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Sissejuhatus 
 
Erakooliseaduse § 222 muudatuse jõustumisega kaasneb kohalike omavalitsuste rahalise toetuse 
vähenemine erakoolide tegevuskulude katmiseks. Toetuse vähenemisel on erakoolid sunnitud 
tõstma õppemaksu. Käesoleva küsitluse peamine eesmärk on hinnata õppemaksutõusu mõju 
lapsevanematele.1 
Samas oli oluline teada saada põhjused, miks lapsevanemad on valinud erakooli, sest analüüsi 
koostajad ei tea, et Eesti erakoolide lapsevanemate hulgas oleks sarnaseid küsitlusi läbi viidud ja 
uuritud, miks lapsevanemad eelistavad tasulist erakooli riigi ja kohaliku omavalituse koolidele. 
Et varem erakoole puudutavaid küsitlusi ei ole läbiviidud, käsitleti erakoole, kui „musta kasti“ ja 
küsimused, mis lastevanematele esitati, ei sisaldanud endas selget eesmärki. Küsitluse läbiviimisel 
lähtuti vajadusest saada suurt analüüsiressurssi kulutamata kätte esialgsed tulemused, mida seejärel 
analüüsides saab koostada põhjalikuma küsitluse, kui seda peetakse vajalikuks.  
Küsitlus viidi läbi ajavahemikul 2.-8.detsember 2015 kõikide Eesti erakoolide lastevanemate hulgas. 
Küsitlusega sooviti saada vastuseid järgmistele küsimustele: 
1) Miks vanemad valisid erakooli 
2) Milline on erakoolide aastane õppemaksu suurus 
3) Kui palju on õppemaksu soodustuse saajaid 
3) Milline on tundlikus õppemaksu tõusu suhtes 
4) Mida tehakse, kooli reorganiseerimise või sulgemise korral 
5) Milliseid raskuseid tekitab koolivahetus vanemale/õpilasele 
6) Milliseid tundeid/mõtteid tekitab erakooliseaduse muudatus 
7) Praeguse kooliga rahulolu. 
Vastajatel oli võimalus antud teemal avaldada arvamust HTM-ile ning Riigikogu kultuurikomisjonile. 
Avaldatud arvamused on grupeeritud waldorfkoolide, kristlike koolide ja muude erakoolide kaupa 
ning need on toodud kokkuvõtte lisadena. Arvamusavaldusi on kokku 99 lehekülge.  
 
Analüüsi esimeses peatükis tuuakse andmed erakoolide arvu ja õpilaste arvu muutuste kohta aastatel 
2005-2015. Teises peatükis on toodud andmed küsitluses osalenute kohta. Kolmandas peatükis on 
küsitluse tulemused. Neljandas peatükis on kirjeldatud vastuste statistilise analüüsi tulemusi. 
Küsimustik, millele lapsevanemad vastasid, on toodud analüüsi lisana.  
 
Küsimustiku koostasid kodanikualgatuse Avalikult Haridusest iikmed Anne-Ly Kerge ja Ave Laas ning 
Riigikogu kultuurikomisjoni nõunik Atko-Madis Tammar.  
Küsitlus viidi läbi elektrooniliselt keskkonnas https://www.surveymonkey.com  
 
Küsitluse statistilise analüüsi viis läbi Tartu Ülikooli Sotsioloogia eriala magistrant Piia-Mai Orav.  
Statistilise analüüsi eesmärgiks on hinnata, kas hinnatõusu mõju erinevatele lastevanemate 
gruppidele on erinev. 
  

                                                           
1 Analüüsi eesmärgist tulenevalt ei hõlma analüüs Erakooliseaduse alusel tegutsevat Keila Kooli ja Laagri kooli, 
kus kooli pidajaks on eraõigusliku juriidilise isiku kaudu kohalik omavalitsus ja kus õppemaksu ei küsita. 

https://www.surveymonkey.com/


1. Erakoolid Eestis 
 

2015/2016 õppeaasta seisuga on Eesti üldhariduskoolides kokku 180963 õpilast, neist erakoolides 

õpib 8682 last.2 

 

 

Joonis 1. Õpilaste arv üldhariduskoolides. 

