EÜLi küsitlus tudengite hetkeolukorra kaardistamiseks
Läbiviimise aeg: 17-29.märts 2009
Vastanud tudengite arv: 2834

1. Töötamine õpingute ajal
Kõikidest uuringus osalenud tudengitest töötavad täiskoormusega 27%, osalise tööajaga 24% ning
üldse ei tööta hetkel 49%.
1.1 Töötamine vs õppeaste
Töötavate tudengite osakaal on suurim loomulikult doktoriõppes (91%) ning magistriõppes (63%),
kuid on väga kõrge ka rakendusliku bakalaureuseõppe tudengite hulgas – neist 57% töötab, samas
kui bakalaureuseõppes on töötavaid üliõpilasi 42% ning integreeritud õppes vaid 30%.
Täiskoormusega töötavaid tudengeid on rohkem kui osalise tööajaga töötavaid rakenduslikus
bakalaureuseõppes (vastavalt 37% ja 20% kõikidest õppeastme tudengitest ) ning doktoriõppes
(vastavalt 63% ja 28%). Osalise tööajaga töötavate üliõpilaste osakaal on suurem bakalaureuseõppes
(18% täiskohaga ja 24% osalise tööajaga), integreeritud õppes (9% täiskohaga ja 21% osalise
tööajaga) ning magistriõppes (27% täiskohaga ning 36% osalise tööajaga).
(Kõikidest uuringus osalenud tudengitest on 48% bakalaureuseõppes, 32% rakenduslikus
bakalaureuseõppes, integreeritud õppes 4%, 10% magistriõppes ning doktoriõppes 6%)

1.2 Töötamine vs õppemaks
Kõikidest osalenud tudengitest maksavad õppemaksu 36%.
 Kes maksavad (töökoormuse järgi)?
Täiskohaga töötavate tudengite seas maksavad õppemaksu rohkem kui pooled (53%), osalise
töökoormusega töötavate tudengite seas maksavad õppemaksu 30% ning mitte-töötavatest
tudengitest samuti 30%.
 Kes töötavad (finantseerimise järgi)?
RE kohal õppivatest tudengitest töötavad 46%( täiskohaga 20% ning osalise tööajaga 26%). Samal ajal
REV kohal õppijatest käivad tööl 59% (täiskohaga 40% ning osalise tööajaga 19%).
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Keskmine õppemaks käesoleval aastal on u 28 000 krooni aastas:
Kuni 20 000 krooni - 8%
20100 – 25 000 krooni - 16%
25 100 – 27 500 krooni – 21%
27 600 – 30 000 krooni – 26%
30100 – 40 000 krooni - 12%
40100 – 47000 krooni - 9%

1.3 Töötamine vs elukoht
Kõikidest vastanud tudengitest 29% elavad üüripinnal, 25% vanematekodus, 22% isiklikul pinnal, 17%
ühiselamus, 5% sugulaste/tuttavate juures ning 3% mujal.
RE kohal õppijatest 31% elab üüripinnal, 23% ühiselamus, 23% vanematekodus. REV kohal õppijatest
31% elavad isiklikul pinnal, 28% vanematekodus, 25% üüripinnal.
 Kus elavad (töökoormuse järgi)?
Täiskohaga töötavatest tudengitest 45% elavad isiklikul elupinnal, 27% üüripinnal, 16% vanemate
juures ning ülejäänud 13% ühiselamus, sugulaste juures ja mujal.
Osalise koormusega töötavatest tudengitest 31% elab üüripinnal, 29% elab vanematekodus, 16%
ühiselamus ja 16% isiklikul pinnal.
Mitte-töötavatest tudengitest 29% elavad üüripinnal, 27% vanematekodus, 24% ühiselamus ning 13%
isiklikul pinnal.
 Kes töötavad (elukoha järgi)?
Kõige rohkem on töötavaid tudengeid isiklikul pinnal elavate noorte seas (72% töötab) ning kõige
vähem ühiselamus elavate üliõpilaste seas (neist vaid 30% töötavad). Vanematekodus elavatest
tudengitest käivad tööl 47%, sugulaste juures elavates pooled ning üüripinnal elavatest 51%.
Täiskohaga käivad tööl: 55% isiklikul pinnal elavatest, 26% üüripinnal elavatest, 20%
sugulaste/tuttavate juures elavatest, 18% vanematekodus elavatest ning vaid 7% ühiselamus
elavatest tudengitest.

