
 

 

 
Käesolev teatis puudutab kaheaastasesse eelkoolieksperimenti välja valitud lapsi, kellele 
on eksperimendi kohta koju kiri saadetud. 
 

TERETULEMAST KAHEAASTASESSE 

EELKOOLI! 
 

Palju õnne, Sinu laps pääseb eelkooli juba tuleval sügisel! Sinu laps on 

valitud kaheaastasesse eelkooli, sest ta käib eksperimendis osalevas 

lasteaias või elate sellise lasteaia läheduses. 

Eelkoolis tutvuvad lapsed neile huvipakkuvate asjadega mängimise ja uurimise 

teel ning teistel väikestele lastele sobivatel viisidel. Eelkooli eesmärgiks on avada 

lastele võimalused sõprussuheteks, õpirõõmuks ja uuteks huviorbiitideks. Kahe 

aasta jooksul on lastel aega kasvada ja õppida omas rütmis. Eksperimendis 

kogutakse infot kaheaastase eelkooli mõjudest laste arengu- ja õpieeldustele, 

sotsiaalsetele oskustele ja tervisliku enesehinnangu moodustumisele. 

 

Kaheaastane eelkool on tasuta. Seda korraldatakse 4 tundi päevas põhihariduse 

töö- ja puhkuseaegadest kinni pidades. Lisaks kaheaastasele eelkoolile võib laps 

osaleda täiendavas koolieelses kasvatuses, mille eest tuleb maksta alushariduse 

tasu. 

 

Lapse hooldaja peab hoolt kandma selle eest, et laps osaleb kaheaastases 

eelkoolis eksperimenti korraldavas lasteaias või, et laps saavutab kaheaastase 

eelkooli eesmärgid muul viisil. 

 

Sinu lapsele määratud lasteaia leiad koju saadetud kirjast. 
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REGISTREERIMINE 

Kaheaastases eelkoolis osalemiseks eksperimenti läbi viivas lasteaias tuleb laps 

registreerida. 

Täida kirjaga kaasas olev registreerimisankeet ja tagasta see lapsele määratud 

lasteaeda enne 31.3.2022. Kui me ei saa teie avaldust kätte enne tähtaja lõppu, 

tõlgendame olukorda nii, et teie laps saavutab kaheaastase eelkooli eesmärgid 

muul viisil, kui osaledes eksperimenti läbi viivas lasteaias korraldatavas 

kaheaastases eelkoolis. 

 

Kui Su laps vajab lisaks eelkoolile koolieelset kasvatust, kuid laps ei ole enne 

kaheaastase eelkooli algamist Vantaas lasteaias käinud, tuleb Sul taotleda ka 

eelkooli täiendavat koolieelset kasvatust. Koolieelse kasvatuse taotluse võid täita 

elektrooniliselt VaSa-teenuse kaudu või välja prinditud paberversioonil 

(vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-

hakeminen). 

 

Lisainfot kaheaastase eelkooli ja sinna registreerimise kohta saad lasteaiast ja 

piirkonnas töötavatelt alushariduse teenuste koordinaatoritelt. 

 

EKSPERIMENDI JÄRELUURING JA  

REGISTER 

Eksperiment on seadusega reguleeritud ja üleriigilise uuringu osa (Haridus- ja 

Kultuuriministeerium). Järeluuringus lapsi hinnatakse ning hooldajaid võidakse 

intervjueerida. Laste individuaalseid hinnanguid välja ei tooda ja hooldajate 

küsitluste tulemusi järeluuringus ei raporteerita, ka ei ole vastajaid võimalik muul 

viisil kindlaks teha. Isegi kui laps ei osale kaheaastases eelkoolis eksperimenti 

läbi viivas lasteasutuses, registreeritakse last puudutavad andmed eksperimendi 

registris. 
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KAHEAASTASE EELKOOLIEKSPERIMENDI MÕJUD 

LASTEHOIU TOETUSELE 

Eksperimendis osalevad lapsed on Kela soodustustes võrreldatavad 6-aastaselt 

eelkooli alustavate lastega. 

 

Koduhoiu toetuse puhul tähendab see, et kui alla 3-aastase koduhoiu toetust 

saava lapse õde-vend osaleb eelkoolieksperimendis, makstakse tema eest 

täielikku hoiutasu (65,97 €/kuu). Kui laps osaleb lisaks eelkoolieksperimendile ka 

täiendavas omavalitsuse poolt organiseeritud koolieelses kasvatuses, tema eest 

hoiutasu ei maksta. 

 

Näiteid: 

 

Aaltoste 5-aastane Matias osaleb eelkoolieksperimendis. Pärast eelkooliaega (u 4 tundi 

päevas) on ta koduhoius koos isa ja 2-aastase Annaga, kelle koduhoiu eest makstakse 

perele toetust ja õdede-vendade suurendatud toetust. Eelkoolieksperimendis osalemine ei 

mõjuta perele makstavat soodustust. 

 

Mäkiste 5-aastane Sonja osaleb eelkoolieksperimendis, kuid pärast eelkooli jääb ta 

täiendavasse omavalitsuse poolt organiseeritud koolieelsesse kasvatusse. Mäkiste pere 

ema on kodus koos aasta vanuse Maisaga, kelle eest perele makstakse koduhoiu toetust ja 

õdede-vendade suurendatud toetust. Kuna Sonja osaleb täiendavas koolieelses 

kasvatuses, õdede-vendade suurendatud toetust ei maksta. 

 

Eksperiment ei mõjuta paindlikku või osalist lastehoiu toetust. 

 

Kaheaastases eelkoolis käimine ei takista Vantaa-lisa saamist. 


