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MTÜ Lastekaitse Liit tänab Haridus- ja Teadusministeeriumi võimaluse eest esitada arvamus 

Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse 

lasteasutuse riiklik õppekava“ muutmine“ eelnõule.  

 

MTÜ Lastekaitse Liit esitas septembris 2022 Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule seoses 

eestikeelsele õppele üleminekuga (kiri 1-8-2/22/37)1 ja novembris Riigikogu 

kultuurikomisjonile arvamuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise 

seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõule 722 SE (kiri 1-8-2/22/43)2, milledes juhtis 

tähelepanu kiirustavale seadusloomele. Kiirustavale seadusloomele viitasid veel mitmed 

kaasatud/kaasunud organisatsioonid, sh Lastekaitse Liit, kes oma arvamuses rõhutas, et eelnõu 

vajab nii mõjuanalüüse kui senisest laiapõhjalisema ringi valdkondade ekspertide (inimõiguste 

valdkonna ja võrdsele kohtlemisele panustavate ühenduste esindajaid ning kasvatusteadlasi) 

kaasamist. Paraku ei toimunud ajavahemikul september-oktoober 2022 ei mõjuanalüüse ega 

täiendavaid avalikke kaasamisringe. Riigikogu võttis Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning 

teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele ülemine) vastu 12.12.2022. Aga 

arvamustes viidatud kitsaskohad ei ole ju paraku siiani lahendunud, jätkuvalt on probleemiks 

kvalifitseeritud õpetajate puudus, eesti keelt valdavate õpetajate puudus, õppevahendite puudus, 

lapsi ja lapsevanemaid sujuvas üleminekus toetavate lahenduste puudus.  

Lastekaitse Liit toetab sujuvat üleminekut eestikeelsele õppele, kuid rõhutab oma arvamuses 

Riigikogu kultuurikomisjonile kiri 1-8-2/22/43 sedastatut, et ülemineku eesmärk ei peaks 

olema vaid kitsalt keeleõpe, vaid laiemalt keeleõpe koos lõimumisega. Kesksel kohal peab 

olema laps ja tema parimad huvid. 

 

 

 
1 Loe lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2022/09/1-8-2-22-37-Lastekaitse-

Liit_Arvamus.pdf  
2 Loe lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2022/11/1-8-2-22-43_-Arvamus-pohikooli-ja-

gumnaasiumiseaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eestikeelsele-oppele-uleminek-eelnoule-722-

SE.pdf  

https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2022/09/1-8-2-22-37-Lastekaitse-Liit_Arvamus.pdf
https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2022/09/1-8-2-22-37-Lastekaitse-Liit_Arvamus.pdf
https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2022/11/1-8-2-22-43_-Arvamus-pohikooli-ja-gumnaasiumiseaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eestikeelsele-oppele-uleminek-eelnoule-722-SE.pdf
https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2022/11/1-8-2-22-43_-Arvamus-pohikooli-ja-gumnaasiumiseaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eestikeelsele-oppele-uleminek-eelnoule-722-SE.pdf
https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2022/11/1-8-2-22-43_-Arvamus-pohikooli-ja-gumnaasiumiseaduse-ning-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eestikeelsele-oppele-uleminek-eelnoule-722-SE.pdf


Jätkuvalt toonitab Lastekaitse Liit, et senisest veelgi enam tuleks ressursse suunata 

alushariduse tasemesse. Kuna mida varem algab keeleõpe, seda sujuvam ja loomulikum on 

lapse jaoks üleminek ja keeleõpe.   

 

Ka seletuskirjas on viidatud, et enamik uuringuid näitab, et kvaliteetsetes alushariduses 

osalemisel on püsiv mõju laste kognitiivsele arengule ja õpitulemustele. Alusharidus toetab 

laste peamiste kognitiivsete oskuste kujunemist (verbaalsed oskused ja loogiline mõtlemine), 

mis aitavad omandada keelega seotud spetsiifilisi oskusi. Euroopa Liidu Nõukogu soovitus 

(2019/C 189/02) kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide kohta rõhutab aga, et see 

eeldab, et lasteasutustes on loodud kõrge kvaliteediga tingimused varajaseks keeleõppeks3. 

 

Käesoleva määruse valguses tekib küsimus, kas on Eestis on loodud kõrge kvaliteediga 

tingimused varajaseks keeleõppeks. Alljärgnevalt määrusega seonduvad tähelepanekud:  

 

1) "Kuna riiklik õppekava annab lasteasutusele vaid üldise raami, siis peavad olema eesti 

keele õppe korralduse ja laste eesti keele omandamise toetamise põhimõtted 

lasteasutuse meeskonnas põhjalikult läbi räägitud ja kokku lepitud." 

