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Teie lapse heaolu, areng ja haridus on 
meie alushariduse ja lapsehoiu 
teenustes olulised teemad ning me 
arvestame teie lapse individuaalsete 
vajadustega selles rühmas, kuhu ta 
kuulub.
 
Igal alushariduses ja lapsehoius 
osaleval lapsel on õigus saada 
õigeaegselt tema individuaalsetele 
vajadustele vastavat tuge, mida 
pakutakse erinevate paindlike 
abinõude kaudu.

Sellise toe korraldamiseks tuleb 
kõigepealt kindlaks teha teie lapse 
tugevused ning hariduse, arengu ja 
heaoluga seotud vajadused. Käesolev 
juhend sisaldab põhiteavet 
alushariduses ja lastehoius 
pakutava toe kohta, et saaksite 
küsimuste korral sellega tutvuda.

Lisateavet leiate aadressilt 
kasvuvauhdissa.fi.

Lugupeetud 
eestkostja! 

Iga laps on 
oluline!

Alushariduses ja 
lapsehoius lastele 

pakutav tugi

JUHEND 
EESTKOSTJATELE



Eritugi on alushariduses ja lapsehoius 
kasutatav tugevaim toetase, mille 
pakkumiseks koostatakse lapse jaoks 
eraldi kava.

Tõhustatud tugi on veelgi individuaalsem 
ning toevajadus võib kesta lühemat või 
pikemat aega. Laps vajab erinevaid 
toeliike, mida pakutakse regulaarselt ja 
samaaegselt.

Üldine tugi on esimene valik, mida lapse 
toevajaduse korral kasutatakse. Sellisel 
juhul on vajadused lühiajalised ja lapsele 
pakutakse individuaalset tuge.

ERITUGI

TÕHUSTATUD 
TUGI

ÜLDINE 
TUGI

TUGI

PEDAGOOGILINE, 
STRUKTUURNE ja 
HOOLDUSPÕHINE 

TUGI 

Kõikidel 
tasemetel 

kasutatavad 
toeliigid:



Eritugi:
 - on alushariduses ja lapsehoius kasutatav    
 tugevaim toetase;
 - kavandatakse individuaalselt;
 - toimub pidevalt ja täisajaga;
 - koosneb erinevatest toeliikidest ja teenustest;
 - võib olla vajalik puude, haiguse, aeglase    
 arengu või muu õpi- või arenguvajaduse korral,  
 mis piirab oluliselt lapse tegevusvõimet;
 - vajab haldusotsust.

Tõhustatud tugi:
 - on individuaalsem ja koosneb mitmest   
 samaaegselt pakutavast toeliigist;
 - võib kesta lühemat või pikemat aega;
 - hõlmab tuge, mida võidakse pakkuda    
 rühmas ühele lapsele eraldi või korraga    
 mitmele lapsele, nt väikeses rühmas;
 - hõlmab haldusotsuse tegemist.

Üldine tugi:
 - sisaldab individuaalseid toeliike, nt      
 pedagoogilisi lahendusi ja toemeetmeid,    
 mis võimaldavad olukorraga juba varakult    
 tegeleda;
 - sobib lühiajalise toevajaduse korral; 
 võib vajaduse korral hõlmata haldusotsuse    
 tegemist;
 - võib hõlmata tõlke- ja abiteenuseid või    
 suhtlemise, kuulmise, nägemise, liikumise    
 või muude kehaliste vajadustega seotud    
 abivahendite kasutamist.

Pedagoogiline tugi:
 - korrapärane päevakava;
 - tegevused väikestes rühmades;
 - erinevad ühistegevuse ja suhtlemise    
 võimalused;
 - tegevuste kavandamine, elluviimine,    
 dokumenteerimine ja hindamine;
 - alushariduse ja lapsehoiu eripedagoog;
 - koostöö;
 - õpikeskkond;
 - laste ja eestkostjate kaasamine.