  

                                                           
2 www.haridussilm.ee andmetel. Haridus Silm on erakoolide õpilaste hulka arvestanud ka  Keila Kooli ja Laagri 
Kooli õpilased (kokku 2094 õpilast), sest kooli pidajaks on eraõiguslik juriidiline isik (vastavalt sihtasutus ja 
osaühing), kuid juriidilise isiku omanikuks on kohalik omavalitsus. 
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Õpilaste jaotumist erakoolide vahel ja õpilaste arvu kasvu 2015/2016 õppeaastal võrreldes 

2014/2015 õppeaastaga illustreerib alljärgnev joonis.3  

 

 

Joonis 2. Õpilaste arvu jaotus erakoolide vahel. 

 

2. Andmed küsitluses osalenute kohta 
 
Küsitluse läbiviimise teade edastati enam kui neljakümnele erakoolile. Küsimustele vastas 3643 
lapsevanemat 38 erakoolist. 
Vastanutest on suur osa kõrgharidusega (76% eesti-,  61% venekeelsetest vastajatest),  peres on 
keskmiselt 2 last (45% eesti ja 54% vene peredest), kuid erakoolis käib suurel osal peredest (67% 
eesti ja 76% vene) ainult 1 laps.  
Kindlasti tuleb  silmas pidada, et vastanute seas võib olla kordusi, kuna ühe õpilase eest võis ankeeti 

täita mitu inimest. 

  

                                                           
3 Joonis ei kajasta Keila Kooli ja Laagri Kooli õpilaste arvu.  
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Tabel 1. Küsitluses osalenute jaotus koolide järgi. 

Kooli nimi Sagedus Protsent Koolitüüp 

Total   3643 100.0  

1. Rocca Al Mare Kool 721 19.8 Muu 

2. Tartu Katoliku Hariduskeskus 299 8.2 Kristlik 

3. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 298 8.2 Muu 

4. Tartu Erakool 282 7.7 Muu 

5. Tallinna Kesklinna Põhikool 230 6.3 Muu 

6. Tartu Waldorfgümnaasium 226 6.2 Waldorfkool 

7. Waldorfkool Läte 145 4.0 Waldorfkool 

8. Tallinna Toomkool 133 3.7 Kristlik 

9. Audentese Erakool 113 3.1 Muu 

10. Tallinna Vaba Waldorfkool 111 3.0 Waldorfkool 

11. Pärnu Vabakool 110 3.0 Muu 

12. Püha Miikaeli Kool 94 2.6 Kristlik 

13. Sakala Eragümnaasium 94 2.6 Muu 

14. Kaarli Kool 75 2.1 Kristlik 

15. Aruküla Vaba Waldorfkool 72 2.0 Waldorfkool 

16. Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal 64 1.8 Waldorfkool 

17. Viljandi Vaba Waldorfkool 59 1.6 Waldorfkool 

18. Püha Johannese Kool 55 1.5 Kristlik 

19. Erakool Intellekt 53 1.5 Muu 

20. Herbert Hahni Kool 41 1.1 Waldorfkool 

21. Gaia Kool 32 .9 Muu 

22. EBS Gümnaasium 27 .7 Muu 

23. Rakvere Vanalinna Kool 21 .6 Waldorfkool 

24. Eurogümnaasium 20 .5 Muu 

25. Tartu Luterlik Peetri Kool 20 .5 Kristlik 

26. Tartu Erakooli Peedu Filiaal 19 .5 Muu 

27. Tartu Kristlik Põhikool 19 .5 Kristlik 

28. Mäepealse Erakool 15 .4 Muu 

29. Rocca Al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskus 15 .4 Muu 

30. Pikakannu Kool 12 .3 Muu 

31. Leiutajate Külakool 9 .2 Muu 

32. Edu Valem Erakool 4 .1 Muu 

33. Erakool Garant 4 .1 Muu 

34. Nõmme Erakool 4 .1 Muu 

35. Oja Kool 3 .1 Waldorfkool 

36. Salu Kool 3 .1 Muu 

37. Tallinna Euroopa Kool 3 .1 Muu 

38. Mattiase Põhikool 1 .0 Muu 

Info puudub4 137 3.8  

 

                                                           
4 Ankeedis ei olnud kooli nime sisestatud 



3. Vastused esitatud küsimustele 
 

3.1.  Erakooli valiku põhjused. 
 

Tabel 2. Pingerida põhjustest, miks valiti erakool. 