Riigi ülesanne on tagada kvaliteetne haridus, määrusega aga suunatakse vastutus laste-

asutustele. Lasteasutused vajavad väga selgeid juhtnööre ja toetust lasteasutuste siseste 

õppekavade loomisel ja riik ei saa loota pelgalt "meeskonnas läbi räägitud" põhimõttele.  

Liit juhib tähelepanu, et kui pole paika pandud eesti keele õppe korralduse põhimõtted ja 

koostatud ühised juhendid - kuidas siis tagada üle Eesti ühtne hariduse kvaliteet, kuidas tagada 

järelevalve, kuidas olla kindel, et kunagi „meeskonnas läbiräägitud põhimõtted“ tagavad 

vajaliku keeleõppe kvaliteedi. Eriti selged juhised vajavad lasteasutused küsismustes, mida teha 

lastega, kes ei suuda olla kakskeelsed ega ole suutelised omandama teist keelt piisaval tasemel 

õppimiseks, kuid ei oma hariduslikke erivajadusi.   

 

Lasteasutused peavad saama ka riigi poolt selged juhised, kuidas käituda olukorras, kui 

lasteasutus märkab, et erivajadusega laps vajab õpet emakeeles või muus keeles, sh – 

kuidas tagada nendele lastele tugiteenused (nt emakeelne psühholoogiline ja logopeedi 

teenus).  

 

Positiivne, et eelnõus on välja toodud erinevaid keeleõppe lähenemisviise. Metoodikate nn 

vabaks laskmine tagab suurema paindlikkuse, kuid kas ka ühtlase kvaliteedi? On oht, et isegi 

kvalifikatsiooninõuetega õpetajatel on raske neil kõigil vahet teha ning valida parim iga lapse 

jaoks individuaalselt. Kindlasti on selles osas vajalikud täiendkoolitused ja selged 

juhendmaterjalid (piirkondlikud teabepäevad, mida eelnõus lubavatakse, ei ole piisav).  

 

2) "Rühmas peab olema vähemalt üks lasteasutuse õpetaja, kelle kvalifikatsiooninõuded 

on kõrgharidus, pedagoogilised kompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt 

keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele." 

 

Nagu Liit osundas oma eelviidatud arvamustes koolide puhul, näeb Liit ka nüüd suurt 

vajakajäämist haridusliku kvaliteedi osas kõikide töötavate spetsialistide vajalikus erialases 

kvalifikatsioonis. Kui kõikidele õpetajatele ja abiõpetajatele pole nõuet vähemalt omada 

eesti keele oskust vastavalt keeleseadusele, mil viisil siis on tagatud kvaliteetne keeleõpe 

lastele?  

 

 
3 Loe lähemalt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN


Määruses on ootus abiõpetajatele, et nad tagaksid lastele õppimise: „Lastel peab olema 

piisavalt võimalusi mängida ja tegutseda väikestes gruppides. Seetõttu on soovitatav kasutada 

rühmades lisaks õpetajatele ka abiõpetajate abi, et tagada lastele õppimine väikestes gruppides 

ja individuaalselt“. 

 

Juhul, kui teised töötajad (sh abiõpetajad) peavad tagama õppimise lastele, peavad ka 

nendele olema nõue pedagoogiliste kompetentside ja kõrghariduse osas vähemalt 

omandamise tasemel.    

 

Ohukohaks võib pidada ka seda, et kui rühmas peab olema vaid üks eesti keele oskusele vastav 

õpetaja, siis on võimalik, et seda ühte inimest hakatakse lasteaia peal jagama - näiteks 

märgitakse lepingusse, et 50% ajast on ta ühes rühmas õpetaja ja 50% oma tööajast teises. 

Lisaks hetkel on olukord, kus õpetajad käivad kas pool päeva korraga tööl või paar korda 

nädalas. 

 

Eraldi ülevaatamist nõuab teema - eesti keele oskuse vastavus keeleseadusele. Tänasel päeval 

kontrollitakse eesti keele C1-tasemes testiga nelja osaoskust – kirjutamine, kuulamine, lugem-

ine ja rääkimine. Kokku on võimalik testi eest saada 100 kaalutud punkti. Ülesannete eest 

saadud punktid kaalutakse nii, et iga osa annab 25 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui testitav 

saab 60 protsenti võimalikust punktisummast ning ühegi osa tulemus ei ole 0 punkti. Vastavalt 

12.12.2022 vastuvõetud seadusele peab alates 1. septembrist 2024. a olema munitsipaallas-

teasutuse õppekeel 100% eesti keel. Kuidas on tagatud lastele kvaliteetne haridus, kui nt 

rääkimise osa eest on õpetajal kogutud ainult 1 punkt? 

