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ÜHESKOOS SUUDAME! 
TOGETHER WE CAN! 

 

 
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 sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamise kavatsuse kohta 

 

 

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tänab saadetud eelnõu väljatöötamise kavatsuse eest arvamuse 

avaldamisesks. 

 

EHL leiab, et eelnõu kavatsuse põhjendused ja analüüs on aktsepteeritavad. EHL kui Eesti suurim 

õpetajaid ja teisi haridusalal töötajaid ühendav ametiühinguorganisatsioon kogeb oma igapäevatöös 

pidevalt, et haridusala valdkonda reguleerib tänapäeval suur hulk erinevaid õigusakte, mida on 

keeruline koosmõjus kohaldada. Sageli ei ole kooskõlas isegi ühe ja sama seaduse sätted, rääkimata 

erineva taseme õigusaktidest. Rakendamine ja mõistmine on sageli keeruline nii tööandjate kui ka 

töötajate puhul, nõudes mõnikord juriidilisi eriteadmisi. Seega eelnõu väljatöötamise kavatsuse eesmärk 

- haridusala reguleerimise õigusliku keskkonna korrastamine ja õigusselguse suurendamine - on EHL 

poolt igati aktsepteeritav. 

 

EHL ettepanekud seadus(t)e eelnõu väljatöötamise kava osas: 

1. Käsitleda kompeksselt kogu valdkonda ja koostada muudatused ühe eelnõuna, et vältida 

korduvaid samade (sama valdkonna) õigusaktide muutmist (vrdl näiteks HTM poolt 9.06.2015 

kiri nr 8-1/15/3681 kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks saadetud „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamise kavatsus“). 
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2. EHL nõustub eelnõu väljatöötamise kava üldpõhimõtetega. Kuna eelnõule kontseptsiooni ei 

koostata, siis loodab EHL põhjalikku arutelu konkreetse eelnõu ja rakendusaktide tekstide osas 

huvigruppide, sh EHLga ning eeldatavate seisukohtade ja arvamuste arvestamist eelnõu 

konkreetse teksti ja rakendusaktide osas. 

3. Vajadusel, olenevalt seaduseelnõu mahust, eeldatavast mõjust ja rakendamise ajast 

võiks kaaluda ka väljatöötamise tegevuskavas (osa VI) väljapakutud õigusakti eeldatava 

jõustumise aja pikendamist, et ei tekiks järjekordset kiirustamist akti vastuvõtmisel ja 

jõustamisel ning jääks normaalne aeg akti vastuvõtmise ja kehtimahakkamise vahel, et tagada 

muudatuste toimimine tegelike rakendajate poolt. 

 

Lugupidamisega ja jätkuvat koostööd soovides 
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