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Kõneravi pakkumine lasteaias

Lugupeetud [ ]
Õiguskantsleri poole pöördus [ ] valla elanik [ ] murega, et tema laps vajab logopeedi abi, kuid
Lasteaias [ ] ei ole talle seda pakutud. Samuti ei ole lapsevanem abi saanud [ ] Vallavalitsusest.
Leian, et [ ] vald on rikkunud lapse õigusi, kuna ei ole taganud lapsele lasteaias logopeedi abi.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 14 lõike 2 kohaselt peab vald lasteasutuse pidajana looma
võimalused, et lapsed saaksid vajaduse korral logopeedi abi, mida peab lasteaias korraldama
direktor.
[ ] lasteaial oma logopeedi ei ole. Laste kõneravi vajadust kontrollivad lasteaias sügisel ja
kevadel [ ] logopeedid. Lasteaia direktor selgitas, et pärast kontrolli nõustatakse õpetajaid ja
lapsevanemaid. Sellega logopeedi teenus [ ] lasteaias piirdub. Vanema nõustamine on aga alles
esimene samm lapse toetamisel (vt näiteks Eesti Logopeedide Ühingu koostatud juhend
„Logopeedi tööülesanded haridusasutuses“).
Lasteaia direktor põhjendas, et lasteaial ei ole seni õnnestunud logopeedi tööle võtta. Seadus ei
nõuagi logopeedi töölevõtmist. Logopeed võib käia lasteaias kokkulepitud ajal vastavalt
vajadusele, ta ei pea olema lasteaia töötaja. Mõistagi saab lapsevanem logopeedi suuniste järgi
ka ise teha lapsega kõneravi harjutusi, kuid vanema tugi ei asenda logopeedi kõneravi.
Lapsel on õigus saada kõneravi lasteaias, kui talle on seda lasteaias kontrollimisel soovitatud.
Lapsevanemal ei ole vaja pärast soovituste saamist pöörduda ühegi teise spetsialisti poole.
Lahenduseks ei saa pidada seda, kui lasteaed soovitab vanemal endal otsida logopeed. Samuti ei
ole lahenduseks vanemale antud soovitus taotleda vallalt sissetulekust sõltuvat tervisetoetust ([ ]
Vallavolikogu [ ] määruse nr [ ] „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord [ ]“ § 5 lg 3 p 1).
[ ] Vallavalitsuse esindaja selgitas, et vald tahab avada 2020. aasta sügisel kolm tugikeskust, kus
töötab ka logopeed. Siiski tuleb silmas pidada, et lapsel on õigus abi saada kohe, kui on
selgunud, et ta abi vajab. Logopeedi abi tuleb pakkuda lasteaias ja tasuta. Laps võib jääda abita,
kui lasteaed korraldab kõneravi väljaspool lasteaeda. Põhjendatud juhtudel võib kõneravi
pakkuda ka väljaspool lasteaeda, kui see on lapse huvides ning on arvestatud vanema võimaluste
ja tööeluga.
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Tuleb silmas pidada, et kõneravi korraldamine on lasteaia ülesanne ja lasteaed ei või enda
ülesandeid jätta vanemate kanda. Kui laps saab kõneravi juba lasteaias, on võimalik, et kooli
minnes ta enam logopeedi abi ei vaja või vajab seda tunduvalt vähem.
Palun andke 1. novembriks teada, kuidas olete taganud kõneravi võimalused [ ] lapsele ja teistele
valla lasteaedade lastele, lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 14 lõikes 2 kehtestatud
nõudest.
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