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Kõrghariduse omandamist toetav stipendium 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Palusite õiguskantsleri hinnangut, kas on õiguspärane, et Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 

määruse nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“ 

§ 1 lg 2 p 5 järgi saavad kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumi üliõpilased, kes on olnud 

asenduskodus või perekonnas hooldamisel, kuid eestkostja peres elanud üliõpilased seda ei saa. 

 

Mõistan, et tundub ebaõiglane, kui perekonnas eestkostel olnud üliõpilane stipendiumisaajate 

seast välja jäetakse. Nii hoolekandeteenusel olnud kui ka eestkostja peres kasvanud lapsed on 

pidanud hakkama saama ilma oma pärisvanemateta ja ühiskond võiks neid kõiki toetada 

kõrghariduse saamisel võrdselt. Sellise poliitilise otsuse saab teha Vabariigi Valitsus.  

 

Riigil on stipendiumide liikide ja nende saajate üle otsustamisel suur kaalutlusõigus. Põhiseadus 

ei kirjuta ette, kas, kellele ja mis tingimustel stipendiumi maksta. Samas peab riik jälgima, et 

sarnases olukorras olevaid inimesi ei koheldaks põhjendamatult erinevalt. 

 

Asendushoolduse (lapse eest hoolitsemine väljaspool tema sünniperekonda) vormid on 

lapsendamine, perekonnas hooldamine, eestkoste ja asenduskodu. 

 

Asenduskoduteenus ja perekonnas hooldamise teenus on hoolekandeteenused. 

Asenduskoduteenust reguleerivad sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 116 jj ja perekonnas 

hooldamist sama seaduse § 127 jj. Ei asenduskodu ega hoolduspere saa olla lapse eestkostjad 

ning neil ei ole lapse isikuhooldus- ega varahooldusõigust.  

 

Lapsele eestkoste seadmine ei ole hoolekandeteenus. Lapsele, kelle vanemad ei saa oma 

seadusliku esindaja ülesannet täita, tuleb määrata eestkostja perekonnaseaduse (PKS) § 171 lg 1 

järgi. Kui eestkostja soovib last oma peres kasvatada, pole vaja last asenduskodusse ega teise 

peresse hooldamisele suunata ja laps jääb tema jaoks tõenäoliselt omasemasse keskkonda. 

  

Seaduse kohaselt peavad vanemad oma kõrgkoolis õppivaid lapsi ülal pidama kuni nende 21-

aastaseks saamiseni, ent enamik vanemaid toetab oma lapsi seni, kuni nad on kõrghariduse 

omandanud (täisealise lapse õiguse kohta saada elatist õppimise ajal vt Riigikohtu otsust). 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/127122013018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062017007
https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017028
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?asjaNr=3-2-1-119-15
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et hoolekandeteenusel viibinud laste ja eestkostja peres kasvanud laste 

olukord pole päris samasugune. Niisiis on nende erinevaks kohtlemiseks stipendiumi määramisel 

olemas põhjus ja Vabariigi Valitsuse määrust ei saa pidada põhiseadusvastaseks. See aga ei 

tähenda, et õigluse huvides ei võiks poliitilist otsust võimalusel muuta. 

 

Loodan, et selgitus on Teile abiks. 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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