
14 || ARVAMUS || POSTIMEES, 13. MAI 2015 TOIMETAJA URVE ESLAS, TEL 666 2264, ARVAMUS@POSTIMEES.EE

 

SAMAL TEEMAL
Jürgen Ligi 
«Erakoolidest ja võrdsest 
kohtlemisest», PM 12.05

Liina Kersna «Õigus 
olla andekas», PM 7.05

esti riigi prioritee-
did on justkui pai-
gas: deklareerime, et 
Eesti tulevik sõltub 
meie inimeste hari-
tusest, ning panusta-
me sellesse ka raha-

liselt – valitsussektori hariduskulud 
võrreldes SKTga on Eestis Euroopa 
Liidu riikidest ühed suuremad. Kui 
vaadata aga selle fassaadi taha, näe-
me, et meie hariduskorraldust ise-
loomustab aastaid üldine turbulent-
sus, vaevalt saab üks arusaamatus 
vaibuda, kui saabub kohe mõni uus.

Mis ikkagi on järjekordses hari-
dussegaduses valesti läinud ja miks? 
Hariduses on aastaid puudu olnud 
terviklikust vaatest. Aastaid on riigi 
ebaselged eesmärgid ja tegevuskava 
puudumine hoidnud omavalitsusi 
teadmatuses, mida oodata koolivõr-
gu korrastamise ning riigi ja oma-
valitsuste ülesannete jaotuse ja ra-
hastamise asjus. Nüüd on sama juh-
tunud erakoolidega. See paneb ikka 
ja jälle küsima: milline peaks Eestis 
antav haridus olema ja millist hari-
duskorraldust saame endale lubada?

Seadus paneb riigile ja kohaliku-
le omavalitsusele kohustuse tagada 
Eestis igaühele võimalus täita koo-
likohustust. See tähendab, et riik ja 
eelkõige omavalitsused peavad loo-
ma vajaliku arvu koolikohti ja neid 
ülal pidama. See, et osa lapsevane-
matest soovib leida tavakoolist eri-
nevat lähenemist, on viimastel aas-
tatel hoogustanud erakoolide teket. 
Seda soosib ka otsus, et erakooli te-
gevuskulu eest maksab lapse elu-
koha omavalitsus ehk maksumaks-
ja õlgadel on nii hariduse sisu eest 
maksmine kui ka muud erakooli te-
gevuskulud, kommunaalmaksed jm.

Ja kui eripalgelised on olnud 
lapsevanemate soovid, selgub, kui 
vaid vaadata, millistele vajadustele 
või väärtustele tuginedes erakoole 
avatakse. Ma ei käsitle siin formaal-
selt erakooliks kujundatud munitsi-
paalkoole. See on omaette teema ja 
üks selliste nn erakoolide tekke ta-
gamaadest jääb varasemasse aega, 
kui raamatupidamisliku trikitami-
sega sai omavalitsus kooli ehitami-
seks võetud laenu jätta valla või lin-
na võlakoormuses arvesse võtmata.

Seega, haridusmaastik on Ees-
tis kirju ja see sunnib küsima, 
kus on tasakaalupunkt, milli-

ne hariduse andmise vorm on ühis-
konnale jõukohane maksumaks-
ja rahast kinni maksta ning milline 
peaks tegutsema erahuvides ja sel-
gelt erarahaga. Kindlasti oleks to-
re, kui koolide ja süsteemide valik 
oleks maksimaalselt lai, paindlik ja 
kättesaadav, kuid maksumaksjana 
tuleb meil ratsionaalselt aru saada, 
et kuskil on see piir, mida suudame 
ühiskonnana kanda.  

Teame, et õpilaste arv on oluli-
selt kahanenud, kuid õpetajate arv 
ei ole vähenenud mitte samas tem-
pos. Mõistame, et koolid peavad 
olema seal, kus on lapsed, ning 
koolid, kuhu lapsi ei jätku, tuleb 
kinni panna. Saame aru, et hea 
haridus sõltub heast õpetajast, kel-

le palk ei tõuse ikka veel sedavõrd, 
nagu arvatakse vaja olevat. Seega 
teame justkui, mida oleks vaja te-
ha ja mis on hädade põhjused, aga 
tulemuste suhtes ei ole paista laia 
rahulolu olevat.

Haridus- ja teadusministeerium 
on, tõsi, aastaid veennud omava-
litsusi koolivõrku korrastama, ees-
märgiks ikka maksumaksja ra-
ha efektiivsem kasutamine. Tuleb 
nõustuda haridus- ja teadusminis-
ter Jürgen Ligiga, kes eilses Pos-
timehes leiab, et «riik peab seega 
koolivõrku kokku tõmbama, et ra-
ha ei kuluks tühjade ruutmeetrite 
kütmisele ja remondile, et õpetajad 
saaksid töötada täiskohaga ja kok-
kuvõttes korralikku palka».

