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Õppemaksu kaotamine aastal 2013 pole suurendanud 
majanduslikult  kehvemal järjel peredest pärit noorte ligi- 
pääsu kõrgharidusele, toonud kaasa õpingute ajal töö-
tamise vähenemist ega suurendanud ka nominaalajaga  
lõpetamist. 

Eestis napib vajaduspõhised õppetoetusi, mis on mõeldud 
vähemkindlustatud peredest pärit tudengitele elamis-
kulude katmiseks, neid saab 24% üliõpilastest. Puudub 
ka mõistlike tingimustega laenuvõimalus õppemaksu  
katmiseks. 

Kõrghariduse rahastamise viisid: 
• Nõudluspoolse rahastamise puhul jõuab 

finantseerimine kõrgkoolideni üliõpilaste kaudu (nt 
haridusosakutena). Nõudluspoolseks rahastamiseks 
loetakse ka riigihankeid kindla eriala spetsialistide 
tellimiseks. 

• Pakkumispoolne rahastamine tähendab, et 
finantseeritakse otse ülikoole. Eristatakse 
sisendipõhist rahastamist (nt vastuvõtuarvu alusel) 
ja tulemuspõhist rahastamist (Eestis näiteks 
nominaalajaga lõpetajate osakaal).

Üliõpilaste vaatest on rahastamisel kaks komponenti: 

• õppemaksud (kas kaetakse stipendiumite või 
õppelaenudega)

• õppetoetused (tulemus- ja vajaduspõhised)

Reeglina jagatakse kulud riigi ja üliõpilase 
vahel
Kuigi riigiti on kõrghariduse rahastamisel palju erinevusi, 
siis levinuim on kulude jagamine riigi ja üliõpilase vahel. 
See eeldab, et haridust peetakse osaliselt avalikuks kau-
baks ehk ühiskondliku heaolu kasvu või positiivse välismõ-
ju loomise eest toetatakse ülikoole ja/või üliõpilasi riikli-
kult.

Kõrgharidusega seotud palgaboonuse ehk isikliku oodata-
va tulu aga maksab kinni üliõpilane. Kõigile ühiskonnagrup-
pidele kõrgharidusele juurdepääsu tagamiseks, kaasnevad 
üliõpilase staatusega enamasti helded vajadusepõhised õp-
petoetused ja/või soodustingimustel ligipääsetavad laenu- 
tooted.  

Mahajäämus toob arve 
Eesti on kõrghariduse finantseerimisel sarnane teiste 
postsotsialistike riikidega ehk meid iseloomustavad küll 
madalad õppemaksud, kuid ka madalad (elamiskulude kat-
miseks mõeldud) vajaduspõhised õppetoetused: (75–220 
eurot kuus) ning neid saab mitmete teiste riikidega võrrel-
des suhteliselt väike hulk üliõpilasi (24%).

Kui üliõpilasel tekib õppekavast mahajäämus, esitatakse 
talle arve. Lisaks kaob ebasoodsama sotsiaalmajandusliku 
taustaga tudengitel siis õigus taotleda vajaduspõhist õppe-
toetust. Paljud loobuvad sel juhul edasi õppimisest. Lahen-
duseks pole hetkel ka õppelaen, mille tingimused on Eestis 
väga ebasoodsad: intress ületab tunduvalt turu taset ja on 
fikseeritud. Eurydice (2020) statistika näitab, et Eestis võ-
tab õppelaenu vaid 1-4,9% üliõpilastest. 
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Tõenduspõhine poliitikate mõju analüüs (kirjanduse kokkuvõte):

Tõendusbaas Mõju hariduse 
kvaliteedile

Mõju 
haridusõiglusele Kuluefektiivsus

Tulemustepõhine 
rahastamine (PBF) Keskmine Nõrk positiivne Nõrk negatiivne Tõendus puudub

Sisendipõhine rahas-
tamine Nõrk Nõrk negatiivne Nõrk positiivne Tõendus puudub

Õppemaksud Keskmine Vastuolulised tõendid Nõrk negatiivne Tõendus puudub

Vajaduspõhised 
õppetoetused Tugev Nõrk positiivne Keskmine positiivne Keskmine

Tulemuspõhised 
õppetoetused Keskmine Nõrk positiivne Nõrk negatiivne Keskmine

Haridusosakud Nõrk Nõrk positiivne Nõrk positiivne Tõendus puudub
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Reform ei toonud paremat juurdepääsu
2013. aastal  keelati ülikoolidel küsida õppemaksu eesti-
keelsetel õppekavadel õppivate ning igal õppeaastal vähe-
malt 75% õppekavast täitvate üliõpilaste käest. Põhjusena 
toodi esmakordselt hariduspoliitika kujundamisel selgelt 
välja võrdsuse argument – õppemaksude „kaotamine“ (riik 
maksab üliõpilase eest) võimaldab kõrgharidusele pare-
mat ligipääsu. Lisaks sooviti leevendada ka Euroopa Liidu 
ja OECD osundatud probleeme – õppekava väljundite ja 
tööjõuturu vajaduste sobitamine ja nominaalajaga lõpeta-
jate vähesus.

Kui enne 2013. aastat töötasid ligi pooled üliõpilastest, siis 
pärast pole see vähenenud (53% aastal 2019) ja üliõpilaste 
erialavalikud on liikunud tööjõuvajadusele pigem vastupidi-
ses suunas.  

Erialade prestiiži lõikes on märgata ebasoodsa päritolu 
(madal sotsiaalmajanduslik staatus ja/või elukoht maal) 
õpilaste ligipääsu vähenemist populaarsetele õppekavade-
le (näiteks arstiteadus või lennundus).  

Eestis pakkumuspõhine rahastamine
Eestis on pakkumispõhine kõrghariduse rahastamise süsteem – rahastatakse ülikooli, mitte üliõpilast. Siiski on selles 
nõudluspõhine element, mis väljendub lävendipõhises vastuvõtus – ülikoolil tuleb vastu võtta kõik, kes sisseastumistase-
me ületavad. Samas ei tähenda lisanduv tudeng lisanduvat raha ning tudengite plaanitust suurem „laekumine“ võib teki-
tada ülikoolile finantsilisi raskusi ja viib lävendi tõusule ning seega kõrgharidusele juurdepääsu vähenemisele järgmistel 
aastatel. 

Andmed: Põder ja Lauri (2021) põhjal.  x-teljel pere elukoha järgi hin-
natud kinnisvara maksumuse standardiseeritud skoor (keskmine = 0). 
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