mudel eeldab, et kõik kulud on muutuvkulud. Kui tudengite arvu suurendada, siis kõik kulud 
kasvavad proportsionaalselt tudengite arvuga ja vähendades vastupidi kahanevad. Kuna aga 
tegelikult ei ole kõik kulud muutuvkulud ja üks-ühele seoses tudengite arvuga, siis üle- ja 
alahindab selline simuleerimine kulude muutust.  

3) Mudel eeldab 2019. aasta kulustruktuuri püsimist üle aja ja simuleerides tudengite arvukasvu või 
kahanemist samasuguse struktuuriga kulude lisandumist ning kadumist.   
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Joonis 46. Õppe kogukulu prognoos õppekavagrupi õppeastmete kaupa terviklikel õppekavadel jooksvates hindades (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudeli simulatsioonimudel 2020 piloot 

 

Regressioonanalüüsi abil saab õppekavade kulud jagada muutuv- ja püsikuludeks. Siiski võimaldab see 
vaadata paremini tudengite arvu muutuse mõju kogukulude kujunemisele võrrelduna simulatsioonimudeli 
2. osaga, kus kõiki kulusid käsitleti muutuvkuludena. Regressioonimudeli koefitsiendid leidsime 
algandmete põhjal lihtsa lineaarse regressiooniga piiritledes andmed terviklike õppekavadega. 
Regressioonimudeli tulemused on toodud Joonis 43. 

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

 7 000 000

 8 000 000

 9 000 000

 10 000 000

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
bakalaureuseõpe

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
integreeritud õpe

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
magistriõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
bakalaureuseõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
magistriõpe

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
rakenduskõrgharidusõpe



50 
 

Joonis 47. Kogukulu ja täiskoormusele taandatud tudengite arvu lihtsa lineaarse regressiooni tulemused 2019. a kulumudelist 

  

Allikas: Kõrghariduse kulumudel 2020 piloot 

Simulatsioonimudel võtab aluseks regressioonimudeliga leitud vabaliikmed ja tõusunurga koefitsiendid 
ning võimaldab tudengite arvu muutuse mõju kogukulu kujunemisele vaadata hoides fikseeritud kulude 
komponendi (y-telje lõikepunkti) muutumatuna ja suurendades või vähendades tudengtite arvuga 
muutuvat tõusunurga koefitsienti. Hindade muutuse prognoosimiseks ajas kasutame simulatsioonimudeli 
esimese komponendi juures leitud tööjõu- ja muude kulude proportsioone ning kaalume nende 
proportsioonidega kokku kulude kasvu indeksi palkade kasvu ja tarbijahinnaindeksi kasvu indeksitest.  

Regressioonimudelipõhine simulatsioon piirdub ainult magistri- ja bakalaureuse õppe õppekavadega, kuna 
neis oli enam vaatluseid nii, et regressioonikoefitsiendid on usaldusväärsemad. Oluliseks piiranguks 
simulatsioonimudeli kasutamisel on analoogselt eelmistele komponentidele see, et need sisaldavad vaid 
terviklikke õppekavasid ja puuduvad alustavate ning lõpetavate õppekavade kulud. Lisaks eeldab selline 
prognoos, et kehtib 2019. aasta kulude struktuur. Regressioonimudelipõhises simulatsioonimudelis ei saa 
praegu simuleerida muude kulukomponentide muutuste mõju lõpptulemusele peale tudengite arvu.  
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Joonis 48. Õppe kogukulu prognoos õppekavagrupi õppeastmete kaupa terviklikel õppekavadel jooksvates hindades 
regressioonimudelipõhise simulatsioonimudeliga (eurodes) 

 

Allikas: Kõrghariduse kulumudeli simulatsioonimudel 2020 piloot 
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Käesolev raport võtab kokku kulumudeli metoodika piloteerimise tulemused. Kulumudel loodi selleks, et 
saada paremini aimu kõrghariduse kulude struktuurist ja ühele tudengile hariduse andmise kulu suurusest. 
Kuna õppekavagruppide sees on õppekavati kulud väga hajuvad, siis ei võimalda kulumudel prognoosida 
või hinnata konkreetse õppekava maksumust, vaid annab aimu keskmistest tendentsidest. Kõrgkoolid 
võtsid mudeli piloteerimisest aktiivselt osa ning nii koorus välja ka terve rida soovitusi, mida tasuks mudeli 
täisversiooni väljatöötamisel arvesse võtta. 

Koolide seisukohast on praeguse lähenemise peamiseks probleemiks, et see kajastab tegelikke kulusid ning 
ei näita seda, millised peaks olema kulud selleks, et pakkuda kvaliteetset õpet. Ühelt poolt toovad koolid 
välja, et selge puudujääk on õppejõudude tööjõukuludes, mille kasv on jäänud alla Eesti üldisele 
palgakasvule. Teisalt on investeeringud tegevustoetuse ebapiisavuse tõttu olnud väiksemad, kui on vajalik 
amortiseerunud põhivara asendamiseks ning kaasaegse õppekeskkonna pakkumiseks. Sellest tulenevalt 
näitab ka amortisatsioon investeeringuvajadust väiksemana. Kulud on alahinnatud ka seetõttu, et 
investeeringud tehakse kohati välisprojektide vahenditest ning nende investeeringute amortisatsiooni ei 
kajastata õppe kuludes ühtsetel alustel. Selleks, et kulumudelit saaks kasutada kvaliteetse kõrghariduse 
õppe pakkumiseks vajaliku rahastuse suuruse hindamiseks, tuleks leida nö mudel-hinnad ja -maksumused, 
mis olemasoleva puudujäägi kataks. Mudel-kulude hindamist praegune mudel ei käsitle. Selleks on vaja 
välja töötada eraldi metoodika. Küll saab käesolev kulumudel olla selle töö oluliseks sisendiks, eriti juhul, 
kui seda on mõned aastad uute andmetega täiendatud.  