Valitsus peaks tunnistama, 
et kõik see on olnud teada 
pikki aastaid, aga valitsus 

pole tahtnud midagi otsustavat et-
te võtta, vastupidi – aastaid on las-
tud raha matta perspektiivitutes-
se koolidesse, kõikvõimalikul moel 
välditud otsustamist, pugedes ar-
gumendi taha, et koolid on põhili-
selt omavalitsuste asi, millesse va-
litsus ei sekku. Seega ei saa öelda, 
et riigil oleks selleks olnud avalik-
kusele ja omavalitsustele esitada 
üleliia arusaadav plaan. Samas on 
riigigümnaasiumide loomisega as-
jad siiski justkui liikuma pandud.

Gümnaasiumimuudatusega sa-
masse aega jääb aga ka praegu arut-
lusteemaks saanud erakoolide tege-
vuskulude rahastamise otsus, mis 
pani erakoolide tegevuskulude kat-
mise omavalitsuste õlgadele. Kumb-
ki otsus pole aga tehtud vastastiku-
seid mõjusid arvestades.

Erakoole puudutavat muuda-
tust, mis 2010. aastal tekkis seadus-
eelnõusse äkitselt riigikogu menet-
luse käigus, põhjendati eesmärgiga 
suurendada omandivormide võrdset 
kohtlemist ja valikuvabadust ning 
vähendada õppemaksu. Kuigi need 
põhjendused kõlavad esmapilgul ül-
lalt, ei leia eelnõu juurest analüü-
si, kas selline otsus ka sellise võrd-
suse loob. Omavalitsustelt, kellest 
enamikul on rahast pigem puudus, 
nõuab see otsus haridusse lisapa-
nustamist. Enne seadusemuudatust 
ei analüüsitud sedagi, ega riigikogu 
pane nõnda omavalitsustele riiklik-
ku ülesannet, mille kulud tuleb rii-
gil endal kanda.

Täpselt sellisele seisukoha-
le aga riigikohus möödunud sügi-
sel Tallinna linna protesti aruta-
des jõudis. Kohus otsustas, et riik 
peab tagantjärele kui ka tulevikus 
[kuni kehtib seadus, mis kohustab 
erakoolide tegevuskulusid katma] 
omavalitsuste poolt erakoolide te-
gevuskuludeks makstud raha hü-
vitama. Riik pole tõtanud kohtuot-
sust täitma. 

Kui üldise arusaama järgi on 
kõik kohtuotsused adressaadile 
täitmiseks kohustuslikud, jääb rii-
gikogule suunatud otsuste puhul 
vastupidine mulje. Alates 2011. aas-
tast kogunenud 14 miljoni suurust 
tegevuskulude võlga eelmine valit-
sus riigieelarvesse täies ulatuses ei 

planeerinud ja omavalitsustele po-
le kavas nende raha tagantjärele 
vabatahtlikult tasuda.

Enamgi veel, valitsus soovib võ-
la tasumisega seoses kulutada li-
saks veel märkimisväärselt maksu-
maksja raha. Kohtuotsuse kiire täit-
mise asemel on valitsus teatanud, 
et omavalitsustel tuleb oma raha 
kättesaamist nõuda igaühel, ühe-
kaupa kohtu kaudu. Et asjaajami-
ne kohtus on kallis ja kohtud üle-
koormatud, suurendab see kohtu-
te ja omavalitsuste halduskoormust 
ning kinni maksab selle taas mak-
sumaksja.

On üllatav lugeda haridusmi-
nistri arvamust, kus ta avaldab loo-
tust, et omavalitsuste toetus era-
koolide tegevuskulude katteks taas-
tub vabatahtlikult, ja lisab, et «on 
vaja valmis olla ka omavalitsuste 
kohustamiseks juriidiliselt vettpida-
vas vormis». Riigikohus on selge sõ-
naga öelnud, et see pole omavalit-
suse kohustus. Ja riigist oleks küü-
niline püüda neid kohustusi taas 
omavalitsuste kaela sokutada, kui 
neid ei peeta võimalikuks riigil en-
dal kanda.

Seesugune suhtumine riigikohtu 
otsusesse on aga asja üks külg. Kui 
tulla tagasi erakoolide tegevuskulu-
de tasumise juurde ja vaadata sel-
lele seatud eesmärki omandivormi-
de võrdse kohtlemise asjus, näeme 
täpsemalt vaadeldes, et seda sihti ei 
ole sugugi saavutatud. Ma ei hakka 
siinkohal pikemalt käsitlema eba-
võrdsust, mis tekib põhjusel, et era-
koolid on seal õppivate laste eest 
vaid omavalitsustelt toetuse saaja 
rollis, ega keerulisi skeeme, mis loo-
vad ebavõrdsed võimalused kooli 
tugipersonali kulude katmisel.

