Seletuskiri
haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2016. a määruse nr 1 „Struktuuritoetuse andmise
tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse“ muutmise
eelnõu juurde
1. Sissejuhatus ja eesmärk
Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari määrus nr 1 „Struktuuritoetuse andmise tingimused
keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse“ (edaspidi määrus) on
kehtestatud eesmärgiga toetada põhi- või keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomist
üldhariduse tasemeõppesse. Määruse kehtestamise ajal oli mittestatsionaarses õppevormis
võimalik põhi- ja üldkeskharidust pakkuda üldhariduskoolidel, seega said Euroopa
Sotsiaalfondi vahendeid taotleda ainult üldkeskharidust pakkuvad õppeasutused.
Kutseõppeasutuse seaduse 2019. aastast jõustunud muudatuse järel hakati erinevates
piirkondades koondama keskharidust pakkuvaid õppeasutusi ning ettevalmistamisel on
mõningates piirkondades täiskasvanute üldharidusõppe üleviimine kutseõppeasutusse.
Õppeasutust vahetavad õppijad saavad seejuures jätkata õpinguid põhikooli või gümnaasiumi
õppekava järgi. Et võimaldada õppeasutust vahetavale sihtgrupile või uutele õppuritele
suunatud projektitegevustega jätkata, muudetakse määrust ning nähakse projektitaotleja ja elluviijana ka kutseõppeasutust, milles toimub mittestatsionaarne üldharidusõpe. Juba
käimasoleva projekti toetusesaaja muutmiseks on oluline, et lisaks määruses sätestatule
sõlmiksid õppeasutused või nende omanikud ka projekti üleandmise leppe.
Käesoleva eelnõu koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna
peaekspert Heleriin Jõesalu (735 0211; heleriin.joesalu@hm.ee), juhataja Terje Haidak (735
0247; terje.haidak@hm.ee) ja õigusosakonna jurist Sander Pelisaar (735 0261;
sander.pelisaar@hm.ee).
Määruse kehtestamise alus on perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu punktiga 1 muudetakse määruse § 2 ja täiendatakse määruses kasutatavat terminit
„õppeasutus“ sõnaga kutseõppeasutus, milles toimub üldhariduse mittestatsionaarne õpe põhija/või keskhariduse tasemel. Seni sisaldas termin ainult üldhariduskooli. Muudatusest
tulenevalt tähistab nüüd termin „õppeasutus“ käesolevas määruses üldhariduskooli või
kutseõppeasutust, milles toimub üldhariduse mittestatsionaarne õpe põhi- ja/või keskhariduse
tasemel.
Eelnõu punktiga 2 muudetakse määruse § 6 lõiget 2 ja täpsustatakse toetatavate projektide
sihtgruppi. Sihtgrupi määratlemisel täiendatakse sõnad „mittestatsionaarses õppes“ sõnaga
„üldhariduse“. Täpsustus on vajalik, kuna kutseõppeasutus võib lisaks üldhariduse
mittestatsionaarsele õppele korraldada ka kutsekeskhariduse või kutsehariduse
mittestatsionaarset õpet. Sihtgrupi määratlemisel täiendatakse ka sõnad „õppeasutuste
personal“ sõnadega „nimetatud õppijatega tegelev“. Täpsustus on vajalik, kuna
kutseõppeasutuses tegutseb personal ka statsionaarses õppes olevate õppijatega. Muudatusest
tulenevalt on toetatavate projektide sihtgrupp põhi- või keskhariduseta isikud, kellel on
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida üldhariduse mittestatsionaarses õppes ja
nimetatud õppijatega tegelev õppeasutuste personal. Kuna antud määruse alusel toetatavad ESF
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projektide abikõlblikkuse periood on 2020. a lõpuni, ei nähta ette projektide nii ulatuslikku
muudatust, et laiendada tegevusi ka kutsehariduse tasemeõppele.
Eelnõu punktiga 3 muudetakse määruse § 10 lõiget 3 ja täpsustatakse nõudeid taotlejale ja
partnerile, lisades loetellu ka kutseõppeasutus, milles toimub üldhariduse mittestatsionaarne
õpe. Muudatus võimaldab taotlejaks ja partneriks olla ka kutseõppeasutusel.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Käesoleva eelnõu aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus ja selle alusel
kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrused. Käesolev eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu
õigusega.
4. Määruse mõjud
Määruse muutmise eelnõu mõjutab kutseõppeasutusi, milles avatakse vastavalt
kutseõppeasutuse seaduse § 32 lõikele 9 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses
mittestatsionaarses õppevormis põhikooli- ja gümnaasiumiõpe ning õppijaid, kes asuvad
õppima sellisesse kutseõppeasutusse ning sellise õppeasutuse personali, kes nimetatud
õppijatega tegelevad. Määruse muutmine võimaldab nimetatud kutseõppeasutusel kasutada
käesolevas määruses reguleeritud struktuuritoetust keskhariduseta täiskasvanute
tagasitoomiseks tasemeõppesse. Määruse muudatus võimaldab ka koolivõrgu
ümberkorralduste järel viia ellu täiskasvanuhariduse programmi eesmärki ja indikaatorit, mis
puudutab põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomist tasemeharidusse ning õppijate
arvu stabiilsena hoidmist.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja eeldatavad tulud
Määruse muutmisega luuakse võimalus juba käimasoleva projekti toetusesaaja muutmiseks.
Käimasoleva projekti toetusesaaja muutmiseks peavad õppeasutused või nende omanikud
sõlmima projekti üleandmise leppe. Üleminekuga ei kaasne projekti kogumaksumuse
suurenemist.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja Riigi Tugiteenuste Keskusele
ning arvamuse avaldamiseks Sihtasutusele Innove. Eelnõu kooskõlastati märkusteta.

Terje Haidak
Täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
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