 Miks valisite erakooli? Sagedus Protsent 

 Sobib konkreetse kooli suhtumine lapsesse 3080 12,8% 

 Sobivad konkreetse erakooli väärtushinnangud 3050 12,7% 

 Soovin tänapäeva edule orienteeritud maailmas kooli, kus on 
tähtsad laps ning tema vajadused. 

2236 9,3% 

 Soovin lapsele õppimiseks väiksemat klassi 1869 7,8% 

 Sobib kooli paindlikkus, kiire areng, keskendumine olulisele 1610 6,7% 

 Soovin, et mu laps saaks võimalikult hea hariduse ja arvan, et 
piirkonnakoolis seda ei pakuta 

1596 6,6% 

 Soovin reaalselt kaasa rääkida kooli arengus 1411 5,9% 

 Sobib erakooli asukoht 1269 5,3% 

 Olin varem kooliga kokku puutunud (avalikud üritused, 
lapsevanemate kool, eelkool, lastehoid vmt) 

1108 4,6% 

 Määravaks said meie pere maailmavaatelised tõekspidamised 1058 4,4% 

 Soovin, et laps saaks süvaõpet mõnes aines (matemaatika, keeled 
jms) 

1052 4,4% 

 Lapsel on tundlik närvisüsteem ja otsisin rahulikku keskkonda 1016 4,2% 

 Otsisin just nimelt seda alternatiivset pedagoogikat, mida koolis 
rakendatakse 

991 4,1% 

 Lapsevanemana on endal negatiivne kogemus õpingute ajast 496 2,1% 

 Lapsel on negatiivne koolikogemus varasemast koolist 388 1,6% 

 Tuttav soovitas 376 1,6% 

 Lugesin/kuulsin kooli kohta meediast 284 1,2% 

 Käisin mööda kodukandi koole ja see kool on sobivaim 250 1,0% 

 Määravaks said meie pere religioossed tõekspidamised 243 1,0% 

 Piirkonnakool asub liiga kaugel 203 ,8% 

 Arst/psühholoog/teise kooli töötaja soovitas 153 ,6% 

 Laps on haridusliku erivajadusega (nõustamiskomisjoni soovituse 
alusel) 

84 ,3% 

 Minu elukohas puudub munitsipaalkool 84 ,3% 

 Erakool on prestiižne 77 ,3% 

 Laps on füüsilise erivajadusega ning otsisin kooli, kus tal oleks 
mugavam õppida 

58 ,2% 

 Sattusime kooli juhuslikult 31 ,1% 

 

  



3.2.  Õppemaksu suurus 

 

 

Joonis 3. Õppemaksu suuruse vahemikud. 

Kõigist vastanutest: Alla 500 (18.8%); 501-1000 (33.0%); 1001-1300 (7.9%); 1301-1600 (8.1%); 1601-

2000 (15.9%); 2001-2200 (9.2%); Üle 2200 (6.4%) 
 

  



3.3.  Õppemaksu soodustused 

 

 
Joonis 4. Õppemaksu soodustused. 

 

Kõigist vastanutest: Tasun täismahus õppemaksu (86.1%); Saan õppemaksusoodustust  (11.6%); Olen 

õppemaksust vabastatud (1.8%) 

 

 
 

  



3.4.  Millist mõju avaldab õppemaksu tõus 

 

 

 
Joonis 5. Õppemaksu tõusu mõju. 

