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Õpilaste koduõppele määramine 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

[ ]kooli õppenõukogu [ ] otsusega 9. klassi õpilaste suhtes rakendatud meede „koduõpe“ ei ole 

kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumi seadusega (edaspidi PGS). Palun Teil nimetatud õpilaste 

õppekorralduse küsimuste edasisel lahendamisel seada esikohale nende parimad huvid ning 

püüda leida lahendus, mis võimaldab õpilastel lõpetada põhikool. Samuti palun Teil edaspidi 

tagada, et mistahes kooli rakendatavad tugi- või mõjutusmeetmed tugineksid seadusele. 

Keerulisemate juhtumite korral, mis eeldavad mitmekülgset võrgustikutööd ja eri valdkondade 

teenuseid, on võimalik pöörduda maakondliku nõustamiskomisjoni või Sotsiaalkindlustusameti 

lastekaitse üksuse poole. Tunnustan Teid selle eest, et hoolimata õpilaste koolikohustuslikust 

east väljakasvamisest, on kool valmis jätkama noorte õpetamist, et neil oleks võimalik lõpetada 

põhikool. 

 

Kõnealusel juhtumil põhjendas kool soovi muuta õpilaste õppekorraldust nende erakordselt 

madala õpimotivatsiooniga ning kaasõpilaste õppimist ja õpetamist häiriva käitumisega. Kuna 

kooli hinnangul ei leidunud PGS-s antud juhtumi puhuks sobivat meedet, rakendas kool õpilaste 

suhtes koduõpet selliselt, et õpetamise vastutust ei pandud täies ulatuses õpilaste seaduslikule 

esindajale. Kool korraldas õpilaste õppetöö vähendatud mahus, et õpilased oleksid suutelised 

omandama õppekava miinimumi ja saaksid vajaliku ettevalmistuse sooritamaks põhikooli 

lõpueksamid.  

 

Eeltoodud viisil koduõppe rakendamine on vastuolus PGS-ga. PGS § 23 lubab põhiharidust 

omandavat õpilast õpetada vanema taotlusel koduõppes. Vanema taotlusel koduõppe 

rakendamisel korraldab ja rahastab väljaspool kooli toimuva õppe osa vanem. Haridus- ja 

teadusministri 11.08.2010 määruse „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“ (edaspidi 

Määrus) § 5 lg 3 järgi tehakse vanema taotlusel koduõppe rakendamise otsus üldjuhul õppeaasta 

või poolaasta alguses. Selleks esitab vanem kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis taotluse.1 Taotluses tuleb näidata vanema soovil koduõppele viimise põhjused ja andmed 

isiku kohta, kes hakkab last õpetama. Otsuse vanema taotlusel koduõppe rakendamise kohta teeb 

kooli õppenõukogu (määruse § 5 lg 4). Määruse §-st 6 tuleneb oluline koduõppe põhimõte – 

koduõppe korral vastutab vanem lapse õpitulemuste saavutamise eest. Kokkuvõttes, koduõpe on 

täies ulatuses lapsevanema algatusel ning äranägemisel toimiv õppekorralduse mudel, kus 

vanemal lasub põhivastutus nii õppe korraldamise kui õpitulemuste saavutamise eest. Kool ei 

tohi survestada vanemat või õpilase muud seaduslikku esindajat koduõppe taotlust esitama.  

                                                 
1 Määruse § 5 lg 3 järgi tuleb vanema avaldus esitada hiljemalt 20. augustiks, kui koduõpet soovitakse rakendada 

alates õppeaasta algusest, ning hiljemalt 20. detsembriks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates II poolaasta 

algusest. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/116062016008
https://www.riigiteataja.ee/akt/103022015017
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Õiguskantslerile esitatud dokumentidest ja kirjavahetusest nähtuvalt ei olnud käesoleval juhul 

koduõppele määramine õpilaste seadusliku esindaja huvi ega algatus, vaid kooli initsiatiiv. 