1.4 Töötamine vs sugu
Naiste seas on tööl käijate osakaal 50 (neist pooled täiskohaga), meeste seas käivad õpingutega
samaaegselt tööl 54% (neist 60% täiskohaga).
(Küsitlusele vastanute hulgas 28% olid mehed ja 72% naised).

1.5 Töötamine vs kooli asukoht
Tööl käivad 60% Tallinna, 37% Tartu, 50% Viljandi ning 55% Pärnu tudengitest.
Täiskohaga käivad tööl 32% Tallinna, 15% Tartu, 33% Viljandi ning 44% Pärnu tudengitest.
Osalise tööajaga käivad tööl 28% Tallinna, 22% Tartu, 17% Viljandi ning 11% Pärnu tudengitest.
(Vastanute seast 51% õpivad Tallinnas, 32% Tartus, 8% Viljandis, 3% Pärnus).
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1.6 Töötamine vs majanduslik toimetulek
62% tudengitest ei tuleks tööl käimata rahaliselt toime. Seejuures täiskohaga töötavatest
tudengitest 92% ütleb, et nad ei saaks rahaliselt hakkama ilma tööl käimata. Osalise koormusega
töötavatest tudengitest väidab sama 80% ning mitte-töötavatest 36%.

1.7 Töötamine vs õppetoetused
Kokku saavad käesoleval semestril õppetoetusi 42% vastanutest (neist pooled saavad nii põhi-kui ka
täiendavat toetust, kolmandik vaid põhitoetust ning ülejäänud vaid täiendavat toetust).
RE kohal õppijatest saavad sel semestril õppetoetusi 59% (neist üle poolte mõlemat toetust), REV
kohal õppijatest saavad õppetoetusi vaid 12% (neist kolmandik mõlemat toetust).
Täiskohaga töötavatest tudengitest saavad õppetoetusi vaid 24% (neist pooled saavad mõlemat
toetust ning teised pool vaid põhitoetust), osalise koormusega töötajatest saavad õppetoetusi 45%
(neist pooled mõlemat toetust) ning mitte-töötavate tudengite seas on õppetoetuse saajate osakaal
50 (neist üle poolte saavad mõlemat toetust).
Kõikidest tudengitest, kes saavad sel semestril nii põhi- kui ka täiendavat toetust, käivad tööl vaid
36%, ainult põhitoetust saavatest tudengitest käib tööl 56%, ainult täiendavat toetust saavatest
tudengitest töötab 34% ning õppetoetusi sel semestril mitte-saavatest üliõpilastest käib tööl 59%.

1.8 Töötamine vs sissetulekuallikas
Peamiseks sissetulekuallikaks on 43% vastanutest toetus perelt/partnerilt, 41% netopalk, 5%
õppetoetused ning 4% õppelaen. Teiseks oluliseks sissetulekuallikaks on 35% vastanutest toetus
perelt/partnerilt, 25% õppetoetused, 11% netopalk ning 10% õppelaen.
RE kohal õppivatel tudengitel on peamiseks sissetulekuallikas: 43% toetus perelt/partnerilt, 35%
netopalk ja 7% õppetoetused. REV kohal õppival tudengil
50% netopalk, 41% toetus
perelt/partnerilt.
Täiskohaga töötavatest tudengitest 93%-l on netopalk nende peamiseks sissetulekuallikas ning 5%
peab peamiseks allikaks toetust perelt/partnerilt. (Tähtsuselt teiseks sissetuleku allikaks on 44%
toetus perelt/partnerilt ning 15% õppetoetused.)
Ka osalise koormusega töötavatele tudengitele on netopalk peamiseks sisstulekuallikas (59%),
veerand nimetavad peamisena toetust perelt/partnerilt ning 5% nimetab peamise sissetulekuallikana
õppetoetusi. (Tähtsuselt teiseks allikaks peab 34% toetust perelt/partnerilt, 29% netopalka ning 20%
õppetoetusi. )
Mitte-töötavatele tudengitele on peamiseks sissetulekuallikaks toetus perelt/partnerilt (71%), 7%
nimetab peamisena õppelaenu, teine 7% õppetoetusi ning kolmas 7% muid sissetulekuid. (Tähtsuselt
teiseks allikaks on kolmandikule õppetoetused ning 30% toetus perelt/partnerilt.
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Tudengid, kelle peamine sissetulekuallikas on netopalk: elavad peamiselt isiklikul pinnal (34%),
üüripinnal (29%) või vanematekodus (21%). 16% on sattunud raskustesse õppemaksu eest tasumisel.
18% raskustes laenude, liisingute jms eest tasumisel. 70% ei saa õppetoetusi, 14% saab mõlemat
toetust.
Netopalk on peamine sissetulekuallikas rakendusliku bakalaureuseõppe (49%), magistriõppe (50%) ja
doktoriõppe (70%) tudengitele. Samuti peamiseks allikaks Tallinna (49%) ja Pärnu (52%) tudengitele.
Hinnang majanduslikule olukorrale: 6 kuud tagasi olid rahul 79%; täna: 55% ; 6 kuu pärast 53%.