 
Kõigist vastanutest: Ei mõjuta (5.6%); Jah, kui tõuseb kuni 10% (37.2%); Jah, kui tõuseb 10-30% 
(37.8%); Jah, kui tõuseb 30-60% (13.9%); Jah, kui tõuseb 60-80% (2.7%); Jah, kui tõuseb 80-100% 
(1.8%) 
 
Neljandas peatükis on põhjalikum õppemaksutõusu analüüs, kus on vaadeldud, kas koolitüüpide 
lõikes on erinev tundlikus õppemaksu tõusu suhtes ja mis eristab vastajaid, kes on hinnatõusu suhtes 
rohkem tundlikud, neist vastajates, kes on vähem tundlikud.  
 

3.5.  Mida tehakse õppemaksu tõusu korral 
 
Tabel 3. Käitumine õppemaksu tõusu korral. 

Mida teeksite, et suurenenud õppemaksu maksta? Sagedus Protsent 

 kaalute mõnda muud majanduslikku tegevust majandusliku seisu 
parandamiseks 

1666 37,3% 

 plaanite võtta lisatööd, et maksta õppemaksu 1275 28,6% 

 ei ühtegi ülalpool märgitust, pigem siiski vahetan lapse kooli 877 19,7% 

 kaalute elukoha, auto vms vara  väiksemaks ja/või soodsamaks 
vahetamist 

356 8,0% 

 taotlete laenu pangast või nt vanavanematelt jms. 288 6,5% 

 



3.6.  Mida tehakse kooli sulgemise korral 

 

Tabel 4. Käitumine erakooli sulgemise korral. 

Kuhu paneksite lapse juhul, kui praegune kool sulgetakse Sagedus Protsent 

 Mõni teine erakool 1468 28% 

 Piirkonna munitsipaalkool 1392 26,5% 

 Mõne teise piirkonna munitsipaalkool 874 16,7% 

 Kolite perega mujale, kus on sobilik kool 605 11,5% 

 Väikeklass munitsipaalkoolis 454 8,6% 

 Koduõpe 412 7,8% 

 Erikool 44 0.8% 

Valiku Muu koos täiendava selgitusega valis eestikeelse küsimustiku puhul 394 vastajat. 80 vastajat 
kirjutas, et nad kas kolivad või kaaluvad tõsiselt Eestist ära kolimist.  
Venekeelsele küsimustikule vastajatest vastas muu  9 inimest, kellest 1 kirjutas, et saadab lapse 
välismaale õppima, ülejäänud 8 vastasid, et nad ei ole selle peale üldse mõelnud.  
 
Küsimus: Kas teil on praegu teada, millisesse munitsipaalkooli teie laps õppima asuks, kui erakool 
suletakse? a) Jah; b) Ei  
 
Kõikidest vastanutest: Jah: 903 (24.8%); Ei: 2654 (72.9%) 

 

3.7.  Milliseid raskuseid tekitab koolivahetus vanemale ja lapsele 
 

Küsimus: Kas Teile kui lapsevanemale tekitab koolivahetus raskusi? a) Jah; b) Ei; c) Ei oska öelda 

Kõikidest vastanutest: Jah: 3316 (91%); Ei: 90 (2.5%); Ei oska öelda: 220 (6%) 

Tabel 5. Koolivahetusega seotud raskused lapsevanemale. 

Milliseid raskusi tekitaks koolivahetus lapsevanemale? Sagedus Protsent 

 Emotsionaalse poolega (praeguses koolis on head suhted ja neist on 
kahju loobuda jms.) 

3136 36,9% 

 Kooli pedagoogiliste teemadega (sobib praeguse kooli pedagoogika ning 
laste õpetamise ja kasvatamise põhimõtted) 

2983 35,1% 

 Maailmavaateliste teemadega (praeguse kooli väärtused ning suhe 
religiooni on olulised) 

1413 16,6% 

 Transpordi - ja elukorraldusega (pikem teekond kooli, lapsel ei ole kuskil 
peale kooli olla jms) 

961 11,3% 

 
Küsimus: Kas Teie arvates tekitab koolivahetus teie lapsele raskusi? a) Jah; b) Ei; c) Ei oska öelda 

Kõikidest vastanutest: Jah: 3345 (91.8%); Ei: 35 (1%); Ei oska öelda: 252 (6.9%) 

Tabel 6. Koolivahetusega seotud raskused lapsele. 

