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Lasteaia kohatasu Raasiku vallas

Lugupeetud avaldaja
Pöördusite õiguskantsleri poole avaldusega, mis puudutab vanema kaetava lasteaia kohatasu
tõusu Raasiku vallas. Küsisite, kas osalustasu järsk tõstmine kuni 20 %-ni palga alammäärast on
õiguspärane.
Raasiku Vallavolikogu 11.10.2016 määruse nr 14 „Raasiku valla koolieelsetes
munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ (edaspidi
määrus) § 2 sätestab, et osalustasu suurus on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 20 %
Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. See on kooskõlas koolieelse
lasteasutuse seaduse (KELS) § 27 lg-ga 3, mille järgi vanemate kaetav osa ühe lapse kohta ei või
ületada 20 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Raasiku vald on otsustanud tõsta tasu maksimaalse lubatud määrani. Seadus ei sätesta, et tasu ei
võiks tõsta maksimummäärani ühe korraga. Arvestades, et määruse vastuvõtmise ja jõustumise
vahele jääb peaaegu aasta, saab öelda, et tasu tõstmisest on inimetele küllalt pikalt ette teatatud.
Nõnda ei saa kohatasu tõstmist kuni seadusega lubatud maksimummäärani pidada
õigusvastaseks.
Selgitan veel, et ehkki kohalikud omavalitsused saavad ise otsustada, kas ja kuivõrd seadusega
lubatud piires lasteaiatasu tõsta, on Riigikogu kohatasu ülempiiri sidumisel 20%-ga taganud, et
tasu oleks taskukohane ka madalama sissetulekuga peredele. KELS § 27 lg 4 annab valla- või
linnavolikogule õiguse diferentseerida vanemate kaetava osa määra. Seadus samas ei kohusta
vabastama või vähendama kohatasu mõnel konkreetsel alusel.
KELS § 27 lg 4 alusel vastu võetud Raasiku Vallavolikogu määruse § 4 lg 1 järgi on vald
sidunud kohatasu soodustuste saamise lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistrijärgse
elukohaga osalustasu tasumise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri
seisuga. Lisaks on määruse § 4 lg 5 järgi vallal õigus osalustasu vähendada või sellest vabastada
vähekindlustatud või probleemsete perede lapsed. Seda võib vald määruse järgi teha ka siis, kui
laps või tema vanemad Raasiku vallas ei ela.
Valla otsus soodustada oma valla elanikke on lubatav. Kohaliku omavalitsuse kohustused ei
ulatu kaugemale tema territooriumist. Ta ei ole kohustatud kasutama oma raha teiste kohalike
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omavalitsuste elanike toetamiseks. Lubatav on ka soodustuse andmine oma valla elanikele
eesmärgiga suurendada nii oma elanike arvu.
Tänan Teid pöördumast.
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