Tudengid, kelle peamine sissetulek on toetus perelt/partnerilt: elavad vanematekodus (28%),
üüripinnal (28%) või ühiselamus (21%). 11% sattunud raskustesse õppemaksu eest tasumisel. 14%
raskustes laenude, liisingute jms eest tasumisel. 55% ei saa õppetoetusi, 24% saab mõlemat toetust.
Toetus perelt/partnerilt on peamine sissetulekuallikas integreeritud õppe (67%) ja bakalaureuseõppe
(53%) tudengitele. Samuti Tartu (56%) ja Viljandi (42%) tudengitele.
Hinnang majanduslikule olukorrale: 6kuud tagasi 82% rahul; täna 44%; 6 kuu pärast 46%.

1.9 Töötamine vs makseraskused
Viimase 6 kuu jooksul on õppemaksu eest tasumisel jäänud raskustesse 13% vastanutest, eluaseme
eest tasumisel (üür, kommunaalmaksud jms) tervelt 25% tudengitest ning laenude ja liisingute (sh
õppelaenu intresside) eest tasumisel on makseraskustesse sattunud 16% uuringus osalenud
tudengitest.
RE kohal õppivatest tudengitest 24% on viimase 6 kuu jooksul sattunud raskustesse eluaseme eest
tasumisel ning 12% sattunud raskustesse laenude, liisingute jms eest tasumisel. REV kohal õppijatest
31% on sattunud makseraskustesse õppemaksu eest tasumisel ning 25% sattunud raskustesse
eluaseme eest tasumisel.
Täiskohaga töötavad tudengid on viimase kuue kuu jooksul enam jäänud raskustesse õppemaksu
eest tasumisel, kui teised tudengid (raskustesse jäänuid on täiskohaga töötajate seas 17%,
osakoormusega töötajate seas 12% ning mittetöötavate tudengite seas 11%).
Samas eluaseme eest tasumisel on raskustesse sattunud pigem mittetöötavad tudengid: 26% mittetöötavatest, 24% osalise koormusega ning 22% täiskohaga töötavatest tudengitest (kuigi vahed on
väga väikesed).
Laenude, liisingute jms võlgade eest tasumisel on raskustesse sattunud 18% täiskohaga töötavatest,
14% osalise koormusega töötavatest ning 15% mitte-töötavatest üliõpilastest.
Teistpidi vaadates: enim on makseraskustesse jäänud tudengite seas mitte-töötavaid üliõpilasi:
Õppemaksu eest tasumisel raskustesse sattunud tudengitest 40% ei tööta, 22% töötavad
osakoormusega ning 37% täiskohaga.
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Eluaseme eest tasumisel on raskustesse sattunud üliõpilastest 52% mitte-töötajad, 24%
osakoormusega ning 24% täiskohaga töötavad.
Laenude, intresside jms eest tasumisel makseraskustesse sattunutest pea 46% ei tööta, 22% töötavad
osalise tööajaga ning 32& täiskoormusega.