Milliseid raskusi tekitaks koolivahetus lapsele? Sagedus Protsent 

 Kooli pedagoogiliste teemadega (sobib praeguse kooli pedagoogika ning 
laste õpetamise ja kasvatamise põhimõtted) 

2976 36,1% 

 Emotsionaalse poolega  (praeguse koolis on head suhted ja neist on 
kahju loobuda jms.) 

2817 34,2% 

 Maailmavaateliste teemadega (praeguse kooli väärtused ning suhe 
religiooni on olulised) 

1411 17,1% 

 Transpordi - ja elukorraldusega (pikem teekond kooli, lapsel ei ole kuskil 
peale kooli olla jms) 

1037 12,6% 

 



3.8. Milliseid tundeid/mõtteid tekitab erakooliseaduse muudatus. 
 
Tabel 7. Meediakajastuse mõju lapsevanemale. 

Viimaste kuude meediakajastus erakoolide rahastamise 
teemadel on: 

Sagedus Protsent suhteline % 

 on pannud mind muretsema meie kooli tuleviku pärast 3100 85.4% 35% 

 tunnen, et erakoolide ja erakoolide lapsevanemate 
kohta esitatakse meedias ebatõeseid väiteid 

2596 71.5% 29.3% 

 on pannud mind mõtlema, kuidas oma kooli rohkem 
toetada 

1925 53.0% 21.8% 

 sain teada, kui palju huvitavaid ja uusi erakoole on 
Eestis loodud 

1135 31.3% 12.8% 

 ei ole mind mõjutanud 55 1.5% 0.6% 

 ei ole märganud vastavat teemakäsitlust meedias 39 1.1% 0.4% 

 Kokku 8589 246.5% 100.0% 

 

 

 

3.9. Rahulolu praeguse kooliga 
 
Tabel 8. Lapsevanema rahulolu praeguse kooliga.  

Palun valige nelja alljärgneva väite vahel, millega olete nõus Eesti  Vene  Koos 

olen oma koolivalikuga rahul ja ei taha kooli vahetada 98,6% 96,5% 98% 

olen koolivalikuga rahul, kuid sobib ka kooli vahetus, eriti kui 
piirkonna munitsipaalkoolis avaneks koolikoht 

1,0% 2,8% 
1,1% 

ei ole koolivalikuga rahul, kuid kuna piirkonna koolis ei ole kohti, 
pean kasutama erakooli teenust 

0,3% 0,0% 
0,2% 

ei ole koolivalikuga rahul ning otsin uut kooli oma lapsele 0,1% 0,7% 0,2% 

 
 

  



4. Vastuste statistiline analüüs 
 

Statistilise analüüsi eesmärk on hinnata, kas hinnatõusu mõju erinevatele lastevanemate gruppidele 

on erinev. Lastevanemad grupeeriti koolitüüpide järgi kolme rühma: 1) waldorfkoolid, 2) kristlikud 

koolid, 3) muud erakoolid. 

 

 

Joonis 3. Koolitüüpide osakaal õppemaksu suurusjärkude kaupa. 

Kui vaadelda neid kolme koolitüüpi õppemaksu järgi, siis on näha, et kristlike ja waldorfkoolide 

osakaal on domineeriv madalamates õppemaksu suurusjärkudes ja muude koolide osakaal 

kõrgemates õppemaksu suurusjärkudes (joonis 3). 

 

4.1. Potentsiaalse hinnatõusu mõju erinevatele koolitüüpidele 

 

Küsitlusel paluti vastanutel hinnata, kui suur hinnatõus mõjutaks nende perekonna toimetulekut 

(tabel 9.a). Kui kõiki vastanuid arvesse võtta, siis tekitaks kuni 30% hinnatõus makseraskusi 

kolmveerandile kõigile vastanutest.  

