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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

Taust 
Eranditult kõikides ELi liikmesriikides pakutakse lastele, kes ei ole kohustuslikku kooliikka 
veel jõudnud, mingit liiki väikelaste haridust ja hoidu (edaspidi „VHH”). Tavapäraselt loodi 
selliseid võimalusi, et pakkuda naistele stiimuleid tööturule naasmiseks. Üha rohkem 
tuntakse ELi liikmesriikides muret mitte ainult selle pärast, et pakkuda piisavat suutlikkust 
kõigile lastele, vaid ka VHH pakkujate kvaliteedi taseme pärast. VHH-d peetakse aina 
rohkem lapse edaspidise haridusalase arengu oluliseks esimeseks sammuks. Põhimõtteliselt 
mõjutab laste kohustusliku hariduse eelse elu kvaliteet seda, millised õppurid neist saavad. 
ELi liikmesriikide hariduse kvaliteet on määrava tähtsusega ELi majandusalase 
konkurentsivõime arendamisel ning koolid teevad tööd nende lastega, kes koolis käivad. 
Euroopa Komisjon on samuti arvamusel, et väikelaste haridus ja hoid on inimese eduka 
elukestva õppe, sotsiaalse integratsiooni, isikliku arengu ja vanemas eas ka tööalase 
konkurentsivõime alus1. Uurimuse eesmärk on esitada kvaliteetse VHH pakkumise staatuse 
perspektiive kogu ELis, seda ka Euroopa tasandil jätkuva OMC protsessi taustal, ning teha 
kindlaks hiljutised poliitika arengusuunad liikmesriikides, mida saab kasutada näidetena 
selle kohta, kuidas parandada kvaliteetse VHH pakkumist. 
 
Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi määratletud esmatähtsad eesmärgid on võetud 
käesoleva uurimuse analüütilise raamistiku aluseks. Nimetatud prioriteetides kinnistatakse 
rahvusvahelises teaduskirjanduses kindlaksmääratud kvaliteedikomponendid ning need 
võib jagada viieks valdkonnaks: juurdepääs/osalemine, poliitilised, õigus- ja 
finantsstruktuurid, personal, õppekavad ning vanemate kaasamine. Käesolevas uurimuses 
määratakse kindlaks kvaliteedi põhielementide jätkuvad teemad ja arengud. Lõpetuseks 
esitatakse uurimuses mõned suunised, mida tuleks arvestada tulemusliku OMC protsessi 
juures, mis on praegusel hetkel ELi tasandi poliitika arengusuundade keskmes. 
 
Osalemine 

Euroopa kontekstis on püstitatud ühised väikelaste VHH-s osalemise määra eesmärgid. 
Laste puhul, kelle vanus jääb nelja aasta ja riikliku kohustusliku kooliea vahele, püüavad 
liikmesriigid saavutada sihtrühmast vähemalt 95% osalemise VHH-s. Nooremate laste (alla 
kolmeaastaste) puhul tuleks saavutada 33% osalemise määr. Nende eesmärkidega 
arvestamisel tuleb eristada mõisteid „juurdepääs” ja „osalemine”. Poliitikaga võidakse küll 
tagada üldine juurdepääs, suurendades päevahoidu pakkuvate kohtade arvu, kuid üldine 
osalemine sõltub VHH tegelikust nõudlusest. Päevahoiu kohtade lisamine ei pruugi tõsta 
osalevate laste arvu kõikides liikmesriikides. 
 
Praegusel hetkel töötatakse peaaegu kõikides liikmesriikides välja poliitikat, et 
saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärk tagada nelja-aastaste ja vanemate 
laste 95% osalemine VHH-s. Võib täheldada osalemismäärade tõusvat suundumust, 
mis on lähenemas 95%-le. Ka noorimate laste puhul võib eristada selgelt positiivset 
suundumust. Käesolevas uurimuses kirjeldatakse konkreetseid jõupingutusi, mida tehti 
VHH suutlikkuse suurendamiseks Saksamaa elanikerohkeimal liidumaal Nordrhein-
Westfalenis (NRW), kus moodustati eriüksus, kes on abiks valitsuse eri tasandite vahelises 
koostöös esinevate praktilisemate takistuste ületamisel.  
 