Struktuurne tugi:
 - väike rühm või erirühm;
 - töötajate struktuur ja arv vastavalt lapse  
 toevajadustele, nt alushariduse     
 eripedagoog või õpetaja abi;
 - tõlke- ja abiteenused;
 - abivahendite kasutamine;
 - juurdepääsetavusega arvestamine;
 - töötajate pidev erialane koolitamine.

Hoolduspõhine tugi:
 - meetodite ja tegevuste valimine   
 vastavalt lapse kasvatus-, hooldus- ja  
 abivajadusele;
 - lapse tervisega seotud vajadused, nt  
 pikaajalise haiguse ravi, ravimid,    
 toitumine ja liikumisvajadused. 
 Igal üksikjuhtumil hinnatakse eraldi,  
 kas tuge on võimalik pakkuda    
 rühmategevuste raames;
 - töötajate juhendamine ning     
 sotsiaalhoolekande- ja       
 tervishoiuspetsialistidega      
 konsulteerimine.

Kõikidel toetasemetel
Lapse alushariduse ja lapsehoiu kavas 
registreeritakse igasugune lapsele vajalik tugi, sh 
selle tase, liigid ja rakendamine, samuti sellega 
seotud kohustused ja ülesannete jaotus. Toe eri 
tasemete vahel on võimalik paindlikult liikuda ja 
vajalikku taset hinnatakse alati iga lapse puhul 
eraldi. Alushariduse ja lapsehoiu kava vaadatakse 
läbi vastavalt vajadusele, aga igal juhul vähemalt 
kord aastas.



Koostöö eestkostjatega on laste 
alushariduse ja lapsehoiu oluline osa. 

Me soovime luua õhkkonna, kus teie lapse 
toevajadustest on lihtne rääkida, sest 
eesmärk on vajadus võimaliku toe järele 
ühiselt läbi arutada ja selle pakkumiseks 
sobivad võimalused leida.

Kui teie lapse huvides on kaasata 
koostöösse alushariduse ja lapsehoiu 
eripedagoog, logopeed, osutada eriravi, 
hoolekannet või mõne muu organisatsiooni 
või asutuse pakutavat teenust, siis selleks 
vajalikku multidistsiplinaarset koostööd 
tehakse eelkõige teie kui lapse eestkostjate 
nõusolekul. Lisaks järgitakse sellise koostöö 
puhul alati konfidentsiaalsuse ja 
teabevahetuse suhtes kehtivaid nõudeid.

Toe pakkumisel on oluline säilitada 
järjepidevus, kui laps läheb ühest 
alushariduse ja lapsehoiu üksusest teise või 
liigub alusharidusasutusest eelkooli ja siis 
põhikooli. See eeldab sujuvat koostööd ja 
teabevahetust teie kui eestkostjate, 
alushariduse ja lapsehoiu pakkuja ning 
kõikide muude kaasatud organisatsioonide 
ja asutuste vahel.

Koos eestkostjatega 
täpsustatakse lapse 

alushariduse ja 
lapsehoiu kavas tema 

toevajadused.

Algatab töötaja, 
eestkostja või 

ekspert, kes juhib 
tähelepanu 

alushariduses ja 
lapsehoius esinevale 

toevajadusele.

Haldusotsuse tegemisel 
korraldatakse 

eestkostjate ja lapse 
jaoks vastav 

ärakuulamine.
Haldusotsus tehakse 
lapse alushariduse ja 

lapsehoiu kava põhjal. 
Otsuse teeb alushariduse 

ja lapsehoiu eest 
vastutav kohalik 

omavalitsus.

Haldusotsus kehtib 
tähtajatult ning 

vastavalt toevajaduste 
muutumisele 

võidakse see tühista-
da või seda muuta.

Lapsele vajalikku 
tuge tuleb 
pakkuda 

viivitamatult.

Kontaktandmed


