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Elukohajärgse kooli määramine hariduslike erivajadustega lastele 

 

Lugupeetud Madis Kallas 

 

Teile teadaolevalt analüüsisin avalduse alusel Kuressaare Linnavalitsuse 09.02.2016 määruse 

nr 2 „Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“ (määrus) § 3 lg 2 põhiseaduspärasust. 

Selle sätte järgi on elukohajärgseks kooliks hariduslike erivajadusega õpilastele 

Saaremaa Ühisgümnaasium, kuhu suunatakse õpilasi nõustamiskomisjoni soovitusel. 

 

Mõistan, mis põhjusel on Kuressaare linn kõnealuse regulatsiooni kehtestanud. Palusin 

Riigikogu kultuurikomisjonil ning haridus- ja teadusministril kaaluda, kas oleks vajalik muuta 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, et põhjendatud vajaduse korral oleks võimalik kõrvale 

kalduda kehtivast elukohajärgse kooli määramise regulatsioonist. Riigikogu kultuurikomisjon ei 

toetanud ettepanekut regulatsiooni muuta (vt lisa).  

 

Kehtiv seadus Kuressaare määruse § 3 lg-s 2 sätestatud viisil elukohajärgse kooli määramist ei 

võimalda. Nimetatud määruse säte on vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) 

§ 10 lg-ga 1 ning seetõttu Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 3 lg-s 1 ja § 154 lg-s 1 sätestatud 

seaduslikkuse põhimõttega. Põhiseadusvastase olukorra lõpetamiseks teen Teile ettepaneku 

muuta või tunnistada kehtetuks määruse § 3 lg 2. Tuginedes õiguskantsleri seaduse §-le 17 palun 

Teil määrus põhiseadusega kooskõlla viia.  

 

Selgitan tehtud ettepanekut lähemalt. 

 

Seaduslikkuse põhimõte 

 

PS § 37 lg 1 sätestab ühelt poolt igaühe põhiõiguse haridusele. Teiselt poolt paneb aga 

PS § 37 lg 1 kooliealistele lastele seadusega määratud ulatuses koolikohustuse. Seega tuleneb 

PS § 37 lg-st 1, et igal koolikohustuslikul isikul on õigus ja kohustus omandada haridus. 

Seejuures on Riigikogu määrata, millistesse vanusegruppidesse kuuluvatel lastel millises 

ulatuses õppida tuleb ning kus seda teha saab.  

 

PS § 3 lg-s 1sätestatud seaduslikkuse põhimõtte järgi peab madalama õigusjõuga norm olema 

kooskõlas kõrgema õigusjõuga normiga. Volituse alusel antud määrus peab üldiselt arvestama 

seaduses reguleerituga
1
 ning vastama volitavale seadusele

2
. Seejuures peab määrus selleks, et 
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olla kooskõlas seadusega, vastama seaduses sisalduva volitusnormi eesmärgile, sisule ja 

ulatusele. Ka PS § 154 lg 1, mille järgi otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi 

kohalikud omavalitsused, näeb ette seaduslikkuse põhimõtte.
3
 Seega näevad PS § 3 lg 1 ja 

PS § 154 lg 1 ette, et kohaliku omavalitsuse õigusaktid peavad vastama seadustele.  

 

Sama nõude sätestab haldusmenetluse seadus (HMS). Täpsemalt sätestab HMS § 89 lg 1, et 

määrus on õiguspärane, kui see on kooskõlas kehtiva õigusega, vastab vorminõuetele ja kui selle 

on seaduses ettenähtud korras volitusnormi alusel andnud volitusnormis nimetatud haldusorgan. 

HMS § 90 lõike 1 järgi võib määruse anda ainult seaduses sisalduva volitusnormi olemasolul ja 

kooskõlas volitusnormi piiride, mõtte ja eesmärgiga. Erandiks on HMS § 90 lõikes 2 nimetatu, 

s.t kui kohalik omavalitsus korraldab kohaliku elu küsimust, mille andmiseks seaduses puudub 

volitusnorm. Antud juhul ei ole tegemist sellise olukorraga.   

 

Määruse § 3 lg 2 kooskõla seadusega 

 

Riigikogu on hariduspõhiõiguse realiseerimiseks loonud vastava seadusliku raamistiku 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega. PGS § 10 lg 1 esimene lause sätestab, et vald või linn 

tagab koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla või linna haldusterritooriumil, 

võimaluse omandada põhiharidus. Selleks peab valla- või linnavalitsus määrama igale lapsele 

elukohajärgse munitsipaalkooli (PGS § 10 lg 1 esimene lause). PGS § 10 lg 1 teine lause 

sätestab, et valla- või linnavalitsus arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena 

esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja 

võimaluse korral vanemate soove. See tähendab, et kuigi valla- või linnavalitsust on volitatud 

otsustama, milline on iga konkreetse lapse elukohajärgne kool, tuleb seda teha seaduses 

sätestatud kriteeriumitest lähtuvalt. Seda ka hariduslike erivajadustega laste puhul. 

 

PGS § 10 lg 1 teine lause sätestab kriteeriumid, mida tuleb arvestada esmajärjekorras. Järelikult 

on seadusandja näinud ette, et pärast seaduses nimetatud kriteeriumite (kodu lähedus, pere teiste 

laste õppimine samas koolis, võimalusel vanema soov) arvestamist võib elukohajärgse kooli 

määramisel lähtuda muudest kriteeriumitest.  

 

Määruse § 3 lg-st 2 tuleneb, et lapsele, kellel on hariduslik erivajadus ja kelle kohta on soovituse 

teinud nõustamiskomisjon, määratakse elukohajärgseks kooliks Saaremaa Ühisgümnaasium. 

Niisiis ei arvestata neile lastele elukohajärgse kooli määramisel üldse PGS § 10 lg-s 1 sätestatud 

kolme kriteeriumit, vaid muid, seaduses nimetamata kriteeriumeid (hariduslik erivajadus ja 

nõustamiskomisjoni soovitus). Seetõttu on määruse § 3 lg 2 vastuolus PGS § 10 lg-ga 1 ning 

sellest tulenevalt ka PS § 3 lg-ga 1 ja PS § 154 lg-ga 1. 

 

Lugupidamisega 
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