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Koolikohustuse täitmine 19. vs. 26.09.2022

kk_täitmine lähiaadress KOV puudub Kokku
ei 547 483 1 100 2 130
ei-põhjus 110 74 189 373
jah 2 851 1 418 651 4 920
koolikohustus täidetud 272 114 112 498
Kokku 3 780 2 089 2 052 7 921

Kuupäev lähiaadress KOV puudub
19.09.2022 568 461 1 136
26.09.2022 547 483 1 100



Õpilaste vastuvõtt (I)

Koolikohustuse täitmise ja põhikooli riiklikule õppekavale vastava põhihariduse 
omandamise võimaluse valla või linna haldusterritooriumil elavatele 
koolikohustuslikele lastele tagab vald või linn, vajaduse korral kaasates erakooli 
pidajat või riiki (PGS, §7 lg 2). 

Vald või linn tagab koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla või 
linna haldusterritooriumil, võimaluse omandada põhiharidus. (PGS, §10 lg 1).



Õpilaste vastuvõtt (II)

Põhikool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad 
koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks 
on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu 
õppekohti (PGS, §27 lg 1). 

Isiku elukoha määramine

Käesolevas seaduses käsitatakse isiku elukohana tema Eesti 
rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi. Kui registrisse ei ole kantud isiku 
elukoha aadressi piisava täpsusega, määrab isik puuduvas osas oma elukoha 
aadressi ise, teavitades sellest elukohajärgset valla-või linnavalitsust. (PGS, §
8). 



Õpilaste vastuvõtt (III)

Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

Koolikohustuse täitmise tagamiseks toetab koolikohustusliku isiku 
elukohajärgne vald või linn vastavalt vajadustele ja võimalustele 
koolikohustuslikku isikut, vanemat ja kooli, luues oma pädevuse piires 
tingimused koolikohustuse täitmiseks, sealhulgas:

1) korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata 
jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust 
mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha või struktuuriüksuse, mille 
ülesannete hulka see kuulub;

2) korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida 
koolikohustust, et toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks 
(PGS, §13)



Õpilaste vastuvõtt (IV)

Mis dokumentatsiooni (käskkirjad jne) peab kool vormistama Ukrainast tulnud 
õpilaste suhtes, võrreldes tava uussisserändaja õpilastega?

Õpilase kooli vastuvõtmiseks vormistatakse direktori käskkiri, EHISessetuleb 
õpilane kanda kohe koos erivajaduse tunnusega "Uussisserändaja (UA)". 

Kas lapse kooli või lasteaeda panekuks on vaja sissekirjutust?

Lapse kooli või lasteaeda panekuks ei ole vaja sissekirjutust. Kui sissekirjutust veel 
ei ole ehk lapsel puudub Eesti isikukood, sisestatakse laps EHISessesünniajaga. 
Kool sünniajaga õpilast ise lisada ei saa. Koolil tuleb pöörduda EHISekasutajatoe 
poole ning edastada lapse andmed süsteemi lisamiseks. HEV tunnuse 
„Uussisserändaja (UA)“ märkimine ja andmete ajakohasena hoidmine tuleb tagada 
koolil.



Õpilaste vastuvõtt (V)

Kas laps saab Eestis õppida, kui tal ei ole isikukoodi või ajutist kaitset?

Jah, laps saab sellisel juhul Eestis õppida. Antud olukorras peab kool pöörduma 
EHISe toe poole, kes saab lisada süsteemi õpilase sünniaja. Juhul, kui isikukood ja 
ajutine kaitse tekib, on  kooli vastutus õpilase andmeid EHISes ise täiendada.

Kas kooli vastuvõtmise käskkirjas peab määratlema ka kuidagi sellist n-ö ajutist 
staatust, abi osutamine sõjapõgenikele?

Välisriigist tulnud õpilase kooli vastuvõtmise käskkirjas pole erisusi tavapärasest 
kooli vastuvõtmise käskkirjast. Isiku staatus (ajutise kaitse saaja jne), välisriigi 
kodakondsus, koolikohustuse olemasolu või selle puudumine ei mõjuta otseselt 
isiku kooli vastuvõtmisega seonduvat. Isik võib igal juhul taotleda enda 
vastuvõtmist kooli õpilaseks. Küll aga on oluline märkida EHISesõpilasele 
erivajaduse klassifikaatori alt tunnus „Uussisserändaja (UA)“. Selle järgi saame 
riigina ülevaate  Ukraina sõja tõttu liitunud lastest.



Õpilaste väljaarvamine

(2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHISeskoolist lahkunuks 

põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHISesõpilase koolist 

väljaarvamisest ei ole EHISestehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe

kaudu õpilase elukohajärgset valla-või linnavalitsust. Valla-või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase 

mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel 

juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul 

vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise 

alusel ning EHIS-esse tehakse märge «lahkus välismaale». 

Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord,  §7.

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022070

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022070


Rahvastikuregister (I)

KOViregistripidaja peab saama info (nt sotsiaaltöötajalt või muult ametnikult), et isik ei viibi enam tema 
KOViterritooriumil. 

Registripidaja püüab isikuga ühendust saada rahvastikuregistrisse antud kontaktide kaudu ja isiku 
asukoha välja selgitada HMSisnimetatud uurimisprintsiibi alusel. 

Kui isikut kätte ei saada, siis avaldatakse teavitus isiku elukoha lõpetamise kohta ka Ametlikes 
Teadaannetes.

Kui inimene teavitusele ei reageeri, siis menetluse tulemusena isiku elukoht rahvastikuregistris 
lõpetatakse.

Uued sätted (RRS §87́ ) jõustusid alles augustis –küll ainult tingimusel, et isiku elukoht on registris KOV 
täpsusega, isik ei viibi Eestis ega RRSissätestatud viibimiskohas. 



Rahvastikuregister (II)

§871. Elukoha andmete kehtivuse lõpetamine kohaliku omavalitsuse üksuse algatusel

(1) Kohaliku omavalitsuse üksus võib algatada isiku elukoha andmete kehtivuse lõpetamise, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
1) isiku elukoha aadress on rahvastikuregistris linna ja linnaosa või valla täpsusega;
2) isik ei viibi kohaliku omavalitsuse üksusele teadaolevalt nende territooriumil ega mujal Eestis;
3) isiku viibimiskohana ei ole rahvastikuregistrisse kantud käesoleva seaduse §96 lõikes 1 nimetatud 

viibimiskoha andmeid.

(2) Kui isikut ei ole teavitatud muul moel, teavitab kohaliku omavalitsuse üksus teda tema elukoha 
andmete kehtivuse lõpetamisest avalikult ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Ametlikes 
Teadaannetes avaldatakse teadaande avaldamise põhjus, isiku ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg.

(3) Kohaliku omavalitsuse üksuse algatusel lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
andmete kehtivus pärast tema teavitamist või 30 päeva pärast Ametlikes Teadaannetes teate 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui selgub, et isik viibib Eestis. (RRS §87́ ) 

Lisainfo: Kristiina.Randmae@siseministeerium.ee

mailto:Kristiina.Randmae@siseministeerium.ee


https://www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-
noor-eestis

https://www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis


Täname koostöö eest!


