
Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse 

„Eesti õppekeelega koolieelse lasteasutuste ja põhikoolide toetusmeede täiendava 

eestikeelse õppe ja eestikeelsete lisategevuste toetamiseks“ eelnõu juurde 

 

 

1. Sissejuhatus 

 

Käesolev määrus kehtestatakse riigieelarve seadus § 531 alusel. 

 

Määrusega sätestab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) kui toetuse andja 

(edaspidi toetuse andja) oma valitsemisala eelarves olevate sihtotstarbeliste vahendite 

kasutamise tingimused ja korra eesti õppekeelega koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi 

lasteasutus) ja põhikoolides (edaspidi kool) õppivate eesti keelest erineva emakeelega õpilaste 

täiendavaks toetamiseks ning neile kvaliteetse õppetöö korraldamiseks. 

 

Täiendava toetuse (edaspidi toetus) eraldamise ja kasutamise õiguslikud alused täiendava eesti 

keele õppe ja eestikeelsete lisategevuste korraldamiseks tulenevad koolieelse lasteasutuse 

seaduse (edaspidi KELS) ja koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (edaspidi LRÕK) 

sätestatud võimalustest:  

 Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob 

eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis ‒ KELSi § 2 lg 1. 

 Kohaliku omavalitsuse volikogu tagab kõikidele eesti keelt kõnelevatele lastele 

võimaluse käia sama valla või linna eestikeelses lasteasutuses või lasteasutuse rühmas, 

kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles – KELSi § 8 lg 2. 

 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: 

võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms ‒ LRÕKi 5 lg 

2. 

 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust 

ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul 

põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale ‒ LRÕKi § 7 lg 2. 

 Eesti keele õppe eeldatavate tulemuste kavandamisel arvestatakse nii laste arengutaset, 

vanust kui ka eesti keele õppe mahtu ning metoodikat. Erivajadustega lapsele 

koostatakse eesti keele kui teise keele õpetamiseks vajadusel individuaalne arenduskava 

‒ LRÕKi § 9 lg 5,6.  

Toetuse eraldamise ja kasutamise õiguslikud alused täiendava eesti keele õppe ja eestikeelsete 

lisategevuste korraldamiseks tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) ja 

põhikooli riikliku õppekavas (edaspidi PRÕK) sätestatud võimalustest:  

 Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast 

pööratakse põhikooli õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele – 

PRÕKi § 3 lõige 7; PGSi § 3 lõiked 2, 3.  

 Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 

õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning 

sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist – PRÕKi § 3 lõiked 3, 7.  

 Põhikooli ülesanne on luua keskkond ja korraldada õpet selliselt, et oleks toetatud 

õpilase õpihuvi ja õpioskused, eneserefleksioon ja kriitiline mõtlemisvõime, teadmised, 

oskused ja väärtushoiakud, loovus ning sotsiaalne ja kultuuriline identiteet, et õpilased 

saaksid tõrgeteta jätkata õpiteed järgmises kooliastmes – PGSi § 4 lõige 2. 

 Õpilase võimetele/arengule vastav eesti keele oskus aitab tagada PRÕKi §-s 4 

kirjeldatud üldpädevused ja kooliastmetes taotletavad pädevused – PRÕKi § 7, § 9, § 

11.  



 Igal koolil on kohustus jälgida õpilase arengut ja toimetulekut ning vajaduse korral 

kohandada õpet õpilase individuaalsete vajaduste ja võimete järgi – PGSi § 37 lõige 1. 

 Koolil on õigus rakendada õpilase suhtes tugimeetmeid – PGSi § 58 lõige 3. 

 

Lasteasutus ja kool lähtuvad oma tegevuse korraldamisel riiklikes õppekavades väljendatud 

ühiskonna ootustest, õpilaste vajadustest ja huvidest, arvestades võimaluse korral õpilaste ja 

vanemate ettepanekuid ja piirkonna eripära.  

Toetuse kasutamisel ning õppe ja kasvatuse korraldamisel lähtutakse järgnevast: 

 Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast 

tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel 

lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja 

korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja 

kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused 

liikumis-, muusika- ja kunstitegevused ‒ LRÕKi §16 lg 1. 

