SELETUSKIRI
haridus- ja teadusministri käskkirja „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine
ja kasutuselevõtt“ muudatuse juurde
Käskkirja eelnõuga muudetakse haridus- ja teadusministri 17. juuli 2015. a käskkirja nr 307
„Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara
arendamine ja kasutuselevõtt“ elluviimiseks“ (muudetud haridus- ja teadusministri 7.aprilli
2017. a käskkirjaga nr 82).
Käskkirja alusel viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“
prioriteetse suuna nr 1 „ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul“ eesmärke ja Eesti elukestva õppe strateegia (edaspidi EÕS) strateegilise eesmärgi 1
(muutunud õpikäsitus) ja 4 (digipööre elukestvas õppes) eesmärke.
Käskkirja muutmise eesmärk on võimaldada tegevuste kvaliteetseks ning eesmärgipäraseks
elluviimiseks vajalik ajaperiood ning määratleda selgemini tegevuste eesmärgid ning
elluviimise viisid.
Käskkirja ja seletuskirja eelnõu koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna
asejuhataja Kristel Rillo (735 4023, kristel.rillo@hm.ee ), kutsehariduse osakonna peaekspert
Karin Ruul (735 4099, karin.ruul@hm.ee ), välishindamisosakonna peaekspert Aivar Ots (735
4053, aivar.ots@hm.ee), õigusosakonna juhataja Marko Jaeger (735 4063,
marko.jaeger@hm.ee), rahandusosakonna välisvahendite juht Inge Oopkaup (735 0279,
inge.oopkaup@hm.ee).
Eelnõu sisu ja muudatuse vajalikkuse põhjendus
1. Eelnõuga muudetakse käskkirja lisa punkti 5 selliselt, et tegevuste abikõlblik
elluviimise periood pikeneb senise 2018.a. lõpu asemel 2023.a. augusti lõpuni.
Vastavalt muudetakse määruse punkti 5 alljärgnevalt:
„5. Tegevuste abikõlblikkuse periood on 1.05.2015-31.08.2023. Kõiki tegevusi viiakse
ellu kogu perioodi jooksul“.
Muudatuse vajalikkus on tingitud järgmistest asjaoludest:
a) Hanked on osaliselt ebaõnnestunud. Selleks, et jätkata uute menetlustega ja ühtlasi
tagada tegevuste tähtaegne ning kvaliteetne elluviimine, on vaja õppematerjalide
väljatöötamiseks ette näha kuni 2 aastat.
Hangete ebaõnnestumise põhjus on ennekõike see, et tegemist ei ole tavapärase
arendustellimusega riigi poolt ning riigihanke korras teenuse pakkumine on turul
tegutsevate asjakohaste organisatsioonide jaoks tundmatu olnud. Erasektori
teadlikkus riigi huvist ja plaanidest ning ka Haridus-ja Teadusministeeriumi kui
tellija teadlikkus nõuete kehtestamisest antud arendusvaldkonnas on paranenud ja
võimaldab pikendatud ajaperioodil tegevused edukalt ellu viia.
Erinevad arendustegevused kestavad läbivalt kuni 2023. aastani, mistõttu on
mõistlik näha ette abikõlblikkuse periood ka vastavalt.
b) Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on õppekirjanduse väljaandjad
kohustatud alates 2015. maist ilmuvad õpikud tegema ka digitaalselt kättesaadavaks.
Haridus-ja Teadusministeerium planeeris õppevara valdkonnas arendustegevused
selliselt, et see ei dubleeriks erasektori tegevust eelistades ennekõike uuenduslike
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õppevaralahenduste loomist. Tänaseks on teada, et kehtivates tingimustes ja
keskkonnas ei suuda erasektor parimaid võimalikke lahendusi koolidele pakkuda
ning ka koolide valmisolek neid lahendusi traditsioonilise paberõpiku kõrval vastu
võtta on vähene. HTM on välja töötanud toetusmeetme põhikoolidele, et soodustada
digitaalse õppekirjanduse jätkusuutlikku arendustegevust ning ka selle kasutamist
koolides. Piloottegevuse ellukutsumine digitaalse õppekirjanduse litsentsitoetusena
koolidele eeldab vähemalt 3 õppeaasta pikkust tegevusperioodi.
c) Kutsehariduse hangete (e-kursused ja simulaatorid) ettevalmistamine on võtnud
oodatust rohkem aega. Viivitus oli tingitud vajadusest hangete sisu nii koolide kui
ka valdkonna ekspertidega kokku leppida. Tegevuste elluviimisel tähtsustatakse
erialaliitude seisukohti ja eelistusi.
2. Eelnõuga muudetakse käskkirja lisa punkti 5 mõiste „digitaalne õppevara“ selgitust
lisades „…muud õppeotstarbelised digilahendused“.
3. Eelnõuga muudetakse käskkirja lisa punkti 7 eesmärgiga kirjeldada selgemalt peamisi
tegevussuundi ning tegevuste elluviimise viise (partnerite rollid) üld-ja kutsehariduses:
a) Täpsustatakse üld-ja kutsehariduse tegevussuundi ja eesmärke.
b) Nähakse jätkuvalt ette toetuse edasiandmine lõppsaajale, kuid mitte õppevara
ühiskasutuskorralduse eesmärgil, vaid kutsekoolidele simulaatorite soetamiseks.
Õppevara ühiskasutuskorralduse toetamiseks on kinnitatud eraldi käskkiri, mille
raames on esimene taotlusvoor läbi viidud 2017.aastal.
c) Täiendatakse HITSA kui partneri tegevusi digitaalse õppevara kasutamiseks ja eõppe rakendamise vajalike e-teenuste arendustegevuste elluviimisega. Samuti on
muudetud sõnastust selliselt, et viide Progetiigri programmile on asendatud üld-ja
kutsehariduses IT oskuste arendamisega seotud tegevustega. Viimane on oluline
selleks, et tegevuse sisu ja eesmärk oleks selgem kui programmi nimi „Progetiiger“
väljendab.
Täiendatakse SA Innove kui partneri rolli haridusliku erivajadusega õpilastele
õppematerjalide arendustegevuse elluviijana.
d) Parandatakse ja täiendatakse sõnastust.
4. Eelnõuga muudetakse käskkirja lisa punkti 8 järgmiselt:
a) Seatakse sihttasemed aastaks 2023.
b) Täpsustatakse sihttasemete mõõtmise metoodikad.
5. Eelnõuga muudetakse käskkirja lisa punkti 11 ja pannakse ette eelarvejaotus vastavalt
tegevuste kestvusele kuni 31.08.2023.
6. Eelnõuga muudetakse käskkirja lisa punkti 13 ja kustutakse alapunkt 13.3, mis oli
vastuolus käskkirja punktiga 15.2.4.
7. Eelnõuga muudetakse käskkirja lisa punkti 14.1.1 selliselt, et toetuse edasiandmisel
lõppsaajaks võib lisaks üldhariduskoolile ja kutseõppeasutusele olla ka õpetajate
ühendused. Muudatud on vajalik selleks, et jõustada õpetajate ühendusi digitaalset
õppematerjali looma ja kasutama. Lähenemine panustab tegevuse jätkusuutlikkusse.
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Käskkirja jõustumine
Käskkiri jõustub allkirjastamise hetkest.
VII Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitatakse EISis kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile,
Kultuuriministeeriumile,
Siseministeeriumile
ning
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile.
Andres Ääremaa
e-teenuste osakonna juhataja
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