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1. Janne ülevaade Haridusministeeriumi koosolekult ja 

Sotsiaalministeeriumi koosolekult.  
 
Tööruhma tööst. 
  
Otsuseid vastu pole võetud. Teese on läbi võetud ja on selge, et sotsiaalministeerium on 
juba vastu võtnud otsuse, et hoiud on haridusministeeriumi all edaspidi. Hariduse alla 
läheb kõik, k.a. puudega lapsed. 
Kui võetakse vastu seadus, siis see hakkab kehtima 2020 september. 
 
Lapsehoidude kutseliidu ettepanekud ja küsimused töörühma. 
 
* Kohalikes omavalitsustes võiks olla ühtne süsteem - et, lasteaia koha saavad lapsed, kes 
on 1. oktoobriks kolm. 
 
* Kuidas hakkab olema puhkuse ja tööaeg. Kas ka see muutub hoidudele. 
 
* Kas lastehoiud hakkama ka toetust koefitsendi alusel nagu lasteaias. 
 
* Omavalitsustelt peaks ära võtma selle, kui palju lastehoid võib võtta lapsevanemalt. 
 
* Kaasata valdade esindaja Haridusministeeriumi töögruppi. 
 
* Ühe lapse maksumus 450€ kuus hoius oleks adekvaatne hetkel (Mitte lähtuda S-veebi 
summadest, mis läheb ühe lapse kohta kuus. Ebaadekvaatne.) 
 
* Kui pakume õppetegevust, mis tunnistuse või haridusega peab inimene olema. Kui on 
kutsetunnistus, kas siis saab teha juurde koolituse ja saab õpetaja pädevuse. Kui läheme 
hariduse alla, kas siis saame koolitusrahasid ka meie. 
 
* Oleme teinud ettepaneku, et siis ka lasteaia söögitädil peaks olema mingi koolitus. 



 

 

 
* Kas jääb mingi üleminekuaeg, et töötajaid koolitada, kui tuleb uus seadus ja peavad 
olema kutsetunnistusega inimesed tööl. 
 
* Kuidas tagatakse tasumine, kas ka koefitsendi alusel. Kuidas tasustatakse 
majanduskulud. 
 
* Kuidas on töötajate kvalifikatsiooninõuded? 1,5-3aastased - lapsehoidja 
kutsetunnistusega ja tegevuskava alusel. 3-7aastased - üks õpetaja ja õppekava alusel 
töö. 
 
* Kas tegevuskavad tuleb haridusministeeriumis kinnitatud jne. 
 
* Lasteaias makstakse sõimerühma lapse eest rohkem. Seal on koefitsendi 
alusel maksmine. Kas see võiks olla ka lastehoius. 
 
* Lapsehoid ei saa olla kriisiabi, kui pole lasteaia kohta. 
 
* Kas hoid 3-7aastastele läheb siis lasteaiaks. 
 
* Kas kõik Kov-id ei võiks maksta hoiukoha tasu lastehoiule otse. 
 
 
 
2. Maine tõstmine ja ajakirjad. 
 
Kas lapsehoid suudaks olla rohkem pildil - teha artikkel? Kristi (Väikesest Päikesest) võiks 
teha artikli lastehoidude poolehoiuks. 

 
 
3. Tegime pöördumise Heljo Pikhofile - lastevanemate liit, lapsehoidjate liit, 
lasteaedade liit.  
 
Kiri on järgmine…. 
 
Pr Heljo Pikhof         01.01.2019 
Riigikogu kultuurikomisjoni esindaja 
Riigikogu  
Lossi plats la  
15165 Tallinn 
 
 
Pöördumine: Lõpetada Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 
731 SE menetlemine   
 
Eesti Eralasteaedade Liit (EEL), Eesti Lapsehoidjate Kutseliit (ELKL) ja Eesti 
Lastevanemate Liit (ELVL) annavad käesolevaga Riigikogule üle ühise avaliku pöördumise 
lõpetada Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Koolieelse lasteasutuse seaduse 
muutmise seaduse eelnõu 731 SE menetlemine, mis näeb ette tagada kodulähedane 
tasuta lasteaiakoht kõigile lastele üle Eesti. Palume eelnõu menetlemine lõpetada, kuni on 
sisuliselt läbi arutatud kõigi huvigruppide seisukohad ning tehtud korralik mõjuanalüüs, 



 

 

kaasates nii Haridus- ja Teadusministeeriumit (HTM) kui Eesti Eralasteaedade Liitu, Eesti 
Lapsehoidjate Kutseliitu ja Eesti Lastevanemate Liitu.  
 
Muudatusettepaneku tähtaeg on juba 02.01.2019, palume see pöördumine Riigikogu 
liikmetele teatavaks teha esimesel võimalusel.  
 