Millised on tulemused, kui vaadata neid varem määratud koolitüüpide kaupa? Kristlike koolide 

esindajate hulgas tekitaks kuni 30% hinnatõus makseraskusi samuti kolmveerandile, kellest 

enamusele mõjuks juba 10% tõus, waldorfkoolide esindajate hulgas juba rohkem kui 80 protsendile 

ning muude koolide esindajate hulgas veidi vähem, umbes 70 protsendile. Samal ajal ei mõjutaks 

hinnatõus üldse kõikide koolide esindajate hulgas 5 protsenti, kristlike koolide hulgas 5 protsenti, 

waldorfkoolide hulgas 3 protsenti ning muude koolide hulgas 6 protsenti vastanutest.  

Küsitlusest selgus ka õppemaksu maksmise ulatus, kas ollakse õppemaksust täielikult vabastatud, kas 

makstakse osaliselt või täies mahus (tabel 9.b). Siinkohal tuleb aga silmas  pidada, et küsitluses ei 

seatud piiranguid õppemaksust ka vabastatud respondentidele määrata oma õppemaksu suurus, 

mistõttu leidub neid, kes on valinud mõlemat. Võib aga oletada, et nad määrasid oma õppemaksu 



maksmise suuruse selle järgi, kui palju nad peaksid maksma, kui nad ei oleks õppemaksust 

vabastatud. Kõikide koolide lõikes tasub õppemaksu täies mahus 86 protsenti, kristlikes koolides 82 

protsenti, waldorfkoolides 78 protsenti ning ülejäänud koolides 90 protsenti. Sealjuures on 

õppemaksust täielikult vabastatud kõikides koolides 2 protsenti, kristlikes koolides vähem kui 1 

protsent, waldorfkoolides 1 protsent ning muudes koolides 2,4 protsenti. Seega on õppemaksust 

vabastatute arv iga kooli lõikes äärmiselt marginaalne, olles veidi kõrgem muude koolide osas. 

Tabel 9: Õppemaksu maksmine ja hoiakud koolitüüpide kaupa. 
 

 Kõik 
vastanud 

Kristlikud koolid Waldorfkoolid Muud koolid 

  n % n % n % n % 

a. Kui suur õppemaksu tõus tekitaks teie perele makseraskusi? 

Ei mõjuta 196 5,4 36 5,2 22 3,0 129 6,2 

Kui tõuseb kuni 10% 1335 36,6 282 40,7 284 38,3 714 34,5 

Kui tõuseb 10-30% 1351 37,1 237 34,2 319 43,0 748 36,2 

Kui tõuseb 30-60% 503 13,8 93 13,4 89 12,0 301 14,5 

Kui tõuseb 60-80% 96 2,6 22 3,2 14 1,9 59 2,9 

Kui tõuseb 80-100% 62 1,7 13 1,9 9 1,2 36 1,7 

Vastajad kokku 3543 97,2 683 98,6 737 99,3 1987 96,0 

Vastuseta 101 2,8 10 1,4 5 ,7 82 4,0 

b. Mis ulatuses tasute õppemaksu? 

olen õppemaksust vabastatud 65 1,8 4 ,6 8 1,1 49 2,4 

saan õppemaksu soodustust 423 11,6 110 15,9 152 20,5 152 7,3 

tasun täismahus õppemaksu 3137 86,1 571 82,4 580 78,2 1860 89,9 

Vastajaid kokku 3625 99,5 685 98,8 740 99,7 2061 99,6 

Vastuseta 19 ,5 8 1,2 2 ,3 8 ,4 

c. Kui palju maksate õppemaksu ühe lapse kohta aastas? 

