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Vastus Eesti Lastehoidude Liidu pöördumisele

Lugupeetud Eesti Lastehoidude Liit
Pöördusite Sotsiaalministeeriumi poole eriolukorras lapsehoidude tegevust ja korraldust
puudutavates küsimustes. Oma pöördumises palute Sotsiaalministeeriumil leida võimalus
lastehoidude toetamiseks sarnastel alustel nagu tehakse eralasteaedadega ning edastada
Teie palve kohalikele omavalitsustele.
Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja -hoiud oleksid avatud nii palju kui
hädavajalik ning nii vähe kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja -hoidude lahtioleku ja
töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul lasteaia või
lapsehoiu
pidaja.
Eriolukorras
kohalduvad
lapsehoidudele
samad
tegevuse
ümberkorraldamise juhised mis lasteaedadelegi (juhised on kättesaadavad aadressil:
https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too). Täiendava juhise nii lasteaedadele kui hoidudele
seoses COVID-19 levikuga on andnud ka Terviseamet (juhend on kättesaadav aadressil:
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf).
Mõned kohalikud omavalitsused on lapsevanemad vabastanud lasteaia kohatasu
maksmisest ning leidnud täiendavaid võimalusi lapsevanemate toetamiseks, kuid nende
meetmete rakendamine on iga kohaliku omavalitsuse otsustada. Erahoiu puhul sõltub
kohatasu maksmine kokkuleppest, milleni erahoiu pidaja, lapsevanem ja kohalik omavalitsus
jõuavad. Lapsehoiud on teenuse pakkumisel ka paindlikumad, tähendades, et kokkuleppel
lapse vanemaga on võimalik last hoida ka näiteks lapse kodus. Siinkohal on aga oluline
silmas pidada, et eriolukorra kehtestamise eesmärk on viiruse leviku tõkestamine, mistõttu
tuleks mitmete erinevate inimeste/peredega kokkupuutumisi vältida ja pakkuda teenust
võimalikult kitsas ringis.
Juhul, kui eriolukord ei võimalda näiteks lapsehoidjatel kokkulepitud tööd teha, koordineerib
riik vähenenud töötasu hüvitamist Eesti Töötukassa kaudu. Täiendav info ning vastava
toetuse sisulised ja täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa kodulehelt:
https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis.
Lapsehoiud on kohalikele omavalitsustele kahtlemata olulisteks partneriteks. Toetan igati
lapsehoidude, kohalike omavalitsuste ja lapsevanemate koostööd ning julgustan osapooli
läbi rääkima ja kõigile sobivaid lahendusi leidma. Sel eesmärgil edastan kirja teadmiseks ka
Eesti Linnade ja Valdade Liidule.
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Palun Teil omakorda käesolev vastus edastada teadmiseks kõikidele lapsehoidudele, et nad
saaksid ka viidatud juhistega tutvuda.
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