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Arvamus "Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse" 

eelnõule 

 

Eelnõu seab üliõpilastele väga ranged tingimused tasuta õppeks: kui tudeng kogub semestris 30 

Euroopa ainepunkti (EAP), saab ta tasuta õppida, kui aga kogub vähem (nt kas 28 või 29 EAPd), 

peab ta hakkama maksma õppemaksu (eelnõus nimetatakse seda "õppekulude hüvitamiseks"). 

Kuna 30 EAPd suudab täita väga väike osa õppuritest, siis see tähendab, et Eestis kehtestatakse 

väljareklaamitud tasuta kõrgharidusõppe asemel õppemaks. Tuleks kaaluda nimetatud jäikade 

nõuete leevendamist ja vähendada semestri kohustuslikku ainepunkti mahtu, et ühele 

ebaõnnestunud eksamile (ja 30 EAP mitte täissaamisele) ei järgneks õppemaks ehk õppekulude 

hüvitamine. 

  

Eestis on suur osa üliõpilasi oma elatamiseks sunnitud õpingute ajal tööl käima. Et võimaldada 

kõigil siiski koolis käia, on plaanitud vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi loomine. See nõuab 

üpris palju raha, mistõttu selle käivitamine on koalitsioonileppega planeeritud alles 2015. 

aastasse. Loodetakse küll tähtaega ettepoole nihutada (seletuskirja tekst § 7 p 5), kuid ei ole 

selge, kas see õnnestub. Vaatamata toetuste süsteemi hilinenud käivitumisele tahetakse uued 

tasuta õppimise tingimused kehtestada 2012. aasta 01. septembrist. Peame vajalikuks, et 

üliõpilastele seatud tingimusi ei käivitataks enne, kui õppetoetuste süsteem on rakendatud.   

 

Eelnõu kohaselt asendatakse senine õppetegevuse rahastamise kord täiesti uuega ja hakatakse 

edaspidi nimetama tegevustoetuseks. Tegevustoetuse reeglistik on veel loomata, kuid eelnõuga 

tahetakse juba selle kehtestamine seadustada. Seda ei tohiks teha aga enne, kui uue 

rahastamissüsteemi kehtestamise reeglistik on välja töötatud, alles siis on võimalik otsustada, kas 

uut rahastamisüsteemi saab üldse toetada. 

Seletuskirja kohaselt sisaldab tegevustoetus üliõpilaste õpetamiseks tehtavaid kulutusi, sh 

personalikulu, administratiivkulutused jms. Kui praegu kehtivas ülikooliseaduses on kirjas, et 

õppekoha arvestuslikust maksumusest moodustab personalikulu vähemalt 60 protsenti, siis 

seaduste muutmise eelnõus sellist sätet enam ei ole. Et tagada õppejõududele ja teaduritele teatud 

kindlus töötasu osas, tuleks personalikuludeks minev osa protsendiliselt ka muudetavasse 

seadusesse sisse kirjutada. Lisaks on emeriitprofessorite ja emeriitdotsentide tasud tõstetud eraldi 

eelarverealt tegevustoetuse osaks. Arvame, et seda tuleks vältida ning nende summade 

eraldamine peaks edaspidi toimuma eraldi eelarvereaga.  
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Samuti ei kajasta eelnõu teisi olulisi küsimusi, nagu näiteks kaugõpe. Hetkel on osadel erialadel 

tasuta ehk nn riigieelarveline kaugõpe. Kui ka kaugõppuritele esitada õppekava täitmise nõue 

vähemalt 30 EAP mahus igal semestril, siis muutuvad need erialad tasulisteks, see oleks aga 

sobimatu. 

 

 

Üldiselt toimub eelnõu menetlemine liigselt kiirustades, palju on lahendamata küsimusi. Lisaks 

toimub eelnõu kooskõlastamine kesksuvel, peamisel puhkuseperioodil. Peame vajalikuks, et 

Haridus- ja Teadusministeerium kutsuks enne lõplike otsuste tegemist ühisteks aruteludeks ja 

konsultatsioonideks kokku erinevad asjaga seotud osapooled ning pakuks omalt poolt 

konkreetseid ettepanekuid probleemide lahendamiseks, samuti konkreetseid summasid ja 

arvutuste aluseid. 
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