 Pedagoog teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldusest. Pedagoog loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja 

nõu õppe- ja kasvatusküsimustes ‒ LRÕKi § 10 lg 2. 

 Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Otsuse 

väikerühma avamise kohta teeb direktor ‒ PGSi § 6 lõige 3; § 24 lõige 5; § 46 lõiked 5, 

10, 11; PRÕKi § 5 lõige 5, § 18 lõige 1.  

 Toetuse abil rakendatavatest õppekorralduse muudatustest teavitab kool õpilaste 

vanemaid/seaduslikke esindajaid ‒ PRÕKi § 55 lõige 1. 

 

Toetust saab elektroonilises taotluste menetlemise keskkonnas taotleda munitsipaal- ja 

eraõigusliku lasteasutuse ning munitsipaal- ja eraõigusliku põhikooli pidaja (edaspidi koos 

toetuse taotleja ja toetuse saaja), kui tema hallatavas õppeasutuses on vähemalt 10% eesti 

keelest erineva emakeelega lapsi/õpilasi või kui tema hallatava asutusena töötav lasteaed 

kuulub keelekümblusprogrammi võrgustikku. 

 

Keelekümblusprogrammi võrgustikku kuuluva lasteasutuse rühmale saab taotleda toetust, kui 

lasteasutuse rühmas rakendatakse osalist või täielikku keelekümblusprogrammi mudelit ning 

keelekümblusprogrammi kuuluvate koolieelsete lasteasutuste ja koolide põhimõtteid, lähtudes 

haridus- ja teadusministri 27.04.2022. a kinnitatud määruse nr 11 „Keelekümblusprogrammi 

toetuse taotlemise ja kasutamise ning kvaliteediauhinna konkursi läbiviimise tingimused ja 

kord“ (edaspidi keelekümblusprogramm) paragrahvis 5 ja 7 sätestatust. 

 

Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud HTM üld- ja kutsehariduse keelepoliitika 

osakonna peaekspert Anne Endjärv (anne.endjarv@hm.ee, tel 7350199) ja õiguspoliitika 

osakonna õigusnõunik Margit Kiin (margit.kiin@hm.ee, tel 7350207). Eelnõu koostamisse on 

kaasatud Kristel Möller (kristel.moller@hm.ee, tel 7350102, ja Inga Kukk (inga.kukk@hm.ee, 

tel 7354027). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

Eelnõu koosneb kolmest peatükist ja kümnest paragrahvist. Peatükid on järgmised: 

1) üldsätted; 

2) toetuse taotlemine ja eraldamine; 

3) aruandlus ja toetuse tagasinõudmine. 

 

Eelnõu 1. peatükis kirjeldatakse toetuse andmise aluseid, sihtgruppe, eesmärke ning 

toetatavaid tegevusi lasteasutuses ja koolis (edaspidi koos haridusasutused). 
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Eelnõu §-s 1 kirjeldatakse haridusasutusi, kellele rakendatamiseks taotletav toetus on mõeldud, 

et tagada toetuse taotlejale võimalus korraldada haridusasutustes täiendavat eesti keele õpet, 

eestikeelset õpet ja lisategevusi.  

Toetust saab taotleda: 

1) lasteasutusele, kus eesti õppekeelega rühmades käivad eesti keelest erineva emakeelega 

lapsed ning kus eesti keelest erineva emakeelega laste üldarv lasteasutuse lõikes on 

suurem kui 10% laste koguarvust ja vähemalt kümme last. Toetust saab taotleda 3‒7-

aastaste laste rühmale. Toetust ei saa taotleda sellisele eesti õppekeelega rühmale, kus 

käib ainult 1‒2 eesti keelest erineva emakeelega last; 

2) keelekümblusprogrammi kuuluvat lasteasutusele, kus 3‒7-aastaste laste rühmas 

rakendatakse keelekümblusprogrammi mudelit ja tegevused toimuvad 

keelekümbluspõhimõtteid järgides. 