Põhjendus  
 
Eesti Eralasteaedade Liit on Eestis tegutsevaid eralasteaedu ühendav ja esindav 
katusorganisatsioon, Eesti Lapsehoidjate Kutseliit aga kutsetunnistusega lapsehoidjaid 
ühendav ja esindav organisatsioon. Eesti Lastevanemate Liit on iseseisev, poliitiliselt ja 
religioosselt sõltumatu mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on väärtustada 
Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid ning esindada neid avalikes 
huvides. EEL, ELKL ja ELVL on väga huvitatud osalema Eestis Koolieelse lasteasutuse 
seaduse muutmise eelnõu väljatöötamisel ning moodustavad huvirühma, keda on silmas 
peetud Riigikantselei kodulehel avaldatud kaasamise heas tavas. Kõnealuse hea tava 
punkti 1.1. kohaselt tuleb EEL, ELKL ja ELVL kaasata Kontseptsiooni väljatöötamisse, 
kusjuures hea tava punkti 1.2. kohaselt seisneb kaasamine nii informeerimises kui ka 
konsulteerimises. Seda hetkel tehtud pole. 
 
Praeguses olukorras, kus Haridus- ja Teadusministeerium kavandab Alushariduse 
seaduse kaasajastamist ning lasteaedade ja lapsehoidude süsteemi ühtsustamist, jääb 
selgusetuks ka algatatud seaduse muutmise eelnõu olulisus ja vajalikkus. Eelnõust saab 
hetkel kasu vaid Vabaerakond, kes sellega endale valijaid proovib meelitada. Ei ole 
mõistlik muuta KELS-i, mis uue seadusega nagunii kehtivuse kaotaks.  
 
Lisaks on HTM senise süsteemi tugevusena välja toonud just alushariduse väga hea 
kättesaadavuse kõigile Eesti elanikele: madal osalustasu võrreldes teiste riikidega ning 
toetused vanematele sotsiaalse toimetuleku puhul. 94,7% 3-6-aastastest lastest osaleb 
lasteaias ja 87% 1,5-3-aastastest lasteaedades ja lapsehoidudes (EHIS, ESA 2017). 
Teisalt tuuakse uue alushariduse seaduse teesides välja tasuta kohustuslik alusharidus 
alates 6. eluaastast, kuna Eestis on 6-aastaste laste hariduses osalemine väiksem teiste 
Euroopa riikidega võrreldes. Leiame, et oleks mõistlik edasi rääkida tasuta alushariduse 
kehtestamisest alates 6. eluaastast, kuna Eesti lapsed alustavad kohustuslikku 
haridusteed niigi muude riikidega võrreldes hiljem.   
 
Ohukohana näeme eelkõige seda, et tasuta teenus võib kaasa tuua efektiivsuse ja 
kvaliteedi languse. Lapsevanematel kaoks ära teenuse vajaduspõhisest kasutamisest või 
lapse puudumisest teavitamine, rühmanimekirjad oleksid kunstlikult täis, kuid kohalkäijate 
osakaal langeks.  
 
Eeltoodust tulenevalt leiame, et alushariduse tasu muutmise arutelu nõuab laiapõhjalist 
ning osapooli kaasavat arutelu pidades silmas ka teisi haridustasemeid.   
 
Lisaks arvame, et Eestis pole hetkel mureks mitte alushariduse kättesaadavus, vaid 
kvalifitseeritud personali ja tugispetsialistide olemasolu. Oluline on rõhutada, et 
planeeritavast 65 miljonist eurost oleks rohkem kasu logopeedide, eripedagoogide, 
sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide palkamiseks lasteaedadesse, kelle teenuse 
kättesaadavus on madal kõigil haridusastmetel. Seadusemuudatus pakutud kujul läheb 
riigile maksma arvatavasti rohkem kui 65 milonit eurot, kuna tõenäoliselt ei ole selles 
summas arvesse võetud eralasteaedades ja erahoidudes käivate laste kohatasusid. 
  



 

 

Ettepanek 
 
Kõike ülaltoodut arvesse võttes, teeme ettepaneku lõpetada Koolieelse lasteasutuse 
seaduse muutmise seaduse eelnõu 731 SE menetlemine, kuni ei ole kaasatud kõiki 
eelnimetatud huvigruppe.  
 
Esitame ka soovi käsitleda antud teemat HTM-i esindajatega peetaval ühisel nõupidamisel 
enne uue Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlusse võtmist.  
 
Eesti Eralasteaedade Liidu, Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu ning Eesti Lapsevanemate 
Liidu  eest ja nimel  
 
 
Lugupidamisega, 
 
 
Eesti Eralasteaedade Liit  
Signe Suurväli 
 
Eesti Lapsehoidjate Kutseliit 
Siret Leinpuu 
 
Eesti Lastevanemate Liit 
Aivar Haller 
 
 
 
Meile vastati, et meiega arvestatakse. 
 
 
4. Lapsehoidude pöördumine kohaliku omavalitsuse poole. 
 
Kui lapsehoid soovib pöörduda KOV-i poole toetuse määra muutmiseks või koostöö 
ettepanekuteks, siis Lapsehoidjate Kutseliit on valmis oma nime sinna alla panema. Kirja 
peab lapsehoid ise koostama ning kutseliidule tutvumiseks saatma. 