 

3) Samuti eraldatakse riigieelarvest vahendid kohalikele omavalitsustele eesti keele 

õppevahendite soetamiseks, lisaõppe võimaldamiseks rühmadele, kus on 10% või roh-

kem lapsi, ning koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga e-koolikoti arendamiseks, 

kust on võimalik kasutada lasteaedadel digitaalseid õppematerjale. 

10% rühma lapsi on 1,2 kuni 2,6 last (sõltuvalt rühmast) ehk selle toetuse määravad 2-3 last 

rühmas, kes omakorda saavad liituda rühmaga või lahkuda rühmast õppeaasta jooksul. Kuidas 

tagatakse, et selleks ajaks, kui laps juba liitub rühmaga, on rühmas juba kõik vajalikud vahendid 

olemas? Eesti keele õppimiseks peavad olema tagatud kaasajastatud õppevahendid kõigile 

lastele. 

Samuti tekib küsimus, millal valmivad e-koolikoti digitaalsed õppematerjalid, et õpetajad 

oleksid võimelised neid ka alates 01.09.2024 rakendama. 

 

4) „Lapsevanema kohustuseks on luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja 

alushariduse omandamiseks lasteasutuses“. 

Määrusest ega seletuskirjast ei selgu, kuidas korraldatakse koostöö lasteasutuse ja kodu vahel 

olukorras, kus lasteasutuse ja lastevanemate suhtluskeel on kogu rühmal erinev. Lapsevanemad 

vajavad väga selgeid juhised ja tuge, kuidas „luua lapsele soodsad tingimused“ olukorras, kus 

kogu rühma või enamuse rühma lastel õppekeel pole emakeel.  

 

5) Igal lapsel peab olema aeg vabaks mänguks ja vaba mängu käigus peab olema lapsel 

õigus rääkida oma kaaslase/sõbraga oma emakeeles. Oluline, et kui ühiseid õppe- ja 

kasvatustegevusi tehes harjutakse iga päev aina paremat eesti keelt, siis mängu 

käigus on luba rääkida oma emakeeles kui selleks on soovi.  

 

Eesti ratifitseeris 31 aastat tagasi ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, mille kohaselt peab riik 



laste huvidest lähtuma igas otsuses. ÜRO lapse õiguse konventsiooni põhiprintsiipideks lisaks 

laste osalusele ja parimale huvidest lähtumisele on iga lapse õigus arengule ja võrdsele 

kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta.  ÜRO Lapse Õiguste Komitee jargi4 on 

hariduse eesmärk: 1) lapse potentsiaali maksimaalne ja terviklik areng (art 29 lg 1 punkt a); 2) 

austus inimõiguste vastu (art 29 lg 1 punkt b); 3) arenenud identiteet ja kuuluvustunne (art 29 

lg 1 punkt c); 4) lapse sotsialiseerimine ja suhe teiste ühiskonnaliikmetega (art 29 lg 1 punkt d); 

5) austav suhtumine loodusesse (art 29 lg 1 punkt e).  

 

LÕK-i artikli 29 lõike 1 punktis c on seatud hariduse eesmärgiks kasvatada austust lapse 

vanemate, kultuuriidentiteedi, keele ja väärtuste vastu, samuti oma elukohamaa rahvuslike 

väärtuste ja oma päritolumaa vastu. Samamoodi tähtsustatakse LÕK-is austuse kasvatamist 

enda kultuurist erinevate kultuuride suhtes. 

Haridusõiguse eriline tähendus seisneb selles, et see võimestab kõigi teiste LÕK-is sätestatud 

õiguste teostamist, ja vastupidi, kui lapse õigust haridusele on rikutud, seab see ohtu kõigi teiste 

õiguste teostamise5. 

 

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium rõhutas oma 06.02.2023 otsuses6, et alus-

hariduse kättesaadavuse eest vastutavad riik ja omavalitsused üheskoos – mõlemal lasub ko-

hustus leida probleemile süsteemne lahendus, mis ei jätaks lapsi alushariduseta ning nende va-

nemaid ilma võimalusest ühendada töö- ja pereelu.  

 

Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 

 

 

Lugupidamisega 

Varje Ojala 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Helika Saar  helika.saar@lastekaitseliit.ee 

 
4 Loe lähemalt: CRC Committee, General Comment No. 1: article 29 (1) the aims of education , p 1.  
5 Lundy, L. ja Tobin, J. Article 29: The Aims of Education. – Tobin, J. (toim); The UN Convention on the Rights 

of the Child. A Commentary. Oxfrod University Press 2019, lk 1117 
6  Loe lähemalt: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=5-22-10/17  
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