
Aineühenduste avalik pöördumine Riigikogu poole                                                   05.04.2020 

Aineühenduste seisukoht 02.04.2020 Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu „Abipolitseiniku        
seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse          
SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) 170 SE“ osas 

Märkus: aineühenduste seisukoht puudutab eelnõu § 20. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse          
muutmine. 

Täna kehtivas „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ on määratletud põhikooli ja gümnaasiumi          
lõpetamise tingimused, sh lõpueksamite sooritamine. 02.04.2020 Vabariigi Valitsuse esitatud         
eelnõu järgi ei määra lõpetamise tingimusi edaspidi Riigikogu seadusega, vaid Vabariigi Valitsus            
määrusega. 

Pidades silmas Eesti hariduse jätkusuutlikkust, oleme seisukohal, et eriolukorras vastavasisulise          
eelnõu esitamine ning eelnõus nimetatud muudatuste rakendamine on vastuolus hea õigusloome           
tavaga, kärbib Riigikogu otsustusõigust ning loob võimaluse põhimõttelisteks ja tähtajatuteks          
muudatusteks Eesti hariduses ilma haridusvaldkonna spetsialiste kaasamata. 

Rõhutame, et läbimõeldud ajutised muudatused eriolukorra tingimustes õppe mõistuspäraseks         
korraldamiseks ning õpilaste arengu toetamiseks on hädatarvilikud. Viidatud eelnõu §20 lõiked           
(1)−(4) ei vasta meie hinnangul nendele tingimustele. 

Meie, allakirjutanud aineühendused, mis koondavad Eesti Vabariigi õpetajaid, oleme järgmistel          
seisukohtadel: 

1) kõik tänases Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorras vastu võetavad Eesti haridust, sh            
õppe korraldust ja lõpetamise tingimusi puudutavad muudatused peavad kehtima rangelt          
eriolukorra vältel või määratud tähtajaga eriolukorrale järgneval perioodil oluliste mõjude          
kestmise vältel – me ei toeta eriolukorras mitte ühegi põhimõttelise tähtajatu seaduse- või             
määruse muudatuse vastu võtmist; 

2) oleme sügavalt mures Eesti Vabariigi esindusdemokraatia pärast, sest Vabariigi Valitsus           
on 02.04.2020 Riigikogule esitanud eelnõu, mis ei vasta esimeses punktis toodud           
eriolukorra tingimusele ning millega soovitakse vähendada tähtajatult Riigikogu        
otsustusõigust Eesti hariduses – viidatud eelnõu kohaselt kehtestab edaspidi kooli          
lõpetamise tingimused, sh eksamite korraldamise või mittekorraldamise Vabariigi        
Valitsus määrusega, mitte enam Riigikogu „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega“. 

Esitatud eelnõu kohaselt viiakse sisse muudatus hindamises, võimaldades eriolukorra perioodil          
toimunud õppetegevuses omandatud teadmiste, oskuste ja vilumuste hindamisel kasutada         



kirjeldavat sõnalist hinnangut, mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hinneteks. Oleme          
seisukohal, et ka lõpetamise tingimusi puudutavad muudatused peaksid kehtima eriolukorra          
perioodil või kindlaks määratud perioodil vahetult eriolukorra järel. 

Aineühendused on seisukohal, et Riigikogu ei peaks toetama esitatud eelnõus nimetatud           
muudatusi, sest see kahjustab oluliselt Eesti esindusdemokraatiat, vähendab Riigikogu         
otsustusõigust ja annab ühiskonnale signaali, et eriolukorda on kõlbeline rakendada varem           
teostamata jäänud poliitiliste eesmärkide ja muudatuse elluviimiseks*, liigutades otsustusõiguse         
parlamendilt valitsusse. 

*Aineühendused meenutavad, et 09.09.2019 algatas Vabariigi Valitsus eelnõu (“Kodakondsuse         
seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE”), mille           
kohaselt sooviti muuta „Põhikooli ja gümnaasiumiseadust“ nii, et põhikooli lõpetamise          
tingimusena oleksid ära kadunud ühtsete ülesannetega põhikooli eksamid. 2019. aastal see           
eelnõu Riigikogus toetust ei leidnud.  

Lisame meiepoolse sõnastusettepaneku eelnõule „Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste         
muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud         
meetmed) 170 SE“  

§ 20. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 1) seadust täiendatakse §-ga 10011 järgmises sõnastuses: 

„§ 10011. Erisused seoses Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud           
eriolukorraga 

(1) Vabariigi Valitsus võib määrusega muuta 2019/2020. õppeaastal põhikooli või gümnaasiumi            
lõpueksamitele registreeritud õpilaste suhtes käesoleva seaduse §-s 30 sätestatud põhikooli          
lõpetamise tingimusi ja §-s 31 sätestatud gümnaasiumi lõpetamise tingimusi.  

(2) Eriolukorra ajal toimunud õppetegevuses omandatud teadmiste, oskuste ja vilumuste          
hindamisel võib kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent          
ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hinneteks.“.  
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