Koduõppele suunatud õpilased on käitumis- ja õpiraskustega, mistõttu nad vajavad õppimisel 

vastava väljaõppe ja kompetentsiga pedagoogide abi. [ ] on Haridus- ja Teadusministeeriumi 

hallatav riigi põhikool tundeelu- ja käitumishäiretega lastele. Sellises koolis töötavad õpetajad, 

kes on spetsialiseerunud hariduslike erivajadustega laste õpetamisele ning peavad omama 

võimekust ka keerulisemate õpilastega toimetulemiseks. Koduõppe ajal selline professionaalne 

tugi aga õpilastel puudub.  

 

Koduõpet ei tohi rakendada käitumisraskustega õpilase koolist väljatõrjumiseks. 

Käitumisprobleemidega õpilasele on võimalik rakendada erinevaid tugi- ja mõjutusmeetmeid, 

mis on sätestatud PGS §-s 58. Nii näiteks on õpilasele võimalik määrata tugiisik või rakendada 

individuaalset õppekava. Kui kooli hinnangul ei piisanud konkreetsete õpilaste probleemide 

lahendamiseks PGS-is ette nähtud tugi- ja mõjutusmeetmetest, pidanuks kool pöörduma laste 

eestkostja poole ning selgitama, millist abi õpilased täiendavalt vajavad. Samuti oleks olnud 

võimalik pöörduda maakondliku nõustamiskomisjoni või Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse 

üksuse poole, kes nõustab kohalikke omavalitsusi keerulisemate juhtumite lahendamisel. 

 

Koduõppe rakendamine peab alati olema konkreetse lapse parimates huvides. Lastekaitse 

seaduse § 21 lg 1 järgi tuleb iga last puudutava otsuse vastuvõtmisel selgitada välja lapse huvid 

ning lähtuda otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest. Lapse parimatest huvidest 

lähtumise põhimõte nõuab, et enne õpilase edasist hariduskäiku puudutava olulise otsuse 

tegemist, tuleb kõik olulised asjaolud välja selgitada ning veenduda, et tehtud otsus on 

konkreetse õpilase jaoks parim võimalikest. Kuigi antud juhul jätkas kool õpilaste õpetamist 

vähendatud mahus, oli ilmne, et noored vajasid täiendavat tuge õppimisel ka kodus. Kooli 

edastatud õppenõukogu protokollist ja muudest materjalidest ei nähtu, et kool oleks enne 

koduõppe rakendamist sisuliselt kaalunud alternatiivseid lahendusi ega hinnanud seda kas 

õpilastel on kodus õppimiseks piisav tugi olemas. Ka Määrus nõuab, et koduõppe taotluses oleks 

märgitud isiku andmed, kes hakkab kodus õpilasi õpetama. Selle nõude järgimine on oluline, sest 

see võimaldab koolil enne koduõppe lubamist veenduda, et õpilasi õpetab kodus inimene, kes on 

selleks võimeline. Algklassi õpilase puhul võib selleks kõigi eelduste kohaselt olla ka 

lapsevanem, kuid põhikooli lõpuklassi õpilaste puhul sellisest eeldusest lähtuda ei saa. 

 

Lisaks rikkus kool seaduse nõudeid, kui aktsepteeris õpilaste seadusliku esindaja koduõppe 

taotlusena (mis sisuliselt oli küll kooli soovitatud meetmega nõustumine) e-kirja asenduskodu 

majavanemalt. Kõnealuste õpilaste eestkostja on kohalik omavalitsus2 ning õpilaste koduõppele 

lubamiseks oli vaja eestkostja otsust ning taotlust.   
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2 Enne 2006. aastat tehtud kohtulahenditele juurdepääs puudub, õiguskantsleri nõunikud on lähtunud neile antud asja 

menetluse käigus teatavaks saanud informatsioonist. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016024
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016024

