
 

 

MTÜ Eesti Lapsehoidjate Kutseliit 

Üldkoosoleku protokoll 

 

 

Toimumiskoht ja -aeg: Tallinnas Rahvusraamatukogus  

neljapäeval, 29.11.2018 kell 13.00-17.00.  

 

Koosolekul osalesid:  

 

1. Ulata Käsi MTÜ Lea Kuik 

2. Ene Paadimeister  

3. Kristin Varm  

4. OÜ RIDIRADIRALLA Janne Liidik   

5. Happiness OÜ (Põnni mängumaa) Tiina Kärner  

6. OÜ Sootäht (Susapusa) Olga Murzajeva  

7. Naerupall OÜ Signe Laar  

8. Põnnila OÜ Relika Vodja  

9. Meiepere lapsehoid. Külli Urb  

10. Naerusuud OÜ Õnnela Koppel 

11. Mängukaru OÜ Ebe Libe  

12. Lapsehoiuteenused OÜ Ester Soosaar 

13. Lapsehoiuteenused OÜ Irina Kalso 

14. Teiemeie OÜ Kaidi Mäekivi 

15. Väike Päike Siret Leinpuu 

16. Väike Päike Marju Saar 

17. Triibuline OÜ Käthy Laar 

18. Vandersellid Lapsehoid OÜ Merle Toomaspoeg 

19. Mänguvilla OÜ Triin Saul 

20. Tedrepere OÜ Kaja Kikerpuu 

 

 

Päevakord: 

1. Tervitusring 

2. Ettekanne, viidates uue loodava alushariduse seaduse teesidele - Irina Kalso (ELKL)   

3. Ettekanne, viidates uue loodava alushariduse seaduse põhimõtetele -                                  

Ene Paadimeister (ELKL)   

4. Arutelu, viidates uue loodava alushariduse seaduse teesidele - Tiina Peterson(HM)   

5. Sõnavõtud, lühiettekanded, probleemkohtade arutelud 

6. Konkursi "Parim lapsehoidja" lõppvoor ehk parimate loosimine   

7. Janne Liidik`u kinnitamine Haridusministeeriumi töörühma uue alushariduse seaduse 

kaasajastamise esindajaks ELKL poolt. 

 

 

 

 



 

 

1. Parim lapsehoidja 2018 konkurss, võitjate väljaloosimine. 

 

Võitjad loositi välja kolmes kategoorias: parim lapsehoidja lapsehoiutöötajana, parim 

lapsehoidja oma kodus laste hoidjana, parim lapsehoidja lapse juures kodus hoidjana. 

Täpsemalt saab sellest lugeda kutseliidu kodulehel uudiste voo alt.  

2. Tutvumisring- millised  rõõmud ja mured on liikmetel. 

 

Suurimad mured on majanduslikud laadi, tegevuskulud on suured, kuna nõuded teenusele 

laste ja lapsehoidjate suhtarvude osas on karmid. Nn elus püsimiseks on vaja 

hoiuomanikul omada mitut hoidu, et käive tõuseks. 

Nendes KOV-s, kus lapsehoiutoetus on suurem( ületab 280€), tullakse ots-otsaga kokku.  

Püsima jäävad need, kelle jaoks on lapsehoiuettevõtte pidamine justkui elustiiliks, endale 

töökoha loomiseks. 

Mõned hoiud on uute hoiukohtade loomiseks saanud rahastust Innovelt ja mõned hoiud 

tegutsevad aktiivselt ESF projektis, mis on seotud raske ja sügava puudega lastele 

lapsehoiuteenuse osutamisega. 

KOV-d survestavad perekondi esimesel võimalusel hoiust üle tulema munitsipaallasteaia 

sõimerühma, ka poole õppeaasta pealt. See teeb lapsehoiu majandamise keerukaks, 

ebastabiilsus ei mõju hästi, tekivad rahalised raskused. 

 

3. Uue loodava alushariduse seaduse teeside põhjal - Ettekanne Ene Paadimeister 

 

Oluline on luua keskkond kus laps saab individuaalselt areneda, olla turvalises 

keskkonnas, hoitud. Väikelapseeas ei tohiks me rääkida alusharidusest ja vajadusest 

kõrgharidusega kaadri järele. Lapsehoidja kvalifikatsioon on piisav väikelapse arengu 

toetamiseks. Teesides on välja toodud kahtlus, et lastehoidudes ei ole lapse üldoskused 

piisavalt arendatud. Selline väide on ebaõiglane ja alusetu. 

Lapsehoiud on suurepärased lastele vanuses 1-3 aastat. 

Tahetakse kaasajastada alusharidust, ent kas laps ka seda vajab. Kas selle seaduse raames 

laps kui niisugune ka kedagi huvitab? 

Suur segadus on teesides laste vanuste väljatoomisel. Raske on aru saada, mis vanuses 

lapsest räägitakse. 

Kohustuslik alusharidus võiks olla 6-aastaselt. Kohalikul omavalitsusel on vaja  

riskipered kaardistada. 

