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Täiskuluarvestuse
projekt

Eesti ülikoolides

KALLE HEIN, TARTU ÜLIKOOLI FINANTSJUHT

AIVAR AUVÄÄRT, TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
TEADUSOSAKONNA JUHATAJA
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Ülikooli, rahastaja ja teadlase 
eesmärgid on erinevad

• Ülikooli eesmärk on tagada jätkusuutlik finantsmajanduslik 
tegevus, st et kõigile oma tegevustele on vaja leida finantsiline 
kate.

• Rahastaja optimeerib oma instrumendi piires: eesmärgiks võib 
olla olemasolevast rahast maksimumi saamine (nt 
baasfinantseerimise jagamine tulemuste alusel) või  millegi 
tellimine vähempakkumise korras (hankelepingud).

• Teadlase eesmärk on edendada oma valdkonna teadust ja 
õpet järjepideva protsessina, kasutades selleks kõiki 
pakutavaid instrumente.

2



Projektide rahastamine ei kata kogu 
projektiga seotud kulu

Taotlemine ja 
ettevalmistus

Tegevused projekti 
ajal

Järeltegevused, sh 
tulemuste levitamine

Projekti lõpp

Ei ole enamasti projektist 
rahastatavad

Ühe projekti saamiseks tuleb 
koostada mitmeid taotluseid, 
keskmine edukuse määr oleneb 
konkreetsest rahastusest (TalTechi 
näitel: PUT keskmiselt 12%, 
Horisont 2020 11%)

Ei ole täies ulatuses 
projektist rahastatavad

Nt, ei ole reeglite järgi 
abikõlblikud, nõuavad 
ülikooli kaasfinantseerimist, 
ületavad lubatud 
üldkulumäära, vms

Ei ole enamasti 
projektist rahastatavad

Projekti algus

Baasfinantseerimine; 
20%

15%

Teaduse 
projektipõhine 

rahastamine; 80%

85%

TÜ, 2019

TalTech,
2018
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Eesti ülikoolide koostöös valmis 
täiskuluarvestuse metoodika aastal 2014

• Ülikooli jaoks on oluline teada oma 
tegevuste maksumust, mh 
informeerimaks strateegilisi otsuseid 
(nt. õppekavade osas);

• Rahastaja jaoks on lisaks tulemustele 
oluline teada, et avalike vahenditega 
on mõistlikult ümber käidud;

• Metoodika peab olema selline, mida 
kõik osapooled aktsepteerivad, aga 
kui rahastajaid on palju, siis on selle 
saavutamine keeruline.

Täiskuluarvestus on meetod, millega 
jagatakse kõik kulud kuluobjektidele 
saades sel moel tegevuse (projekti) 
kogukulud. 

Kulud jaotatakse omakorda otse- ja 
kaudseteks kuludeks. 

Otsekulud kantakse otse kuluobjektile, 
kaudsed kulud koondatakse 
kulukeskustesse ja alles seejärel 
jagatakse valitud käiturite abil 
kuluobjektile. 
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Teadur

Vanemteadur

Assistent

Lektor

Dotsent

Professor

Täiskohale ja aastasele perioodile taandatud tööaeg 
ametikohtade lõikes, TÜ majandusteaduskonna näitel

Akadeemilise töötaja aeg on peamine käitur kulude 

arvestuses

Sellest võib tööajatabelitesse kirja panna 

40 tundi nädalas 5



Üldkulude (kaudsete kulude) 
rahastamine 

7% kuludest (Keskkonnaministeerium)

15% otsestest personalikuludest, mis, sõltuvalt     
projekti tööjõumahukusest, võib tähendada 0-15% 
(Struktuurivahendid)

25% (Horisondi reeglid)

TalTech 

41%

TÜ 

35%

TLÜ 

48%

EKA 66%

EMTA 

50%EMÜ 

33%

Arvutused on 

kontrollitud Tartu 

Ülikooli andmetega

PwC poolt.
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Tänan tähelepanu eest!
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