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Õigusaktide muudatused Haridus- ja 
Teadusministeeriumi valdkondades uue 
kooliaasta ja 2018. aasta alguses 
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Alusharidus 
01.09.2017 jõustuvad koolieelse lasteasutuse seaduse muudatused seoses maavalitsuste tegevuse 

lõpetamisega. Kui varasemalt võisid haldusjärelevalvet teha nii Haridus- ja Teadusministeerium kui ka 

maavalitsus, siis nüüd hakkab järelevalvet tegema üksnes Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks on 

täpsustatud haldusjärelevalve läbiviija õigusi. 

Samuti ei pea edaspidi enam teavitama maavanemat lastasutuse ümberkorraldamisest ja tegevuse 

lõpetamisest. Teisi asjaosalisi (lasteasutust, vanemaid, Haridus- ja Teadusministeeriumi) tuleb endiselt 

teavitada. 

Alates 01.09.2017 hakkab riik andma kohalikele omavalitsustele toetust koolieelsete lasteasutuste 

õpetajate tööjõukuludeks. Omavalitsus võib riigi toetust kasutada lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide 

tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.  

Kohalikule omavalitsusele antakse toetust, kui vastaval aastal kehtiv munitsipaallasteaia õpetaja töötasu 

alammäär on:  

1) 2017. aasta 1. septembrist vähemalt 840 eurot; 

2) 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse 

saamise aastal; 
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3) 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega 

lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise 

aastal. 

01.01.2018 muutub kehtetuks haridus- ja teadusministri 29.03.2016 määrus nr 14 „Haldusjärelevalve 

prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 

2016/2017. õppeaastal“. Muudatused on seotud järelevalve ümberkorraldamisega ning selle 

ületoomisega maavalitsustest Haridus- ja Teadusministeeriumisse. Temaatilise järelevalve määrus oli 

vajalik, kui järelevalvet viisid läbi erinevad asutused.  

Üldharidus 
01.09.2017 jõustuvad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused seoses maavalitsuste tegevuse 

lõpetamisega. Kui varasemalt võisid haldusjärelevalvet teha nii Haridus- ja Teadusministeerium kui ka 

maavalitsus, siis nüüd hakkab järelevalvet tegema üksnes Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks on 

täpsustatud haldusjärelevalve läbiviija õigusi. 

Lisaks annab edaspidi riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise aluseks olevale 

taotlusele nõusoleku vaid õpilane ise või tema vanem. Seni oli selleks täiendavalt vajalik ka õpilase 

elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolek. 

Samuti ei pea edaspidi enam teavitama maavanemat kooli ümberkorraldamisest ja tegevuse 

lõpetamisest. Teisi asjaosalisi (kooli, õpilasi, vanemaid, Haridus- ja Teadusministeeriumi, omavalitsusi) 

tuleb endiselt teavitada. 

01.09.2017 jõustub ka haridus- ja teadusministri 23.08.2016 määrus nr 56 „2017/2018. õppeaasta 

koolivaheajad“.  

01.01.2018 muutub kehtetuks haridus- ja teadusministri 29.03.2016 määrus nr 14 „Haldusjärelevalve 

prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 

2016/2017. õppeaastal“. Muudatused on seotud järelevalve ümberkorraldamisega ning selle 

ületoomisega maavalitsustest Haridus- ja Teadusministeeriumisse. Temaatilise järelevalve määrus oli 

vajalik, kui järelevalvet viisid läbi erinevad asutused.  

Kutseharidus 
01.09.2017 jõustuvad kutseõppeasutuse seaduse muudatused seoses maavalitsuste tegevuse 

lõpetamisega. Kui varasemalt võisid haldusjärelevalvet teha nii Haridus- ja Teadusministeerium kui ka 

maavalitsus, siis nüüd hakkab järelevalvet tegema üksnes Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks on 

täpsustatud haldusjärelevalve läbiviija õigusi. 

Seni oli õppe läbiviimise õiguse andmisel kas uue kooli asutamisel või õppe avamisel uues 

õppekavarühmas vajalikud nii maavanema kui ka kohaliku omavalitsuse üksuste liidu kirjalikud arvamused 

kooli asutamise ja õppe avamise vajalikkuse kohta. Edaspidi piisab kohaliku omavalitsuse üksuste liidu 

kirjalikust arvamusest.  

