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EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA ON SUURIM ETTEVÕTJAID ESINDAV ORGANISATSIOON EESTIS, KUHU KUULUB LIGI 3500 ETTEVÕTET, KELLEST 
ENAMUS ON VÄIKESE- JA KESKMISE SUURUSEGA. KAUBANDUSKOJA LIIKMED ANNAVAD ÜLE 40 PROTSENDI EESTI ETTEVÕTETE KÄIBEST, LIGI 40 
PROTSENTI PUHASKASUMIST JA TASUVAD ÜLE 40 PROTSENDI RIIKLIKEST MAKSUDEST. KAUBANDUSKODA ESINDAB JA KAITSEB KÕIGI 
ETTEVÕTJATE ÜHISHUVE NING ON MITTERIIKLIK JA APOLIITILINE ORGANISATSIOON. 

Haridus- ja Teadusministeerium 
hm@hm.ee  Meie 28.03.2022 nr 4/85 
 
 
 
 
 
Arvamuse avaldamine määruste eelnõude kohta  
seoses põhikooli lõpetamisega 
 
Lugupeetud Liina Kersna! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) pöördub Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poole seoses haridus- ja teadusministri määruse „Haridus- ja 
teadusministri määruste muutmine seoses põhikooli lõpetamise ning vene keele 
riigieksamit asendava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega“ eelnõuga 
ning Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses 
põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2021/2022. õppeaastal“ eelnõuga. 
Viidatud eelnõude üks eesmärk on näha ette põhikooli eksamikorralduse erisused 
2021/2022. õppeaastal. Eelnõude kohaselt ei ole 2021/2022. õppeaastal põhikooli 
lõpueksamid põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks. See tähendab, et õpilasel 
on kohustus lõpueksamid teha, kuid nendel lõpueksamitel puudub lävend. 
Kaubanduskoda ei ole vastu eelnõus sisalduvatele muudatustele kaotada üksnes 
2021/2022. õppeaasta osas põhikooli lõpueksamite lävend. Samas peame väga 
oluliseks, et sellist erisust ei kehtestataks igal järgmisel aastal. Samuti oleme jätkuvalt 
vastu muudatusele kaotada õigusaktidest põhikooli lõpueksamite lävend püsivalt. 
Juhime tähelepanu sellele, et Kaubanduskoda saatis 28.02.2022 Haridus- ja 
Teadusministeeriumile kirja nr 4/44, milles selgitasime, miks oleme põhikooli lõpueksami 
lävendi kaotamise vastu. Muu hulgas tõime oma varasemas kirjas välja, et lõpueksamite 
lävendi kaotamine ei aita õpilastel paremini omandada õppekava ega tõsta tervikuna 
hariduse kvaliteeti. Meie hinnangul on lõpueksamite lävendi kaotamisel pigem 
negatiivne kui positiivne mõju. Kuigi eksamilävendi nõue üksi ei pruugi tagada, et õpilane 
õppekava ka rahuldaval tasemel omandaks, on see siiski paljude noorte jaoks oluliseks 
motivaatoriks vähemalt põhikooli viimasel aastal ennast enam kokku võtta ja hea 
tulemuse nimel pingutada. Meie hinnangul tuleb eksamilävendi kaotamise asemel 
esimese sammuna leppida kokku, kuidas lahendada hariduse valdkonna 
alusprobleeme. Enne selliste lahenduste kokkuleppimist ei pea me õigeks 
eksamilävendi kaotamist või teiste sarnaste üksikute muudatuste tegemist, sest puudub 
arusaam, kas ja kuidas aitavad sellised muudatused kaasa põhihariduse või 
haridussüsteemi alusprobleemide lahendamisele tervikuna. 
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor 
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