 

Toetust saab taotleda eesti õppekeelega koolile, kus õppetöö toimub I‒III kooliastmes eesti 

keeles  ning kus eesti keelest erineva emakeelega õpilaste üldarv kooli lõikes moodustab 

vähemalt 10% ja absoluutarvuna vähemalt kaheksa õpilast. 

 

Eelnõu §-s 2  sätestatakse toetuse andmise eesmärk.  

Minister eraldab lasteasutusele rühmapõhise toetuse ja koolile õpilaspõhise toetuse täiendava 

eesti keele õppe ning eestikeelse õppe ja lisategevuste rakendamiseks, et võimaldada eesti 

õppekeelega haridusasutustes rakendada eesti keelest erineva emakeelega lastele ja õpilastele 

täiendavaid meetmeid väikerühmas. Täiendava õppe ja tegevuste korraldamisel  tuleb lähtuda 

laste ning õpilaste individuaalsetest vajadustest. Keeleõppe toetust rakendatakse lastele ja 

õpilastele väikeses keeleõpperühmas, lähtudes riiklikest õigusaktidest ja õppekavadest. 

Olulise tähtsusega on õppeks vajaliku eestikeelse keelekeskkonna loomine, mis toetab õppija 

õpihuvi ja õpioskusi ning tagab vajalikud pädevused. 

 

Eelnõu §-s 3 kirjeldatakse toetuse abil korraldatavaid tegevusi, mis tagavad 3‒7-aastastele 

lastele kvaliteetsel tasemel eestikeelsed tegevused ja I‒III kooliastme õpilastele kvaliteetsel 

tasemel eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe ning võimaldavad neil sujuvalt liikuda 

järgmisele haridusatasemele. 

Kool saab rakendada täiendavat õpet väikeses kuni 8 õpilasega rühmas, lähtudes õpilaste 

individuaalsetest vajadustest, või korraldada muid tõhusaid keeleõpet toetavaid tegevusi.  

Lasteasutus saab korraldada täiendavaid eestikeelseid tegevusi väikerühmas või lisaõpetaja 

toel, kui tegevused aitavad kaasa laste eesti keele oskuse arengule. 

 

Lõikes 4 tuuakse esile õpilased, kellele toetus topeltrahastuse vältimise tõttu ei laiene.  

Toetust ei saa taotleda õpilasele, kellele on ministri käskkirjaga 2022. eelarveaastaks eraldatud 

keelekümblusprogrammi pearaha ministri 27.04.2022. a määruses nr 11 paragrahvi 12 lg 2 

alusel.  

Samuti ei laiene toetus õpilasele, kellele on eraldatud vähemalt 40% eestikeelset õpet saava 

õpilase ja uussisserändajast õpilase pearaha toetus ministri 29.03.2022. a käskkirja nr 105 „Eesti 

keelest erineva kodukeelega õpilaste eesti keele ja eestikeelset õpet jõustavate toetuste andmise 

tingimused ja kord“ punkt 1.1 ja 1.2 alusel ega ka lapsele ja õpilasele, kellele on Eesti hariduse 

infosüsteemis (edaspidi EHIS) eraldatud UA-märkega uusisserändaja pearaha.  

Toetust ei rakendata ka õpilasele, kellele 2022. eelarveaastal on eraldatud pearaha eritoe või 

tõhustatud toe rakendamiseks. 

Toetust ei saa taotleda koolile, kellele on eraldatud täiendav õpetaja tööjõukulu 30% 2022. 

aastaks, ning toetust ei ole lubatud kasutada võõrkeele ainetundide läbiviimiseks, kus sihtkeel 

ei ole eesti keel. 

 

Eelnõu 2. peatükis kirjeldatakse toetuse taotlemise ja toetuse eraldamise aluseid.  

 

https://www.hm.ee/sites/default/files/ministri_2022_kaskkiri_0.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/ministri_2022_kaskkiri_0.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/ministri_2022_kaskkiri_0.pdf


Eelnõu §-s 4 sätestab tingimused toetuse taotlejale, mh ei tohi toetuse taotlejal olla täitmata 

kohustusi või võlgu toetuse andja HTM ees.  

