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Austatud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo 

 

Tartu Kesklinna Kooli hoolekogu juhtis Tartu haridusosakonna tähelepanu probleemidele, mis 
seondusid õppekirjanduse hinna ja kvaliteediga, samuti ka õpikute kaaluga. Haridusosakonna 
juhataja edastas need tähelepanekud Tartu koolijuhtidele.  

Oleme seisukohal, et probleemid õppekirjandusega on ilmnenud juba pikemat aega ning vajavad 
lahendamist riiklikul tasandil.  

Palume astuda samme alljärgnevas: 

1. Kooskõlas põhiseaduse § 37 paneb PGS § 20 kooli kohustuseks võimaldada põhiharidust 
omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, 
tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Selle kohustuse täitmiseks eraldatakse koolile 57 eurot õpilase 
kohta õppevahendite rahana.  

Summeerides õpikukirjastajate poolt õppekava läbimiseks vajalikena väidetud õppekirjanduse 
maksumuse (seejuures jagades õpikute maksumuse viiele aastale, mis on õpiku korduvkasutuse 
normaalne aeg), oleme sunnitud tunnistama, et kogu vajaliku õppekirjanduse muretsemiseks ei 
piisaks, kui kulutada kogu õppevahendite raha õppekirjandusele.  

Õpikukirjastajad on muutnud õppekirjanduse värvilisemaks, pildirikkamaks, mahukamaks ning 
trükkinud selle kvaliteetpaberil. Paraku kajastub see ka õppekirjanduse hinnas, mis on selgelt 
ületanud mõistlikkuse piiri.  

Olukorra lahendamiseks on vaja, kas  

a) suurendada oluliselt õppevahenditele eraldatud raha; või  

b) kehtestada tõhus riiklik järelevalve õppekirjanduse kirjastamise üle. 

2. Riikliku järelevalve sisuline puudumine võimaldab kirjastajatel leida endale sobilikud 
retsensendid (haridus- ja teadusministri 2010.a.määruse nr 41 alusel on õppekirjanduse väljaandjal 
vajalik tellida 2 retsensiooni). Samas puudub vastavas ministri määruses igasugune regulatsioon 
õppevahendite mõistliku hinna tagamiseks. Kuigi retsensendid peaks eelviidatud määruse nr 41 § 2 
alusel pöörama tähelepanu paljudele küsimustele (ainekavale vastavus, õppekirjanduse eakohasus, 
rassiliste eelarvamuste puudumine jmt), ei ole määruses otsesõnul reguleeritud seda, et retsensent 
peaks kontrollima, kas õpikus olevate abitekstide tekst on ilma luubita loetav ja kas esitatud väited 
on ka sisuliselt õiged.  

Eeltoodu näitlikustamiseks kõlbab pilt AS BIT (Avita) 
2. klassi matemaatika tööraamatust (lk 50), kus 
väidetakse, et 1x3=3, 2x3=6,3x3=12 ning palutakse 
seda rida jätkata. Korrutustabeliga mittetuttav laps ei 
tea veel, et 3x3 on tegelikult 9. Lõppkokkuvõttes 
kaotab laps usu õpikutesse kirjapandusse ning vaevalt 
oli 3x3=12 trükkimine tööraamatu autori tegelik 
didaktiline eesmärk. 

Omaette teemaks on see, kas värviliste, õpikule 
sarnanevate tööraamatute kirjastamine üldse mõistlik 
on. Tööraamatusse kirjutamine on samastuv 
raamatusse kirjutamisega ja vaevalt on see 
väärtushinnanguks, mida me tahame oma lastes näha. 
Must-valge tööraamat oleks ka odavam ning arendaks 

värvipliiatsite abil lapse fantaasiat.  



Tõhusama riikliku järelevalve korral oleks mitmed õppekirjanduse kvaliteediprobleemid välditavad. 

3. Õppekirjanduse mahukus, pildirohkus ja kvaliteetpaber avaldavad mõju õpiku kaalule. 
Eelnimetatud ministri määrus nr 41 sätestab, et 1.-3. klassi ühe õpiku kaal või mitmeosalise õpiku 
kogukaal võib olla kuni 400 grammi. Teises kooliastmes võib õpik kaaluda kuni 450 grammi, 
kolmandas kuni 500 grammi.  

Kaalumised näitasid, et paljude õpikute puhul ei ole selle nõudega arvestatud. See raskendab ka 
Sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 täitmist, mis kehtestab koolikoti raskused: 

1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg; 

2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg; 

3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg. 

Selle küsimuse lahenduseks võiks olla nõue, et autori, kirjastuse ja muude andmete kõrval võiks 
õpikus sisalduda ka õpiku kaal grammides. 

4. Tuleks kaaluda ka õpikute ja tööraamatute autoritega riiklikul tasandil lepingute sõlmimist 
selliselt, et Eesti õppekirjandus oleks välja antud Creative Commonsi litsentsi alusel. See 
võimaldaks lisaks trükitud õpikutele kasutada õpiku sisu elektroonilist versiooni vabavarana 
(selliselt, et õpiku digiversioon ei ole seotud konkreetse tarkvaraga või konkreetset tüüpi 
lugeritega). 

 

Loodame positiivsetele lahendustele ja ootame Teiepoolset vastust! 

 

Lugupidamisega  

Tartu Koolijuhtide Ühenduse ja Tartu linna koolide hoolekogude nimel 
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Tartu Herbert Masingu Kool 

direktor 


