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Ettepanekud Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse
nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide
kvalifikatsiooninõuded” muutmiseks

1)

Teeme ettepaneku muuta § 5 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:

“(1) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata direktoritele,
õppealajuhatajatele, õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes käesoleva määruse jõustumise hetkel või
sellele eelneva viie aasta jooksul on töötanud õppeasutuses vastaval ametikohal, vastates haridusministri
26. augusti 2002. a määrusega nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” (RTL 2002, 96, 1486; 2010, 72, 546)
vastaval ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele.”
Põhjendus: 2013. aasta 1. septembrini kehtinud kvalifikatsiooninõuete väga kiire muutmine, sisuliselt
paaripäevane ette teatamine väga põhimõttelises kvalifikatsiooni puudutavas regulatsioonis, ei olnud
mõistlik. Tänapäeval räägitakse kogu ühiskonnas elukestvast õppest ning lisaks peetakse normaalseks, et
inimesed võiksid liikuda ametite vahel – võtta ühest ametist aja maha ja liikuda teisele ametikohale ja
tagasi jne. Selline käitumine peaks olema soositud ka haridussektoris töötavatel inimeste. Kuid 01.09.2013
aastal kehtima hakanud määruse valguses oleme hoopis olukorras, kus mõni õpetaja, kes just sel hetkel, st
01.09.2013 ei töötanud koolis pedagoogina, kaotas õiguse koolis töötada, sest oli võtnud vaheaasta enda
pere jaoks või läbipõlemise vältimiseks läinud ajutiselt teisele tööle. Kui tal oleks võimalik olnud seda ette
teada, siis ta ei oleks seda sammu suure tõenäosusega teinud, et mitte kaotada kvalifikatsiooni.

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 Ametiühingute Hariduskomitee ETUCE liige.
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Selline väga jäik ühe kuupäevaga kvalifikatsiooni sidumine võib selles situatsioonis nö kaotajaks jäänud
õpetajale demotiveerivalt mõjuda ning paljud võivad selle tõttu lahkuda üldse õpetaja töölt, kui nad peavad
hakkama tõestama (uuesti) oma õpetajaks olemise kõlblikkust. Lisaks peame ju ka arvestama meie
õpetajate olematu pealekasvuga ning sellest tulenevalt kaaluma, kas on mõistlik ja võimalik formaalsete
takistuste vähendamine, et õpetajad ei lahkuks ametist. Sellest tulenevat teemegi ettepaneku laiendada
kutsele vastavaks loetavate isikute ringi selliselt, et kutsele vastavaks loetaks kõik, kes vastasid sel hetkel
kvalifikatsioonile ja olid määruse jõustumisel või eelneva viie aasta jooksul koolis vastaval ametikohal
töötanud.

2)

Teeme ettepaneku lisada § 5 lõikele 1 täiendav lõige 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata direktoritele,
õppealajuhatajatele, õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes on lõpetanud õpetajakoolituse ülikoolis varem
kui 2016. aastal.”
Selgitus: Õpetajad, kes lõpetasid ülikoolides õpetajakoolituse õppekavad aastatel 2014 -2015 oleksid
pidanud saama õpetaja kutse juba ülikoolidest, kuid ülikoolid ei olnud sellel ajal veel valmis kutset andma.
Selle tõttu nimetatud ajal lõpetanud õpetajad ei oma praegu kutset ja formaalselt ei oma õigust õpetajana
töötada. Praktikas on näiteid, kus Haridus- ja teadusministeeriumi poolt on tehtud koolidele ettekirjutusi
muuta õpetaja tööleping tähtajaliseks (ehk lugeda õpetaja kvalifikatsioonile mittevastavaks), vaatamata
sellele, et konkreetne inimene on lõpetanud õpetaja eriala õppekav ülikoolis magistritasemel. Ainsaks
põhjuseks inimest kvalifikatsioonile mittevastavaks lugeda on olnud asjaolu, et selle inimese ülikooli
lõpetamise aasta on juhtunud olema selline, kus ülikoolid veel ei olnud ära korraldanud õpetajakutse
andmisest. Ehk teiste sõnadega: kutsete süsteem rakendati varem kui ülikoolid olid valmis lõpetajatele
kutset andma. Seega inimesed, kes astusid ülikooli õpetaja erialale õppima, ei teinud ise midagi valesti, vaid
läbisid õpetajakoolituse vastavalt õppekavadele ja lõpetasid ülikooli. Süsteemi puudulikkuse tõttu ei
saanud need üliõpilased kutset ja seda nendest mittesõltuvatel asjaoludel.
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