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Üliõpilaskodu küsitlus I
• Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamus viidi ajavahemikul  

20. 03. 2013- 20. 04. 2013 läbi rahulolu küsitlus, kus tudengid 
said anonüümselt vastata ja kirja panna probleemid, mis on 
ühiselamus.

• Vastajate arv oli 98 ning keskmine vanus oli 21 eluaastat.

• Vastajatest 80 olid naised ja 18 mehed.

• 10% üliõpilastest töötab, 44% töötavad ja õpivad ning 46% 
tudengitest ainult õpivad.



Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

ühiselamus elavad tudengite jaotus
• Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamus elavad enamus meie 

kooli tudengid, aga on ka Tallinna Mehaanikakooli, Tallinna 
Ülikooli Pedagoogilise Seminari, Tallinna Tehnikaülikooli, 
Tallinna Ülikooli, Tallinna Majanduskooli ja Eesti 
Mereakadeemia õpilasi/üliõpilasi.



Mitmekesi toas elamine ja 
vastajate üldine rahulolu

• 55,1% inimest elab toas kahekesi ja kolmekesi 40,8%  ning 3 
inimest elavad üksi toas.

• 40,8% tudengitest on pigem rahul praeguste 
elamistingimustega, 19,4% on rahul, 28,6% pigem ei ole rahul 
ja 11,2% tudengitest ei ole rahul elamistingimustega.



Tudengite rahulolu aasta 
vältel ja rohkem 



Peamised probleemid 
• Tudengite kommentaaridest tulid välja erinevad probleemid, 

mis olid seotud rahuloluga ühiselamus:

oTubades on vähe ruumi;

oVähe õppimislaudu ja –toole;

oKülmkappidest on puudus;

oValgustus on halb;

oÜldkasutatavad ruumide olukord on halb;

oKorrustel on liiga vähe dušširuume, järjekorrad on 
pikad;

oWiFi levi on väga halb.



Rahulolu erinevate 
teguritega

• Kõige positiivsemad hinnangud andsid tudengid toa 
temperatuurile, juhataja tegevusele, parkimisvõimalustele ja 
administraatori tööle.

• Kõige negatiivsemalt hinnati WC-de olukorda, tubade 
valgustust ja üldpindade puhtust.









Üldkasutatavad arvutid
• Suur osa (86,7%) pole kordagi kasutanud üldkasutatavaid 

arvuteid. 9,2% kasutab mõni kord kuus.

• 1% tudengeid kasutab arvutiklassi õppimiseks.

• Arvutiklassi miinusteks tõid tudengid välja vanad ja aeglased 
arvutid.



Söögi tegemine köögis
• 35,7% õpilastest kasutab köögi võimalusi mõni kord nädalas.

• 28,6% teeb süüa köögis 1 kord päevas.

• 11,2 % tudengitest ei tee üldse süüa köögis, vaid eelistavad 
süüa kusagil mujal.

• Peamised põhjused miks tudengid ei tee süüa köögis on: 
ebapiisav puhtus ja aja puudus, kuna sageli on köök üle 
rahvastatud.

• Enamasti süüakse oma toas.



Millega ollakse 
üliõpilaskodus rahul?

• Väga rahul ollakse üliõpilaskodu ja kõrgkooli vahemaaga.

• Väga soodsad elamistingimused.

• Üheks plussiks on enamus tudengite arvates see, et ei pea 
kellaaegadest kinni pidama, et ühikasse jõuda (saab öösiti tööl 
käia).

• Administraatorid ja juhataja on väga sõbralikud ja abivalmid.



Ettepanekud I:
• Tubades oleks vaja remonti (seinte, põrandate ülevärvimist).

• Seinad võiksid olla helikindlamad.

• Tubadesse oleks vaja laualampe ja laudu ning toole juurde.

• Pistikupesad tuleks korda teha, uusi madratseid oleks vaja.

• Igal korrusel võiks olla rohkem dušširuume.



Ettepanekud II:
• Administraatorid võiks käia öösel igal korrusel ja vaadata kas 

on öörahu või tuleks seda tagada.

• Öörahu rikkujatele võiks olla karmid karistused.

• Koristaja võiks käia ka nädalavahetustel.

• Ühiselamus võiks olla mitu pesumasinat ja kuivatit.

• Üliõpilased soovivad, et parkla kohti oleks rohkem ja  et 
sealne ümbrus nii porine ei oleks.

• Võiks olla boksisüsteem.



Kokkuvõte
• Tudengite arvates tuleks teha erinevaid muudatusi, et elamine 

parem oleks.

• Tingimused on head, aga asjad on vanad ja kulunud ning 
vajaksid välja vahetamist.

• Ühiselamu on hea koht alustada iseseisvat elu, kui pole 
võimalik korterit üürida.



• TÄNAN KUULAMAST☺!


