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Eralasteaia ja eralapsehoiu toetus 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Soovisite õiguskantsleri hinnangut, kas Harku Vallavolikogu 26.05.2016 määrus nr 13 

„Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas“ (edaspidi määrus) 

on kooskõlas koolieelse lasteasutuse seadusega. Küsisite, kas vald peab rahaliselt toetama neid 

peresid, kelle alla kolmeaastane laps käib eralasteaias. Samuti palusite hinnata Harku valla 

tegevust Teie lapsehoiukoha taotluse lahendamisel. 

 

Otsisite enda pooleteiseaastasele lapsele lapsehoiukohta, kuid valisite lapsele eralasteaia [ ], mis 

pakub üksnes lasteaiateenust (vt [ ] põhikiri). Lapsehoiu- ja lasteaiateenuse kohta on kehtestatud 

erinevad nõuded (lasteaia tegevust reguleerib koolieelse lasteasutuse seadus (KELS) ja 

lapsehoiuteenust sotsiaalhoolekande seaduse §-d 451–454). Kui lasteaia põhiülesanne on toetada 

lapse terviklikku arengut (KELS § 3), siis lapsehoiu eesmärk on toetada last kasvatava inimese 

toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust 

(sotsiaalhoolekande seaduse § 451 lg 1). 

 

Harku valla kodulehel on loetletud eralapsehoiu ja eralasteaia teenuse osutajad, kellega Harku 

Vallavalitsus on sõlminud lepingu (teenuseosutajate loetelu võidakse vajaduse korral täiendada). 

Teie sõnul kinnitati Teile, et vallal on [ ] leping, mistõttu valisitegi lapsele selle lasteaia. Ilmselt 

võis tekkida olukord, kus saite valla esindajaga teineteisest valesti aru. [ ] osutab lasteaiateenust, 

kuid Harku vald toetab üksnes kolme- kuni seitsmeaastase lapse eralasteaias käimist (määruse § 

1 lg 1 p 2). Pooleteise- kuni kolmeaastase lapse kohatasu hüvitab vald osaliselt ainult siis, kui 

laps käib lapsehoius (määruse § 1 lg 1 p 1). 

 

Harku valla esindaja kinnitas, et vallal on [ ] leping ja lasteaed teab, et vald lasteaia kohatasu 

osaliselt ei hüvita, kui laps on alla kolme aasta vanune (erandiks on lapse tervislik seisund, vt 

määruse § 3 lg 22). Seega oleks pidanud ka lasteaed Teid sellest teavitama. 

 

Harku Vallavalitsus peab võimaldama vanema soovil pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele 

koha teeninduspiirkonna lasteaias. Samas võib vallavalitsus asendada pooleteise- kuni 

kolmeaastase lapse lasteaiakoha lapsehoiukohaga, kui lapsevanem sellega nõus on (KELS § 10 

lg 1). Vald otsustab, kas ta pakub perele kohta valla lasteaias või eralasteaias. Lasteaiakoha 

saamiseks peab vanem esitama nõuetekohase taotluse. Juhul kui kohalik omavalitsus ei paku 
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vanemale lasteaiakohta mõistliku aja jooksul (vt Tallinna Ringkonnakohtu 27.04.2015 otsuse 3-

14-422 p 12), võib vanem pöörduda halduskohtusse. 

 

Harku valla määrus näeb ette, et toetuse saamiseks esitab lapsevanem kõigepealt Harku valla 

veebilehel lasteasutuse kohtade jagamise e-keskkonnas taotluse (määruse § 4 lg 1). Toetuse 

saamise õigus tekib siis, kui vallal ei ole pakkuda kohta Harku valla munitsipaallasteasutuses 

(määruse § 3 lg 2). Kui vanem on leidnud sobiva eralasteaia, siis teeb lasteaed vallale toetuse 

saamise kohta järelepärimise (vt Harku valla kodulehekülg). Samamoodi saab vanem taotleda ka 

eralapsehoiu kohatasu osalist hüvitamist (vt Harku valla kodulehekülg). 

 

Tagantjärele on kahjuks keeruline välja selgitada, kelle süül Teile ebameeldiv olukord tekkis, nii 

et valisite lapsehoiukohta soovides ekslikult eralasteaia, kuigi eralasteaias käivate alla 

kolmeaastaste laste kohatasu vald osaliselt ei hüvita. Harku Vallavolikogul on õigus otsustada, 

kas ja mis vanuses laste eralasteaias käimist vald toetab, selles osas on määrus seadusega 

kooskõlas ja võimalust seda põhiseadusele tuginedes vaidlustada paraku pole.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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