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Telefonide hoiule võtmine kontrolltöö ajal

Lugupeetud Kuno Rooba
Õiguskantsleril paluti hinnata Rakvere Ametikooli õpetaja [ ] tegevuse õiguspärasust. Õpetaja
nõudis, et [ ] rühma õpilased annaksid 24.05.2019 kontrolltöö tegemise ajaks oma telefonid
hoiule. Kontrolltöö said teha need õpilased, kes täitsid õpetaja korralduse.
Leian, et õpetaja [ ] ei võinud nõuda õpilastelt telefonide hoiule andmist, kuna Rakvere
Ametikooli õpilaste sisekorraeeskiri (edaspidi sisekorraeeskiri) seda ei võimalda. Kooli
sisekorraeeskirja punkti 6.3 kohaselt ei tohi õpilased koolis õpetaja loata mobiiltelefoni kasutada.
Telefoni kasutamise keeld ja telefoni hoiule andmise nõue ei ole sama sisuga korraldused. Koolil
on õigus vajaduse korral kehtestada sisekorraeeskirjas telefoni hoiule andmise nõue, mida
õpilased ja õpetajad peavad järgima.
Selgitasite, et õpetaja soovis kontrolltöö ajal vähendada mahakirjutamise võimalusi.
Mobiiltelefone ära võtmata ei oleks õpetaja Teie hinnangul saanud tagada, et õpilased teevad töö
ausalt. Õpetaja tagastas mobiiltelefoni pärast seda, kui õpilane oli oma kontrolltöö ära andnud.
Teie hinnangul oli õpetaja korraldus põhjendatud ja sisekorraeeskirjaga kooskõlas.
Sisekorraeeskirja järgi võivad õpilased kasutada koolis telefoni üksnes õpetaja loal. Niisiis peaks
kehtiva korra järgi telefoni kasutamise keelamiseks piisama õpetaja meeldetuletusest ja sellest,
kui õpilane hoiab oma telefoni kotis, taskus või ka laual. Kui õpilase telefon on kotis ja ta ei
kasuta seda, on õpetaja seatud eesmärk täidetud. Kui õpilane kasutab telefoni kontrolltöö ajal
mahakirjutamiseks, peab õpetaja kehtiva sisekorra raames hindama, kas õpilane on töö
sooritanud või mitte.
Telefoni hoiustamine või ka selle kasutamise keeld piirab omandiõigust (põhiseaduse § 32).
Piirang ei ole intensiivne, kui telefon võetakse hoiule, mitte ära. Siiski peab ka sellisel piirangul
olema sisekorras alus.
Tunni segamise ja mahakirjutamise vältimine on põhjendatud eesmärgid, mis vastavad üldisele
arusaamale kooli õppekorraldusest. Koolil on seega õigus vajaduse korral kehtestada
sisekorraeeskirjas telefoni hoiule andmise nõue, mida õpilased ja õpetajad peavad järgima. Kui
õpilane ei soovi anda telefoni hoiule, tuleb mõjutusvahendite rakendamisel lähtuda
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sisekorraeeskirjast (KutÕS § 43 lg 1 p 2). Arvestada tuleb ka sellega, et õpilasel ei pruugi
telefoni kaasas olla.
Palun Teil muuta sisekorraeeskirja, kui peate põhjendatud juhtudel vajalikuks õpilaste telefone
hoiule võtta.
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