Samuti ei pea edaspidi enam teavitama maavanemat kooli ümberkorraldamisest ja tegevuse 

lõpetamisest. Teisi asjaosalisi (kooli, õpilasi, Haridus- ja Teadusministeeriumi) tuleb endiselt teavitada. 

01.01.2018 jõustuvaid muudatusi ei ole. 
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Kutsete süsteem ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamine 
01.09.2017 ja 01.01.2018 jõustuvaid muudatusi ei ole. 

Kõrgharidus 
01.09.2017 ja 01.01.2018 jõustuvaid muudatusi ei ole. 

Õppetoetused ja õppelaenud 
01.09.2017 jõustuvaid muudatusi ei ole. 

01.01.2018 jõustuvad õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused, mille kohaselt kustutatakse 

õppelaen ka ühel lapsevanemal, kellel on raske puudega laps. Varasemalt oli õigus saada õppelaenu 

kustutamist üksnes sügava puudega lapse puhul. 

Kui seni viis puudega lapse lapsevanema õppelaenu kustutamise menetlust läbi Haridus- ja 

Teadusministeerium, siis alates 01.01.2018 hakkab seda tegema Sotsiaalkindlustusamet. 

Noorsootöö ja huviharidus 
01.09.2017 jõustuvad huvikooli seaduse muudatused seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega. Kui 

varasemalt võisid haldusjärelevalvet teha nii Haridus- ja Teadusministeerium kui ka maavalitsus, siis nüüd 

hakkab järelevalvet tegema üksnes Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks on täpsustatud 

haldusjärelevalve läbiviija õigusi. 

Alates 01.09.2017 hakkab riik huviharidust ja huvitegevust täiendavalt toetama. Riigi toetuse eesmärk 
on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning suurendada noortele pakutavate 
võimaluste mitmekesisust. Riigi toetus on täienduseks kohalike omavalitsuste panusele ning vastutus 
huvihariduse ja huvitegevuse korraldamise eest jääb ka edaspidi omavalitsuste kanda. Toetuse 
kasutamiseks koostavad kohalikud omavalitsused toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja 
huvihariduse ja huvitegevuse osalevate noorte arvud, osalemise võimalused, kitsaskohad ning tegevused 
nende lahendamiseks.  

Lisaks hakkab riik toetama huvialade esindusühinguid, et arendada huviala valdkondade kvaliteeti noorte 
huvihariduses ja huvitegevuses.  

01.01.2018 jõustuvad noorsootöö seaduse muudatused seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega. 
Seadusest jäetakse välja senised maavanema ülesanded, sealhulgas maavanema õigus teha noortelaagrite 
üle riikliku või haldusjärelevalvet. Edaspidi teeb noortelaagrite õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet 
Haridus- ja Teadusministeerium. 

Täiskasvanuharidus 
01.09.2017 ja 01.01.2018 jõustuvaid muudatusi ei ole. 

Teadus 
04.09.2017 jõustuvad haridus- ja teadusministri 21.03.2005 määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste 

baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muudatused, millega suurendatakse 

ettevõtluslepingute osakaalu tähtsust baasrahastamise jaotusvalemis. Lepingud kokku moodustavad 
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baasfinantseerimise üldosast 50%. Muudatustest tulenevalt väärtustatakse teadus- ja arendusasutuse 

ettevõtluslepinguid kaks korda kõrgemalt kui teisi arvesse minevaid lepinguid. Muudatuste eesmärgiks on 

motiveerida teadusasutusi koostööle ettevõtlusega, mis omakorda panustaks senisest enam innovatsiooni 

ja majanduse lisandväärtuse kasvu.  

01.01.2018 jõustuvaid muudatusi ei ole. 

Keelepoliitika 
01.09.2017 ja 01.01.2018 jõustuvaid muudatusi ei ole. 

Arhiivindus 
01.09.2017 ja 01.01.2018 jõustuvaid muudatusi ei ole. 

Eesti Hariduse Infosüsteem jt andmekogud 
01.09.2017 ja 01.01.2018 jõustuvaid muudatusi ei ole. 

 