Erakoolide puhul on oluline eri-
nevus ka see, et erakool võib oma 
tegevuse korraldamiseks lisaks rii-
gi toetusele ja omavalitsuselt saada-
vale tegevuskulule küsida ka õppe-
maksu, mida munitsipaalkool teha 
ei tohi. Samal ajal peab omavalitsus, 
teadmata, milliseid erakoole luuak-
se ja millised on nende arengupers-
pektiivid, munitsipaalkoole remon-
tima ja ehitama, et tema lastel olek-
sid koolikohad olemas, kui vane-
mal tekib soov laps munitsipaalkoo-
li panna. Samas ei ole omavalitsusel 
mingit võimalust kaasa rääkida era-
koolide asutamisel.

Tegevusloa andmine erakoo-
li loomiseks on haridus- ja teadus-
ministeeriumi käes ning omavalit-
sust ainult informeeritakse loa saa-
nud erakoolist. Otsustamine läheb 
omavalitsusest mööda, erakoolile 
loa andmisel ei ole vaja arvesse võt-
ta, kas omavalitsusel on koolikohti 
kõigi laste jaoks ja kui palju nendest 
kohtadest erakooli siirduvate laste 

Haridusmaastik on Eestis kirju ja see sunnib küsima, milline hariduse andmise vorm 
on ühiskonnale jõukohane maksumaksja rahast kinni maksta ning milline peaks 
tegutsema erahuvides ja selgelt erarahaga, kirjutab riigikontrolör Alar Karis.

arvelt tühjaks jääb. Seega pole sisu-
liselt ei riigil ega omavalitsusel või-
malik piirata erakoolide tekkimist 
põhjusel, et koolivõrk on piisav ja 
veel üht kooli, mille tegevuskulude 
katmises kõik maksumaksjad osale-
ma peavad, ei ole mõistlik luua. Ku-
lude kasv on seega prognoosimatu.

2011. aastal jõustunud muudatu-
sed, millega erakoolide tegevusku-
lude tasumine pandi kogu ühiskon-
na õlule, on tekitanud arvulise hüp-
pe erakoolide hulgas, koole on kol-
mandiku võrra rohkem kui viie aas-
ta eest. Osa erakoolipidajaid on võt-
nud investeeringuteks laenugi.

On selge, et kavandades nüüd 
rahastamises põhimõttelisi muuda-
tusi, võidakse panna senisest hoo-
pis erinevasse olukorda need era-
koolipidajad, kes oma plaanides 
on suuresti arvestanud senise või-
malusega, et erakooli kommunaal- 
ja muud kulud tasutakse maksu-
maksja taskust. Vajalike muudatus-
te tegemine erakoolide rahastamise 
skeemis on riigile ka taas kord teh-
tud-mõeldud-käitumise õppetund – 
et probleem normaalselt lahendada, 
tuleb nüüd arvestada nii õiguspära-
se ootuse aspekti kui ka sellest tu-
lenevat üleminekuaja vajadust, sest 
erakoolide rahastamist üleöö muu-
ta pole korrektne.

Kindlasti pole toonase otsuse 
puhul mõistlik ka see, et lahendati 
üht üksikküsimust, mõtlemata läbi 
haridussüsteemi kui tervikut ning 
arvestamata mõju kogu süsteemile. 

R iigikogu ja valitsuse ees sei-
sabki nüüd küsimus, kui-
das minna süsteemi korras-

tamisega edasi: kas lähtuda sellest, 
et kohustus luua koolikohti on sel-
gelt riigil ja omavalitsusel, või ka-
sutada hübriidsüsteemi, kus tea-
tud juhtudel võib erakoolil olla ava-
liku haridusteenuse pakkuja roll, 
kui see vastab kogukonna huvide-
le? Sel juhul toimiks erakool osalt 
maksumaksja toel, aga see saaks 
tingimata toimuda vaid omavalitsu-
se kaasotsustamisel. Praegune olu-
kord, kus omavalitsusel pole mingit 
otsustusõigust, küll aga kohustus 
maksta, pole kindlasti normaalne. 
Ja muidugi jääb alles võimalus koo-
li pidada täielikult eraalgatuse kor-
ras ja kuludega. Praegune järjekord-
ne erakoolide rahastamist puudutav 
segadus pikas läbimõtlematusest 
tulenevas haridussegaduste reas 
kinnitab veel kord: vaid terviklik, 
ratsionaalne, läbimõeldud ja ühis-
konnale jõukohane lahendus võiks 
tuua Eesti haridussüsteemile tööra-
hu, mida vajavad õpilased ja õpeta-
jad, aga ka koolipidajad, sõltumata 
sellest, kas kooli peab riik, omava-
litsus või eraettevõtja.

Püsiturbulents üldhariduses

E

Riigist oleks küüniline 
püüda neid kohustusi taas 

omavalitsuste kaela sokutada, 
kui neid kohustusi ei peeta 

võimalikuks riigil endal kanda. 

On üllatav lugeda haridusministri 
arvamust, kus ta loodab, et 
omavalitsuste toetus erakoolide 
tegevuskulude katteks 
taastub vabatahtlikult.


