
 

E-õppekirjanduse visioon 
 
 

E-õppekirjanduse mõttekoda asutati 5. septembril 2013 
Tartu koolide hoolekogude ümarlaua poolt ning selle 
põhieesmärgiks on toetada e-õpiku avatud platvormi ja 
seada vastukaal kinnist platvormi toetavate kirjastajate 
lobitööle.  
 

Kaalumist vajab õpikute koostamise ja kirjastamise lahutamine ning õpikute autoritega 
Creative Commonsi litsensilepingute sõlmimine (täpsemalt mitteäriline kasutus ja tuletatud 
teoste lubamine).  

Kui õpikute koostamine toimuks riigi kontrolli all, oleks välistatud praegune olukord, kus 
sisuliselt puudub järelevalve kirjastajate tegevuse üle.1 Õpikute koostamises ja arenda-
mises saaksid osaleda õpetajad, olgu siis ainenõukogude kaudu või mingis muus vormis. 

Kuigi kasutusel olevates õpikutes ja tööraamatutes sisaldub selge keeld ilma kirjastaja 
kirjaliku loata ühtki väljaande osa paljundada mehhaanilisel, elektroonilisel ega muul viisil, 
ei ole selge, kuidas on selline keeld kooskõlas AutÕS § 18 ja § 19 sätestatud eranditega 
(isiklik ja õppeotstarbeline kasutus mitteärilisel eesmärgil). Õppetöö eesmärgiks on õpiku 
sisu reprodutseerimise õpilase teadvusesse ning selleks võivad sobida erinevad viisid. 

Käesoleval aastal õpib Eesti üldhariduskoolides üle 135 tuhande õpilase. Selleks, et 
õppekirjandus oleks õpilastele tasuta, eraldab riik koolidele igal aastal õppevahendite raha 
57 eurot õpilase kohta. Kokku ostab riik seega õppekirjandust enam kui 7 miljoni euro eest 
aastas. On mõistetav, et sellist positsiooni on õpikukirjastajatel raske loovutada. 

Tulenevalt PGS § 20 lg 4 tuleb riigil tagada õppekirjanduse kättesaadavus ka digitaalses 
vormis.  Kooskõlas PGS § 20 lg 1 ja PS § 37 peaks õppekirjanduse digitaalne versioon 
olema igale õpetajale, õpilasele ja lapsevanemale kättesaadav tasuta.2 

Lisaks tuleb silmas pidada, et õppekavale vastava õpiku vaba digitaalne kättesaadavus 
loob eelduse õpetaja poolt edasiarendatava tuleviku e-õpiku tekkeks. Tänased e-raamatu 
lahendused on tõenäoselt veel lapsekingades, kümne aasta pärast võivad tänased tehno-

                                                 

1 Haridus- ja teadusministri 2010.a. määruse nr 41 alusel on praegu vaja kirjastajal õpiku trükkimiseks 
tellida omal valikul vaid 2 retsensiooni, mingit riiklikku järelevalvet õpiku kvaliteedi üle määrus ei 
sätesta. 

2 Sama põhimõtet toetas minister Jaak Aaviksoo 7.11.11 Riigikogu kõnetoolis: "Hea õpik, rääkimata väga 
heast õpikust, on midagi, ilma milleta mina korralikku haridust ja kooli ette ei kujuta. Küll aga pean ma 
täiesti normaalseks, kui kõik õppevahendid, sh õpikud, oleksid veel enne, kui need trükki jõuavad, 
internetist vabalt saadaval. See ei ole praegu mitmete osapoolte otsestes majanduslikes huvides, küll aga 
on see kindlasti nii õpetajate kui ka õpilaste huvides."  

 



loogilised vahendid tunduda vanarauana. 

Selleks peab õppekirjanduse digiversioon olema avatav mistahes platvormil ja mistahes 
seadmega. Tuleb kasutada üldlevinud avatud formaate (pdf, ePub), mida vajadusel  saab 
vabatarkvaraga ümber konverteerida.3 Kui oluline on õpiku kujundus ja selles sisalduvad 
pildid, tuleks eelistada pdf formaati, kui aga olulisem on õpiku tekst, võiks eelistada teisi 
formaate. Mõistlik võib olla teha kättesaadavaks nii õpiku pdf versioon kui ka tekstivariant. 
Näiteks Eesti Füüsika Seltsi poolt koostatud4 mehaanika õpik gümnaasiumile on mitmel 
erineval kujul kättesaadav: 

http://www.fyysika.ee/opik/opik_mehaanika.pdf 

http://õpik1.fi.tartu.ee/ 

Eeltooduga ei ole kooskõlas, et kirjastajad on asunud välja andma kinnisel platvormil 
iPadiga loetavaid e-õpikuid ning ootavad, et riik seda neile ka finantseerib. Kuigi nende 
kasutatav vorming iBooks baseerub ePub formaadil, ei ühildu uuemad iBooksi versioonid 
ePubiga ja ei ole lihtsate vahenditega ümberkonverteeritavad.5 

Tuleb silmas pidada sedagi, et riigi järelevalve vähenemine õpikute väljaandmisel on 
toonud kaasa mitmeid probleeme nii kvaliteedi kui ka hinna ja kaalu küsimuses.6 Seetõttu 
on vajalik, et toimiv järelevalvesüsteem tagaks tulevikus ka e-õpiku kvaliteedi. 

1. septembril jõustunud PGSi muudatustega on sätestatud, et alates 1. maist 2015 tuleb 
õpikute digiversiooni kättesaadavaks muuta. Vastavate rakendusmääruste väljatöötamisel 
on vajalik kaaluda erinevaid variante. Lisaks kirjastajatele tuleb selleks kuulata ka laiemat 
üldsust, eelkõige õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate seisukohti. 

Ei tohi unustada, et ainult kõigile kättesaadava hästikorraldatud haridussüsteemiga on 
võimalik tagada põhiseaduse üks alusväärtusi ─ tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri 
säilimine läbi aegade.  

                                                 

3 Näteks kuigi mõne Kindle lugeriga ePub formaat ei avane, on ePub lihtsalt Kindle lugerit toetavaks 
Mobipocketi vorminguks konverteeritav. 

4 Õpiku trükkinud Mauruse kirjastus pidas igati mõistlikuks sellist koostööd, kus kirjastajale on jäänud vaid 
õpiku trükkimise ja levitamise mure. Ka ei näinud kirjastus konkreetsel juhul õpiku elektronversiooni 
kättesaadavuses mingeid tagasilööke paberõpiku levitamisel. 

5 Kirjastuse Koolibri kodulehelt leiab digiõpikute juures piirangu: "This book can only be viewed using 
iBooks 3.0 or later on an iPad. iOS 5.1 or later is required." 

6 Konkreetsetele probleemidele viitas kevadine Tartu koolijuhtide ühenduse ministrile saadetud 
pöördumine, mida ministeerium lubas seaduse rakendusmääruste väljatöötamisel arvestada. 


