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Pöördusite õiguskantsleri poole vajaduspõhise õppetoetuse maksmise tingimuste tõttu. Teie 

hinnangul on vajaduspõhise õppetoetuse skeem väga jäik, sest pereliikmeteks, kelle sissetulekut 

toetuse maksmisel arvestatakse, loetakse ka lapsevanemad, kes tegelikult oma last ei toeta.  

 

Õiguskantsler on vajaduspõhise õppetoetuse maksmise tingimusi juba analüüsinud ja jõudnud 

järeldusele, et vajaduspõhise õppetoetuse maksmise süsteemis on probleeme, kuid toetuse 

maksmise tingimusi ei saa otseselt pidada põhiseadusvastaseks. Sellise seisukoha on 

õiguskantsler võtnud nii haridus- ja teadusministrile saadetud märgukirjas kui ka vastustes 

pöördumistele, kus on küsitud vajaduspõhise õppetoetuse regulatsiooni põhiseaduspärasuse 

kohta.
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Märgukirjas juhtis õiguskantsler muu hulgas tähelepanu Teie kirjeldatud probleemile. Kuigi suur 

osa vanemaid siiski toetab oma järeltulijaid ülikooliõpingute ajal, on ka neid, kes seda ei tee. 

Erinevalt alaealisest lapsest pole vähemalt 21-aastasel üliõpilasel õigus nõuda oma vanemalt 

ülalpidamist (elatist). Siiski ei saa põhiseaduse alusel seadusandajale ette heita, et vajaduspõhise 

õppetoetuse regulatsiooni loomisel on lähtutud eeldusest, mille järgi toetavad vanemad oma last 

kõrghariduse omandamisel.  

 

Põhiseadusest tulenevalt on riigil õppetoetuste süsteemi loomisel suur kaalutlusõigus, mis 

hõlmab nii seda, kellele toetust anda, kui ka seda, milliseid toetusi anda. Praegu loodud skeem 

eeldab, et ülikoolis õppimise toetamisse peavad eelkõige panustama nii üliõpilase pere kui ka 

üliõpilane ise. Selline eeldus pole põhiseadusega vastuolus. Lähemalt saab selle kohta lugeda 

õiguskantsleri 04.02.2015 seisukohast, kus on juttu perekonna mõiste sisustamisest 

vajaduspõhise õppetoetuse kontekstis.  

 

Lisaks vajaduspõhisele õppetoetusele näeb õppetoetuste  ja õppelaenu seadus ette vajaduspõhise 

eritoetuse saamise võimaluse. Vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda nendel üliõpilastel, 

kes on ilma jäänud vajaduspõhisest õppetoetusest (§ 5 lõige 2
2
). Seadus näeb ette kaks 

võimalikku alust vajaduspõhise eritoetuse maksmiseks.  
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Esiteks saab seda üliõpilane, kelle pereliikmete kolme kuu keskmine sissetulek ei ületa 

vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks kehtestatud sissetuleku ülemmäära (§ 5 lõike 2
2
 punkt 1). 

Seejuures võetakse aluseks vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisele eelnenud kolme kuu 

sissetulekud, kuid pereliikmeteks loetakse samad isikud nagu vajaduspõhise õppetoetuse 

maksmisel.  

 

Teiseks võib vajaduspõhist eritoetust saada üliõpilane, kes vastab õppeasutuse kehtestatud 

tingimustele, mis on seotud üliõpilase majandusliku olukorra halvenemisega või muu raske 

majandusliku olukorraga, mis takistab üliõpilasel õpingute jätkamist (§ 5 lõike 2
2
 punkt 2). See 

seadusesäte annab õppeasutusele üsna laia volituse kehtestada tingimusi, mis lubab maksta 

rahalist toetust kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks neile, kellel seda 

majanduslikust olukorrast lähtudes kõige enam tarvis on. Muu hulgas saaks ülikool kehtestada 

tingimusi, mis on seotud üliõpilase faktilise majandusliku raskusega, näiteks tulenevalt sellest, et 

tema pereliikmed teda ei toeta.   

 

Tallinna Ülikooli veebilehel avaldatud informatsioonist vajaduspõhise eritoetuse taotlemise 

tingimuste kohta ei nähtu, et Tallinna Ülikool oleks talle antud volituse alusel kehtestanud 

majandusliku olukorraga seotud tingimusi vajaduspõhise eritoetuse saamiseks. Selliste 

tingimuste kehtestamine võib aga olla üks viis, kuidas leevendada kehtiva süsteemi jäikust. 

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond kui üliõpilaste huvide eest seisev organisatsioon võiks kaaluda, 

kas ülikooliga nende tingimuste kehtestamise osas läbi rääkida.  

 

Loodetavasti on toodud selgitustest Teile abi.  

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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