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Eesti Haridustöötajate Liidu arvamus haridus- 

ja teadusministri määruse „Tugispetsialistide teenuse 

kirjeldus ja teenuse rakendamise kord“ eelnõu kohta 

 

Eesti Haridustöötajate Liit kooskõlastab  esitatud eelnõu. Tugispetsialistide teenuste  

kättesaadavus on  väga oluline. Esitame eelnõu kohta järgmised tähelepanekud. 

 

1.  Määruse eelnõu volitusnormi tuleks täpsustada. Eelnõus on sätestatud: “Määrus 

kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõike 3 alusel.” Riigi Teataja 10.01.2018 

seisu kohaselt käsitleb nimetatud lõige käsitleb arenguvestluseid õpilasega. Õige võib olla 

volitusnorm PGS § 37 lõige 21 (tugispetsialistide teenuse kirjelduse, selle teenuse riigi poolt 

osutamise ulatuse, tingimused ja korra ning teenuste hinnad kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega), juhul kui PGSi see § ka muutmisele ei  tule. 

 

2. Tugispetsialistide teenuse osutamine pannakse kogu mahus kohaliku omavalitsuse 

ülesandeks. Seletuskiri: tugispetsialistide teenuse kättesaadavuse parandamiseks eraldatakse 

kohalikele omavalitsustele alates 2018. aastast riigieelarvest 6 miljonit eurot aastas, Haridus- ja 

Teadusministeerium on loobunud riigi poolt koolidele osutatavast tugispetsialistide teenuse 

vahendamisest.   

 

Eelnõu § 3 lõike 4 kohaselt direktori ülesanne tagada koolis vajalike tugispetsialistide 

olemasolu, arvestades seejuures kooli suuruse ja tuge vajavate õpilaste osakaaluga. Esitatud 

on soovituslikud normid.  

 

Eesti Haridustöötajate Liit soovib tähelepanu juhtida, et on vaja meetmeid, et direktorid ja 

kohalikud omavalitsused nendest soovituslikest normidest väga palju allapoole ei läheks. 

Vähemalt nende normide kohaselt peaks tugispetsialistide teenus olema tagatud. Praktikas on 

olnud juhtumeid, kus piisavalt ei ole antud õpilasele tuge ning aineõpetaja on jäetud 

probleemiga üksi. Samuti on praktikas olnud juhtumeid, kus kooli direktorid on asunud õpetajaid 

süüdistama töökohustuste rikkumises, kui õpetaja on juhtinud kooli juhtkonna tähelepanu 
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õpilase vajadusele tugispetsialistide järele. Käsitlusel on juhtum, kus kooli direktor lausa nõuab 

tuge vajavalt õpilaselt, et ta ütleks ja kirjutaks midagi taolist, mida saaks kasutada aineõpetaja 

vastu.  

 

Samuti on oluline, et nimetatud eelarvet kasutaksid kohalikud omavalitsused rangelt 

sihipäraselt. 
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