 

4. Ettekanne  Irina Kalso 

 

Irina rääkis oma ettekandes, kuidas ta hoiuomanikuna sõltub KOV suvast ja 

mittearvestavast tegutsemisest. Irina puhul on nii tema edulugu kui ka ebaõnnestumised 

seotud paraku KOV käitumisega ja katteta lubaduste andmisega ettevõtjale. Lubab lapsi 

ja siis võtab need peaaegu jõuga ära. Irina sai ka Innovelt rahastuse uute hoiukohtade 

loomiseks, ent pidi sellest loobuma, sest ootamatult võttis KOV lapsed ära, survestas 

peresid lapsed hoiu asemel sõime viima. 

Irina on töötanud nii lasteaias õpetajana kui hoius lapsehoidjana. Ta on alushariduse 

pedagoog ja ta ütleb, et õpetaja kõrgharidus ei ole see, mis kompenseerib suurest laste 



 

 

arvust lasteaiarühmades tekkivad mõjud laste arengule. Kõrgharidus eraldiseisvalt ei ole 

see, mis tagab lapse arengu kvaliteedi. 

 

5. Vestlusring Tiina Petersoniga, üldharidusosakonna peaekspert, haridus- ja 

teadusministeerium 

Teesid on juba varasemalt tutvumiseks saadetud. Hoiud väljendasid pettumust selle teesi 

osas, mis väidab, et hoidudes pole laste üldoskused piisavalt arendatud. 

Küsimus Tiina Petersonilt:„Kas soovime minna hariduse alla või jääda 

sotsiaalministeeriumi alla?“ 

Tiina Peterson avaldab mõtet, et hoiud võiksid kindlasti jääda ka edaspidi nendesamade 

suhtarvudega laste ja hoidjate osas, mis praegu on. Hoiud toetavad seda mõtet, ent kui 

ollakse ühe katuse all erinevate nõudmistega, siis on kohtade hinnad erinevad ja hoiud 

vajavad sel juhul rahalist abi. Kellelt? Kui riik tahab hoidusid alles jätta, siis peaks riik 

hoidusid koefitsiendiga toetama. 

Küsimus hoidudelt: Kas haridusministeeriumi alla minekuga tuleb lastehoidu juurde 

bürokraatia?“ 

Näeme kasutegurina seda, et hoiud on toetatud nagu riigi asutused; hoiud saavad abi 

toimivaks tugisüsteemiks ja koolitusteks. 

Üles jääb küsimus kvalifikatsioonist. Hetkel on lapsehoidjatel lapsehoidja kutse, tase 4. 

Kas sellest haridusministeeriumile piisab. Tase 5 erisus on seotud vaid puuetega laste 

hooldamisega ja nõustamisega. 

Hoiud soovivad olla riigile partnerid küll, ent seda võrdselt munitsipaal lasteasutustega. 

Näiteks ei peaks lapsevanem saama last hoidu panna vaid siis, kui 

munitsipaallasteasutuses kohti pole, vaid see peaks olema pere vaba valik. 

Lahendatud peavad saama rahastuse küsimused, mis on seotud majanduskuludega. 

Lasteaia kohatasu saab lasteaed 12 kuud aastas, ent lapsehoiutoetus on kulupõhine.  

 Kardame bürokraatia suurenemist, et lastega tööks jääb vähe aega. 

 Kui haridusministeerium soovib enda alla lapsehoiusüsteemi, siis kas riik toetab   

lastehoidusid piisaval määral ja samas ei tee kitsendusi hinna määramisel ja ei kohusta 

kinni hoidma sellest, et lapsevanem ei tohi tasuda enam kui 20% miinimumpalgast. 

Sellega ei ole lihtsalt võimalik arvestada hetkel hoiu pidamisel. 

 

6. Arutelud  

Kui süsteem jääb eraldi jääme ilma haridusministeeriumi poolsest toest? 

Kuidas tekivad ühtsed lasteaia kohtade järjekorrad koos KOVidega? (Tartus Arno). 

Tabelis on näha ka lapsevanema omaosaluse summa. 

Kui läheme HM alla saavad vanemad tulumaksu tagastuse. Mida täna hoius kogu aeg 

küsitakse vanemate poolt. 

Hariduse alla minekus näeme maine tõusu hoidudel. 

Hoiulapse vanus tuleb täpsustada, me nõustume kuni kolmanda eluaasta lõpuni ja 

arvestatakse õppeaastat. 

Eesti keskmine pearaha? lapse kohta lastehoius 380€; tuleks hoidudes teha arvutused, mis          

üks lapse koht maksab. 

 

 



 

 

7. Ühehäälselt kinnitati Janne Liidik Haridusministeeriumi uue alushariduse 

kaasajastamise töörühma esindama ELKL. Varasem sellekohane infovahetus toimus 

e-posti vahendusel. 

 

Koosoleku juhataja: Ene Paadimeister    

Allkirjastatud digitaalselt    

             

Protokollija: Janne Liidik 

Allkirjastatud digitaalselt 


