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Alushariduse seaduse eelnõu 
koostamise eesmärk

• Kõigile lastele võrdsed ja kõrge kvaliteediga 

alushariduse võimalused

• Sidus ja parem alushariduse raamistik –

parandame lasteaiaõppe kvaliteeti, 

ühtlustame nõudeid ja suurendame 

kättesaadavust



Kaasamine

● Sihtrühmade jaoks olulisemaid probleemide 

ja ideede kogumine

● Alushariduse seaduse struktuuris ja eelnõu 

põhimõtetes kokkuleppimine

● Tagasiside eelnõu rakendatavuse ja 

olulisemate riskikohtade osas

● Eelduste loomine paremaks valmisolekuks

eelnõu jõustumisel

● Sihtrühmade teavitamine eelnõust



Sihtrühmad

● Lapsevanemad

● Lasteasutuste juhid

● Lasteaedade ja lapsehoidude 

liikmeskond

● Omavalitsusüksused

● Eraõiguslikud juriidilised isikud

● Valitsusasutused



Partnerid

● Ministeeriumid

● Eesti Linnade ja Valdade Liit

● Eesti Eralasteaedade Liit

● Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

● Eesti Lasteaednike Liit

● Eesti Lastevanemate Liit

● Eesti Lapsehoidjate Kutseliit

● Eesti Alushariduse Ühendus

● Eesti Haridustöötajate Liit



Tegevuskava (1)

● Alushariduse seaduse eelnõu töörühma 

moodustamine, august 2018

● Alushariduse seaduse eelnõu töörühma töö, 

september-detsember 2018

● Alushariduse seaduse eelnõu koostamine, 

jaanuar-veebruar 2019

● Alushariduse seaduse eelnõu 

kooskõlastamine, märts-aprill 2019



Tegevuskava (2)

● Kohtumised partneriga kooskõlastusringil 

tekkinud probleemide lahendamiseks, aprill-

mai 2019

● Eelnõu menetlemine Vabariigi Valitsuses ja 

Riigikogus, väljakuulutamine, mai-detsember 

2019

● Vastuvõetud seaduse teavitusüritus, 

detsember 2019

● Alushariduse seaduse jõustumine, 1. 

september 2020



Alushariduse seaduse 
väljatöötamine (1)

• Ühtlustame lasteaedade ja lapsehoidude nõuded.

• Lasteaia õppekava seome paremini kooli õppekavaga.

• Omavalitsused võimaldavad vanemate soovil kõigile 
1,5–3-aastastele lastele lapsehoiu- või lasteaiakoha 
ning 3–7-aastastele lasteaiakoha. 

• Lasteaiakoha puhul peab edaspidi rohkem arvesse 
võtma, kus õpivad sama pere teised lapsed ja, et 
lasteaiakoht oleks võimalikult lähedal vanema 
töökohale või elukohale.

• Eraldi tähelepanu tuleb pöörata riskigruppidele, et 
kõik lapsed saaksid hea stardipositsiooni.



Alushariduse seaduse eelnõu 
väljatöötamine (2)

• See, kuidas lasteaiakohti võimaldada, jääb omavalitsuse 
otsustada. Lasteaiakoht võib olla nii era- kui ka 
munitsipaallasteaias.

• Omavalitsused saavad riigilt toetust hea kvaliteediga 
lasteaiavõimaluste loomiseks.

• Täpsustame nõudeid personalile lähtudes laste ja 
täiskasvanute suhtarvudest. Lapsehoius võib olla alla 3-
aastasi lapsi lapsehoidja kohta kuni viis. Kui laste suhtarv 
lapsehoidja kohta on üle viie, siis peab lapsehoidudes 
olema vähemalt üks õpetaja. 

• 3–7-aastaste laste rühmas, kus on loodud vaid üks õpetaja 
ametikoht ja lapsi on rohkem kui 10, peab olema lisaks 
abiõpetaja ametikoht. Abiõpetaja omab pedagoogilisi 
kompetentse õppe- ja kasvatustegevuse toetamiseks 
õpetaja juhendamisel.
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