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Söögivahetunni pikkus koolis  

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Palusite õiguskantslerilt selgitust söögivahetundide pikkust reguleeriva määruse kohta. Tänan, et 

tõstatasite laste heaolu seisukohalt olulise teema. Koolide tervisekaitsenõuded on ka õiguskantsleri 

teravdatud tähelepanu all. 

 

Sotsiaalministri 15.01.2008 määruse „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses 

ja koolis“ (edaspidi määrus) § 4 lg 1 järgi peab söögiaeg koolis olema vähemalt 15 minutit. 

Söögiaja mõistet ei ole määruses täpsustatud. Meile teadaolevalt tõlgendavad koolid ja Terviseamet 

seda nõuet söögivahetunni minimaalse pikkusena.  

 

Kuna määruses on kirjas üksnes söögiaja miinimumnõue, peab iga kool oma võimalusi ja laste 

vajadusi arvestades sisuliselt kaaluma, kui pikk peaks olema söögivahetund just selles koolis. 

Oluline on, et lastele jääks söömiseks piisavalt aega. Selleks peaks kool lisaks söögivahetunni 

pikkusele tähelepanu pöörama ka söömise korraldusele koolis laiemalt. Arvesse tuleks võtta, kui 

suur osa söögivahetunnist kulub õpilasel muudele tegevustele, nagu sööklasse jõudmisele, 

järjekorras seismisele, kätepesule, laua katmisele, nõude koristamisele jms. Seejuures võib 

noorematel lastel nimetatud toimingutele kuluda oluliselt rohkem aega kui vanematel lastel.  

 

Söögivahetundide ajastamise küsimus tuleb koolil samuti sisuliselt läbi kaaluda. Enne teise 

õppetunni lõppu ei tohi kool lõunat pakkuda ning soovitatav on teha seda pärast kolmanda või 

neljanda õppetunni lõppu (määruse § 4 lg 1). Suurtes koolides on keeruline leida lahendust, kus 

kõikide klasside lapsed saaksid süüa keskpäeva lähedasel ajal, sest klassid tuleb jaotada ühtlaselt 

kõigi vahetundide vahel. See võib kaasa tuua, et vanemate klasside õpilased, kellel on pikem päev, 

söövad hiljem ja nooremad õpilased, kelle koolipäev lõpeb varem, söövad varem. 

 

Nii söögivahetunni pikkuse kui söögivahetunni ajastamise osas peab koolidel olema teatav 

paindlikkus, kuna igas koolis on oma eripärad. Kogu päevakava kujundamine sõltub kooli 

suurusest, koolipäeva algusajast, klasside ja õpilaste arvust, klassiruumide paiknemisest, söökla 

suurusest ning varustatusest jne. Kas konkreetses koolis on tervisekaitsenõudeid rikutud või mitte, 

saab hinnata järelevalvemenetluses kõiki neid asjaolusid kaaludes. Rahvatervise seaduse § 15 lg 1 

järgi teostab määruse nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet Terviseamet. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008
https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008
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Seoses uue rahvatervise seaduse ettevalmistamisega uuendab Sotsiaalministeerium käesoleval ajal 

kõiki rahvatervise seaduse alusel vastu võetud määruseid. Muuhulgas uuendatakse ka 

söögivahetunni korraldust puudutavat määrust. Uus määrus plaanitakse ministeeriumi selgituste 

kohaselt vastu võtta 2018. a keskpaigas. Juhtisime Sotsiaalministeeriumi tähelepanu vajadusele  

reguleerida uues määruses söögivahetunni korraldus selliselt, et lastele oleks tagatud piisav aeg 

söömiseks. 

 

Kui Te soovite lisaks õigusalasele selgitusele ka järelevalvet kooli üle, peaksite pöörduma 

Terviseametisse. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Aru 

laste ja noorte õiguste osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik 

õiguskantsleri volitusel 

 

 

Teadmiseks:  Sotsiaalministeerium, rahvatervise osakond, katrin.karolin@sm.ee, 

sille.pihlak@sm.ee   

Terviseamet, kesk@terviseamet.ee  
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