 

Eelnõu § 5 käsitleb taotluse esitamist elektroonilises taotluskeskkonnas. Toetuse taotlejal on 

esitamiseks aega 21 kalendripäeva. Elektroonilises keskkonnas on kättesaadav ka aruande 

vorm. Taotluse esitaja kinnitab toetusest töötasu saavate õpetajate vastavust kvalifikatsioonile 

ja eesti keele oskuse nõuetele. 

 

Eelnõu § 6 sätestab taotluste menetlemise alused. Taotlusi menetleb ministri käskkirjaga 

kinnitatud komisjon. Komisjonil teeb toetuse andjae ettepanekud toetuse eraldamiseks või 

mitteeraldamiseks. 

 

Eelnõu §-s 7 on kindlaks määratud toetuse summad. Lasteasutuses on rühmapõhine toetus 2020 

eurot, mida rakendatakse toetusperioodi kohta, ja koolis on õpilaspõhine pearaha. 

Toetust on lubatud kasutada õpetajate tööjõukuludeks. Toetuse sihtotstarbelist kasutamist 

kontrollib HTM. 

 

Eelnõu § 8 kirjeldab toetuse andmise aluseid. Toetuse taotlemisel arvestatakse laste ja õpilaste 

arvu 01.06.2022 seisuga EHISe märgete alusel. Toetuse taotleja peab pearaha arvestades 

lähtuma toetust vajavate õpilaste tegelikust arvust koolis. Toetuse taotleja ja saaja on § 6 lg 5 p 

1 tähenduses on lasteasutuse ja kooli pidaja, kellele eraldatakse toetust. 

 

Lõikes 3 sätestatakse toetuse andjale võimalus vajadusel külastada haridusasutusi ja vaadelda 

toetusest rahastatavaid tegevusi ning vajadusel kaasata eksperte. 

 

Eelnõu § 9 sätestab, et muudatuste korral teavitab toetuse saaja toetuse andjat HTMi. 

 

Eelnõu 3. peatükis kirjeldatakse toetuse kasutamise aruannete esitamise protsessi ja 

tähtaegasid. Vajaduse korral võib toetuse andja toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda. 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõul ei ole puutumust Euroopa Liidu õigusega. 

 

4. Eelnõu mõju 

 

Eelnõus sätestatud tingimuste alusel eraldatava toetuse abil saavad lasteasutuste ja koolide 

pidajad võtta kasutusele täiendavaid õppekorralduslikke meetmeid, et organiseerida õppetööd 

lähtudes laste ja õpilaste individuaalsetest vajadusest eesti keele, eestikeelse aineõppe ning 

lisategevuste laiendamisel. Täiendav toetus võimaldab eestikeelset õpet korraldada väiksemas 

rühmas, vajadusel võtta tööle lisaõpetajaid ning korraldada eestikeelset õppetööd ja keskkonda 

toetavaid lisategevusi. Täiendava eesti keele, eestikeelse aineõppe ning lisategevuste 

rakendamise tulemusena on võimalus rikastada laste ja õpilaste ainealast sõnavara, teadmisi 

eesti kultuurist, suurendada suhtlemisjulgust ja -oskust ning teadmisi eesti keele grammatikast. 

Paremad teadmised eesti keelest ning kultuurist ja parem keeleoskus võimaldavad tõsta üldist 

õppetöö tulemuslikkust. Eelnõul on seega positiivne mõju eesti keelest erineva emakeelega 

laste ja õpilaste eesti keele omandamisele ja eesti keeles õppimisele. 

 

5. Eelnõu rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Eelnõu rakendamisel on lasteasutuste ja koolide pidjatel võimalus taotleda täiendavaid 

vahendeid. Eeldatav rakendamise suurusjärk ca 1,3 mln eurot lasteasutuste ca 550-le 3-7-

aastaste laste rühmale ja 0,8 mln ca 2000 eesti õppekeelega I-III kooliastme õpilasele.  



 

Eelnõu rakendamisega ei kaasne tulusid. 

 

6. Eelnõu jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras. 

 

7. Eelnõu kooskõlastamine  

 

Eelnõu kooskõlastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi sees.  

 

 

 

 

Andero Adamson  

keeleosakonna juhataja 