Koolidele kaasneb sellise mudeli sisendiks antavate andmete koondamisega suur töökoormus, kuid 2-
kuulise perioodi jooksul oli see kõikidele kõrgkoolidele tehtav. Piloodi laiendamisel soovitame vastavalt 
kõrgkoolide sisendile muuta andmete kogumise ajaperioodi. Piloteerimise andmed koguti novembris-
detsembris, mis langeb kokku on uue eelarveaasta ettevalmistuseperioodiga. Eelmise majandusaasta 
kuluandmete kogumiseks sobivam ajaperiood on suvel, juunist augustini. 

Metoodika piloteerimise käigus kerkisid üles mõned ettepanekud metoodika parandamiseks: 

• Osadest andmepäringu tulpadest said kõrgkoolid aru erinevalt, mistõttu tuleks täpsustada 
andmepäringus küsitav andmeväli „Tasu“. 

• Leida lahendus kaudsetest kuludest tööjõukulude eristamiseks. Praegu põhineb see kõrgkoolide 
majandusaasta aruannetes kajastatud tööjõukulude proportsioonil kogukuludest, aga kuna 
tööjõukulud kasvavad oluliselt kiiremini, kui muud kulud, siis oleks hea, kui seda saaks täpsemalt 
hinnata. 

Kulumudeli oleks huvipakkuv ka koolidele, kui tulemusi esitataks muuhulgas koolide kaupa. Soovitame 
sellise väljundi lisamist piloodi laiendamisel. Kuna kulumudeli täpsusega kulude välja arvutamine ja 
tulemuste avaldamine võimaldab lihtsaid väärtõlgendusi, siis soovitame kulumudeli väljundina valmivate 
tulemuste avalikustamist pärast seda, kui kulumudeli andmed on kogutud laiemalt ja standardiseeritud 
väljundid avalikustamiseks välja töötatud. 

Praegused arvutused kasutavad vaid terviklike õppekavade andmeid. Soovitame järgmiste väljundite 
analüüsimisel kaaluda võimalust võtta arvesse alustavate ja lõpetavate õppekavade kulusid. Võimalikuks 
lahenduseks on kaaluda alustavaid ja lõpetavaid õppekavasid õppeperioodi proportsiooniga õppekava 
nominaalkestusest.  

Praegused kulumudeli arvutused esitavad tulemused võrreldavuse tagamiseks täiskoormusele taandatud 
tudengi kohta õppe nominaalkestuse ühel aastal. Kuna selline arvutuskäik teeb kulukamaks edukate 
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õppurite õppe ja ignoreerib nö läbikukkunud õppureid, siis tuli koolidelt ettepanek lisada ühe 
väljundnäitajana ka kulude arvestus kõikide õppurite kohta sõltumata nende edasijõudmisest. Soovitame 
kaaluda sellise näitajaga kulude arvestuse lisamist järgmistes andmekogumise ringides. 

Kulumudeli laiemal kasutuselevõtul tuleks koolidega kuluridade kaupa üle käia nende poolt kasutatav 
metoodika, et võimalusel ühtlustada koolide kasutatavat metoodilist lahendust ning hinnata täpsemalt, 
millised on kuluridade erinevast tõlgendusest tulenevad erinevused kulukomponentides. Kuna mitmed 
koolid näevad, et piloteeritud kõrgkoolide ülene kulumudel võiks teoreetiliselt asendada nende sisemist 
õppekavade kulude arvestamise metoodikat (või tuleks sisemine metoodika kulumudeli laiemasse 
kasutusse võtmisel sellega kooskõlla viia), siis on piloteeritud mudeli laiendamine ja regulaarsesse 
kasutusse võtmine hea võimalus ühtse süsteemi loomiseks. Soovitame metoodilise kontrolli teha järgmises 
andmekogumise ringis.  

Mudeli edasiseks rakendamiseks on vajalik koolide koostöö nii metoodika parendamisel kui andmete 
koondamisel. Kui mudel regulaarsesse kasutusse võetakse, siis tuleks selle arendamine muuta koolide 
finantsjuhtide osalusel süstemaatiliselt uuendatava metoodika ja juhendmaterjalidega lahenduseks. Sellise 
lahenduse rakendamine nõuab täiendavaid ressursse ja tööd nii kulumudeli haldajalt kui kõrgkoolidelt. 
Arvestades aga kõrghariduse tegevustoetuse suurust on tegemist pigem tagasihoidliku täiendava kuluga. 
Piloteeritud metoodika katab ainult kõrghariduse õppe I ja II astme kulusid. Ülevaatlikkuse suurendamiseks 
tasuks kaaluda ka teiste koolide tegevuste katmist kulumudeliga nagu nt on käesoleva kulumudeli 
eeskujuks oleva UK TRAC mudeliga kaetud teadusrahastus.  
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Lisatud eraldi failina: „Kõrghariduse kulumudeli andmete kogumise metoodika.docx“ 

Lisatud eraldi failina: Simulatsioonimudel.xlsx 