Alla 500 euro 667 18,3 280 40,4 160 21,6 207 10,0 

500 – 1000 eurot 1201 33,0 327 47,2 430 58,0 404 19,5 

1001 – 1300 eurot 288 7,9 64 9,2 93 12,5 109 5,3 

1301 – 1600 eurot 294 8,1 14 2,0 42 5,7 222 10,7 

1601 - 2000 eurot 573 15,7 1 ,1 9 1,2 542 26,2 

2001 – 2200 eurot 328 9,0 1 ,1 3 ,4 310 15,0 

Üle 2200 euro 226 6,2 3 ,4 2 ,3 217 10,5 

Vastajaid kokku 3577 98,2 690 99,6 739 99,6 2011 97,2 

Vastuseta 67 1,8 3 ,4 3 ,4 58 2,8 

Kokku 3644 100,0 693 100,0 742 100,0 2069 100,0 

 

Kui pöörata tähelepanu koolitüüpide lõikes makstavale õppemaksule (tabel 9.c), siis tuleb 

välja, et kui kristlikes ja waldorfkoolides jaotub õppemaksu suurus enam-vähem normaaljaotuse 

järgi, siis muude koolide osas tekib kaks eristuvat gruppi: need, kes maksavad lapse kohta alla 1300 

euro aastas ja need, kes maksavad üle 1300 euro aastas.  

Nagu tabelist 9.c selgus, põhjustaks õppemaksu tõus makseraskusi 94 protsendile kõigile 

vastanutest. Mil moel kavatsevad need pered, keda õppemaksu tõus mõjutab, katta suurenenud 

kulutused? Küsitluses paluti vastajatel valida võimalike stsenaariumite vahel, kusjuures valida võis 

rohkem kui ühe vastusevariandi. Tabelist 3 näeb, et suurem osa vastanutest kavatseb parandada 



oma majanduslikku seisu mõne muu majandusliku tegevuse kaudu. Järgmine populaarne valik on 

võtta lisatööd, samuti olukorraga leppimine ja kooli vahetamine. Vähem kaalutakse vara väiksemaks 

ja/või soodsamaks vahetamist ja laenu võtmist. Vt tabel 3 lk 10. 

4.2. Kvantitatiivne lähenemine 
 

Käesolev analüüs uurib võimaliku õppemaksutõusu mõju erakoolide lapsevanemate toimetulekule. 

Eelnevas kirjeldavas analüüsi osas järeldati, et kahekordne õppemaksu tõus mõjutaks enamuse 

vastanute (95 protsenti) suutlikkust õppemaksu maksta, kusjuures kolmveerandit mõjutaks juba kuni 

30% õppemaksutõus. Koolitüüpide arvestuses leiti, et kõige rohkem mõjutaks selline hinnatõus 

waldorfkoolide, siis kristlike koolide ja muude  koolide esindajaid. Millised on tulemused, kui panna 

need tunnused multinoomsesse logistilisse regressioonimudelisse? Kuna andmestikus esinesid 

valdavalt kategoriaalsed  tunnused, rakendatakse siinkohal just sellist regressiooni, et näha, millised 

mõjutegurid  kalduvad ära kannatama suuremat õppemaksutõusu.  

Sõltuvaks tunnuseks on kategoriaalne tunnus „Kui suur õppemaksu tõus tekitaks teie perele 

makseraskusi?“ ning sõltumatute tunnustena kasutati kategoriaalseid tunnuseid „Millises mahus 

tasute õppemaksu“, „Mis vahemikus maksate õppemaksu“ ja „Koolitüüp“. 

Mudelis 1 näeme, et juhul, kui teised muutujad jäävad samaks, on õppemaksu soodustust 

saavatel vastanutel 10% väiksem võimalus kannatada ära suurem hinnatõus kui nendel, kes on 

õppemaksust täielikult vabastatud (neid, kes on õppemaksust vabastatud, hinnatõus reeglina ei 

puuduta). Samamoodi näeme, et õppemaksu suuruse kasvades šanss kannatada ära kõrgem 

hinnatõus kõigepealt langeb, siis jälle kasvab. See kajastab varem leitud vahet muude koolide 

kategoorias (kaks erinevat gruppi). 



 

 

 

Kui lisada mudelisse koolitüüp (mudel 2), siis näeb, et muudel koolidel on 1.2 korda suurem 

šanss kannatada ära suuremat õppemaksu tõusu kui waldorfkoolidel ning kristlikel koolidel on see 

šanss waldorfkoolidega ligilähedane. Lisaks on koolitüüpide lisamisega šansid suurenenud ka teistel 

tunnustel. Kui võrrelda mudelite headust, siis headuse testist näeb, et mudel küll paranes 

koolitüüpide lisamisega, kuid vaid natukene. Pearsoni hii-ruut-statistik ja hälbimus on vähenenud, 

kuid seda väga marginaalselt. Waldi hii-ruut statistik näitab, et mudelid on statistiliselt asjakohased. 