1.10 Töötamine vs hinnang majanduslikule olukorrale
6 kuud tagasi olid oma majandusliku olukorraga rahul või pigem rahul 79% tudengitest, tänasel
päeval on rahul või pigem rahul 48% vastanutest ning poole aasta pärast hindab oma majanduslikku
olukorda rahuldavaks või pigem rahuldavaks samuti 48% tudengitest. SEEGA on rahulolu oma
majandusliku olukorraga tugevasti langenud!
RE kohal õppivatest tudengitest olid 6 kuud tagasi 79% rahul, täna 55% rahul, 6 kuu pärast 51% rahul.
REV kohal õppijatest olid 6 kuud tagasi 78% rahul, täna 37% rahul, 6 kuu pärast 45% rahul. SEEGA
rahulolu langenud rohkem oma õpingute eest maksvate tudengite seas.
1) Täiskohaga töötavatest tudengitest olid oma majandusliku olukorraga 6 kuud tagasi rahul 78%,
tänasel hetkel on rahul 57% ning 6 kuu pärast arvab end rahul olevat 54%.
2) Osakoormusega töötavatest tudengitest olid oma majandusliku olukorraga 6 kuud tagasi rahul
76%, täna on rahul 50% ning 6 kuu pärast arvab end rahul olevat 51%.
3) Mitte-töötavatest tudengitest olid oma majandusliku olukorraga 6 kuud tagasi rahul 81%, täna on
rahul vaid 42% ning 6 kuu pärast arvab end rahul olevat 45%.
SEEGA: on rahulolematus oma majandusliku olukorraga kõige suurem ja kõige kiiremini kasvanud
just mitte-töötavate tudengite seas: kui pool aastat tagasi ei olnud rahul vaid 19% nendest, siis
tänasel hetkel pole oma majandusliku olukorraga rahul üle poolte – 58% mitte-töötavatest
tudengitest.

1.11 Töötamine vs õppelaen
Õppelaenu on käesoleval semestril võtnud 35% vastanud tudengitest. RE kohal õppijatest on
õppelaenu võtnud 27%, REV kohal õppijatest 54%. Töötavate ja mitte-töötavate tudengite õppelaenu
võtmistes erinevusi ei ole.

1.12 Mitte-töötamise põhjused
Põhjused, miks 49% tudengitest ei tööta hetkel:
Ma ei soovi/mul pole vaja tööl käia: 25%
Olen otsinud pikemat aega, kuid ei ole sobivat leidnud: 24%
Otsin vahelduva eduga tööd, kuid selle leidmine pole nii oluline: 18%
Kaotasin töö/koondati: 8%
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Tulin ise töölt ära/vahetan töökohta: 5%
Muu põhjus: 30%
Muud põhjused: lapsega kodune (kolmandik), kooli kõrvalt ei jää aega (teine kolmandik), ei leia
erialast tööd, sundpuhkus, hetkel vahetusüliõpilane.

1.13 Kas tuleksid tööl käimata rahaliselt toime?
 Kes ei tuleks toime: 43% maksab õppemaksu, 66% ei saa õppetoetusi, 17% saab mõlemat
toetust, õppelaenu on võtnud 40%; 31% elab üüripinnal, 28% isiklikul pinnal ja 22%
vanematekodus. Peamiseks sissetulekuallikaks on 62% netopalk ja 26% toetus
perelt/partnerilt.
 Kes tuleks toime: 26% maksab õppemaksu, 46% saab õppetoetusi, 31% saab mõlemat
toetust, õppelaenu on võtnud 29%; 30% elab vanematekodus, 25% ühiselamus ja 25%
üüripinnal. Peamiseks sissetulekuallikaks on 70% toetus perelt/partnerilt ning vaid 9%
netopalk.
RE kohtadel õppijatest 55% ei tuleks tööl käimata rahaliselt toime ning REV kohtadel õppijatest ei
tuleks toime 73% tudengitest.

1.14 Mida plaanid teha, kui peaksid lähiajal majanduslikesse raskustesse sattuma?
Püüan leida (lisa)töökoha: 68%
Võtan akadeemilise puhkuse: 18%
Võtan laenu: 9%
Katkestan õpingud: 10%
Lähen vanematekoju elama: 7%
Muu: 11%
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