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Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim õpetajate (lasteaia, huvikooli, üldhariduse, kutsehariduse) ja 
teiste haridusalal töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL-i kuulub 17 liikmesliitu. EHL-i eesmärgiks 
on ühistegevuse kaudu oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ja sotsiaalsete  huvide 
ning õiguste esindamine ja kaitsmine. EHL on ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education 
International (EI) ja Euroopa haridusala ametiühingute komitee ETUCE liige. 
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Eesti Haridustöötajate Liidu arvamus  

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise 

kavatsuse kohta 

 

 

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tänab saadetud eelnõu väljatöötamise kavatsuse (edaspidi kavatsus) 

eest arvamuse avaldamiseks. 

 

EHL arvamus: 

1. Seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuses väljendatud põhieesmärk - koolitöötajate, sh 

õpetajate ja laste turvalisuse tagamine ja eelkõige õiguslik reguleerimine on äärmiselt vajalik. 

EHL Eesti suurima õpetajaid jt haridustöötajaid esindava organisatsipoonina on aastaid teinud 

ettepanekuid vastava õigusliku regulatsiooni kehtestamiseks. Seega toetame täielikult haridus- 

ja teadusministeriumi kavatsust nimetatud küsimust reguleerida. 

2. Kehtiv õiguslik regulatsioon on ilmselgelt ebapiisav ega võimalda õpetajal jt koolitöötajatel 

kasutada mõistlikke meetmeid ohu ennetamiseks nii enda kui õpilaste kaitseks. EHL nõustub  

kavatsuse osas I toodud probleemi tekkepõhjuse ja olukorra kirjeldusega. 

3. Kavatsuse osa I punkt 3 sisaldab seadusemuudatustega saavutatava eesmärgi kirjelduse. EHL 

toetab kirjeldatud eesmärki sisuliselt, kuid märgib, et õiguslik regulatsioon meetmete osas 

(koolitöötaja õigused õpilase turvalisuse tagamiseks koolis) peab olema väga selge ja üheselt 

mõistetav, mistõttu loodame koostatava eelnõu puhul väga selget ja konkreetset regulatsiooni, 

mis tagaks turvalisuse koolis, töörahu ning ei paneks õpetajatele täiendavaid, nende põhitööga 

mitteseotud tööülesandeid. 
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4. Kavatsuses on mitmel juhul (näit osa I p 3) kasutatud erimetmeetmete rakendamisel mõistet 

alaealine õpilane. Meetmed peaksid olema rakendatavad ka õpilase suhtes, kes on täisealine, 

kui ta on kooli õpilane. 

5. Kavatsuse osa II - Hetkeolukord, uuringud ja analüüsid - punktis 3 kirjeldatakse probleemi 

mõjutusvahendite kohaldamisel erikoolides. Ilmselt oleks vajalik kaaluda ka eritingimusi 

vajavate laste koolides erikooli töötajatele täiendavate meetmete seadustamist õpilastele 

turvakontrolli teostamiseks. 

 

EHL nõustub, et senise regulatsiooni parem rakendamine ei annaks soovitud tulemusi. Vajalik on uus 

õiguslik regulatsioon, mis on ka kavatsuste eesmärk ja mida EHL toetab. 
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