  



Tabel 10: Headuse test. 

 

Tabel 11: Statistiline asjakohasus. 

 

 

  



Kokkuvõte 
 

Käesoleva analüüsi peamine eesmärk oli  hinnata õppemaksutõusu mõju lapsevanematele. 

Küsimustiku koostajad oletasid, et hinnatõusu mõju võib olla seotud erakooli valiku põhjusega ja 

seetõttu esitati vanematele küsimus „miks valisite erakooli?“.  See on esimene küsitlus Eestis, kus on 

huvi tuntud, miks erakoolide lapsevanemad on valinud tasulise erakooli, olukorras, kus riigil on 

põhiseaduslik kohustust garanteerida kõigile soovijatele tasuta munitsipaalkooli koht. Selle küsimuse 

vastused oleks eraldi analüüsimist vajav ettevõtmine ja kuna käesoleva analüüsi protsessi käigus ei 

leitud seost hinnatõusu mõju ja erakooli valimise põhjuse vahel, siis ei küsimuse „miks valisite 

erakooli?“ vastuste analüüsile rõhku ei pandud. 

Küsitluses osales 3643 lapsevanemat 38 erakoolist, mis moodustab märkimisväärse osa (40%) 
erakooli lastevanematest5. Vastanute jaotus koolide lõikes on toodud teises peatükis „Andmed 
küsitluses osalenute kohta“. 
Kolmandas peatükis on toodud vastused küsimustele, mis on aluseks õppemaksutõusu mõju 

hindamisel. 

Neljandas peatükis kirjeldatud statistilise analüüsi eesmärgiks oli hinnata, kas hinnatõusu mõju 

erinevatele lastevanemate gruppidele on erinev.  Lastevanemad grupeeriti kooli tüüpide järgi kolme 

rühma: 1) waldorfkoolid, 2) kristlikud koolid, 3) muud erakoolid. 

Järeldused: 

1. Kolm peamist erakooli valiku põhjust on kooli väärtushinnangud, suhtumine lapsesse ja lapse 

vajadustest lähtumine (need kolm põhjust seadsid esikohale 35% vastajatest). 

2. Peaaegu kõik (98%) erakoolide lapsevanemad on koolivalikuga rahul. 

3. Kuni 30% hinnatõus põhjustab makseraskusi kolmveerandile kõigist vastanutest, kõige 

tundlikumad on hinnatõusu suhtes waldorfkoolid. 

4. Erakooli sulgemise  korral paneks lapse teise erakooli 28% lapsevanematest, piirkonna 

munitsipaalkooli 26,5% lastevanematest, 11,5% koliks mujale elama (s.h. koliks Eestist ära). 

5. Suurenenud õppemaksuga toimetulemiseks on aga koolivahetus alles kolmas valik, enne 

proovitakse teistmoodi kerkinud kulud katta (st leida võimalus erakoolis jätkamiseks). 

6. Kvantitatiivse statistilise analüüsi tulemustest selgus, et õppemaksu tõusuga tulevad 

halvemini toime madalama õppemaksuga koolid lapsevanemad (kristlikud ja waldorfkoolide) 

ning veidi paremini kõrgema õppemaksuga koolide lapsevanemad. 

 

 

                                                           
5 Küsitluses osalesid õppemaksuga erakoolide lapsevanemad. Küsimustele võisid vastata mõlemad 
lapsevanemad. Arvestades, et õppemaksuga erakoolide õpilaste arvuks on ca 6500 õpilast oli potentsiaalne 
vastajate hulk oli ca 13000. Oletades, et küsitlusele vastasid mõlemad lapsevanemad on osalusprotsent 28, 
oletades et üks vanematest,  kes esindas mõlema lapsevanema arvamust, siis 55%.  


