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Arvamus “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning 
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu” kohta (519 SE) 
 
 
Eesti õpetajate esindusorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) toetab pärast 
muudatuste sisseviimist antud seaduse vastuvõtmist. Kahetsusega tuleb märkida, et seaduse 
ettevalmistamine on toimunud suure ajalise surve all, kuid sellest hoolimata on õpetajate 
esindusorganisatsioon olnud kaasatud aruteludesse hilisemas faasis ning küsitud on arvamust 
kooskõlastamise ajal. 
 
EHLi meelest on antud eelnõu vajalik, et suurendada tugispetsialistide teenuste 
kättesaadavust koolides ja lasteaedades. Antud hetkel on kohalike omavalitsuste (KOV) 
majandusliku võimekuse tõttu paljud õpilased ilma vajaliku tugiteenuseta. Sellest tulenevalt 
on sagenenud kuuldused juhtumitest, kus HEV õpilane käitub ohtlikult, ründavalt ja 
destruktiivselt. Aineõpetajal või klassiõpetajal üksi ei ole võimalik tagada turvalisust tunnis, 
sest ta ei oma selleks piisavat ettevalmistust. Väheoluliseks ei saa pidada ka seaduse tasandil 
tugispetsialistide väärtustamist antud seadusega. 
 
Peame oluliseks, et Eestis säiliks kompetentsikeskustena haridusasutused, kus saavad õppida 
suuremat tuge vajavad õpilased, sest paljudel juhtudel on selline lahendus nende jaoks 
oluliselt parem ja efektiivsem õppimise vorm kui kaasatus tavaklassi/-kooli. Samas näeme ka 
ohtu, et kui tuge vajava õpilase jaoks ettenähtud lisaraha liigub otse KOV-ile, siis ei pruugi 
KOV-il jaguda piisavat kompetentsi, et tuge vajava õpilase huvidest lähtuvalt parimaid 
otsuseid teha. See võib tingida olukorra, et õpilast ei suunata vastavasse 
kompetentsikeskusesse, mis ei asu antud KOV-s, sest soovitakse lisaraha jätta antud KOV-i. 
 
Juhime tähelepanu, et selline kaasav haridus saab toimida ainult siis, kui igas haridusasutuses 
on kohapeal tugispetsialistid. Antud seadusemuudatustega ei tohi suureneda õpetajate 
töökoormus. Selle ärahoidmiseks peab kindlasti leidma täiendavaid vahendeid, et viia läbi 
täiendavaid koolitusi tuge vajavate õpilaste õpetamise teemadel ja kogu tugimeeskonna 
koostööteemadel. 
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Seadusemuudatuste rakendamisel tuleb kindlasti nende aspektidega arvestada. Tuleb tagada, 
et tuge vajavad õpilased saaksid toetatud parimal moel, et abi ei sõltuks KOV-i võimekusest 
ning kõik õpetajad saaksid vajaliku lisaõppe ja vajadusel nõustamist. 
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