                                                 
1  Euroopa Komisjon. Väikelaste haridus ja hoid: lapsed tuleb eluks tulevikuühiskonnas hästi ette valmistada. 

(COM(2011)66). 
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Jätkuv majandus- ja finantskriis avaldab aga tõenäoliselt edaspidiste aastate 
osalusmääradele märkimisväärset pärssivat mõju. Eelkõige kriisi mõju silmas pidades on 
eriti oluline, et liikmesriigid ei keskenduks üksnes väikelaste osalemise suurendamisele, 
vaid ka osalemise laiendamisele. Kõige raskemini kaasatavad elanikerühmad on sageli 
ebasoodsa taustaga või eripiirkondadest (ebasoodsatest piirkondadest) pärit lapsed. 
Sellised lapsed vajavad täiendavat toetust kvaliteetse VHH varakult sekkuva pakkumise 
abil, et hoida ära hilisemaid arenguprobleeme. Asjaomase parima tava näitena osutatakse 
käesolevas uurimuses Soomele, kus tegeletakse praegu sellise elanikkonna 
kaardistamisega, kes ei ole alusharidusprogrammi kaasatud. Osalemise laiendamine 
tähendab ka seda, et liikmesriigid pööravad lisaks tähelepanu VHH-s osalemise 
piirkondlikele erinevustele. Võrdsed võimalused tuleb tagada ka ELi riikide maapiirkondade 
lastele. 
  
Poliitilised / õigus- / finantssüsteemid 
Liikmesriigid teevad üha rohkem tööd kõigile vanuserühmadele VHH pakkumise 
juhtimisstruktuuride integreerimiseks. See on positiivne areng, arvestades rahvusvahelist 
konsensust, mille kohaselt annavad VHH pakkumise integreeritud süsteemid paremaid 
tulemusi kui mitmeosalised või eraldatud süsteemid. Poliitikavaldkondade ja pakkujate 
terviklik lähenemisviis laste arengule annab tõendatult paremaid haridusalaseid tulemusi. 
Seepärast soovitatakse, et noorimate laste eest vastutavad poliitikakujundajad teeksid 
tihedat koostööd oma kolleegidega, kes töötavad välja poliitikat vanemate laste jaoks. 
 
Süsteemid on sageli jaotatud valitsuse eri tasandite vahel ning kohalikes asutustes esineb 
mitmesugusel tasemel autonoomiat. VHH keskustele esitatavates riiklikes või kohalikes 
nõuetes kehtestatakse enamasti ainult kvaliteedi alammäärad. Nii ei anta VHH-le stiimuleid 
kvaliteedi arendamiseks. Eriti piiratud eelarvete puhul kipuvad pakkujad piirduma kvaliteedi 
miinimumnõuetega, selle asemel et kvaliteeti arendada. Huvipakkuv kvaliteediraamistik 
võeti kasutusele Iirimaal (Síolta), kus püütakse töötajatele luua järjepidevalt stiimuleid 
nende töö üle järelemõtlemiseks ning seega VHH pakkumise kvaliteeditaseme 
arendamiseks. Ent ka kõnealuse algatuse puhul on piisav rahastamine kasutoova mõju 
saavutamisel otsustava tähtsusega.  
 
Kuigi VHH poliitika pädevused võivad olla jagatud valitsuse eri tasandite vahel, on riiklikul 
tasandil sageli mingi pädevus teha otsuseid VHH valdkonna kulutuste kohta. Kui uurida SKP 
protsendina väljendatud VHH kulutuste taset, ilmnevad andmetes liikmesriigiti suured 
erinevused. Kuigi VHH-le kulutatav raha ei suurenda automaatselt selle kvaliteeti, nähtub 
siiski selgelt positiivne seos VHH-le märgatavalt rohkem raha kulutavate liikmesriikide ja 
nende rahvusvaheliste haridusalaste testide (nt PISA) tulemuste vahel. Praegune, 
eelarvetele märkimisväärset mõju avaldav ülemaailmne majandus- ja finantskriis on seega 
tohutu probleem, millega tuleb arvestada. Kindel finantskohustus on aga ülioluline 
kvaliteedi arendamiseks kõigi kvaliteedielementide puhul. 
 

Personal 
Pädev personal on otsustava tähtsusega tegur kvaliteetse VHH pakkumisel. Tegelikkuses 
puuduvad ELis ühised standardid personali kvaliteeti käsitleva poliitika osas. ELis on suur 
hulk erinevaid VHH personalile esitatavaid minimaalseid kvalifikatsiooninõudeid, alates 
nõuete täielikust puudumisest kuni akadeemiliste kraadide nõudeni. Enamasti järeldatakse, 
et kogu VHH tööjõud ei pea olema kõrgharidusega, sest abitöid saavad teha ka 
kutsekvalifikatsiooniga töötajad. VHH valdkonna töötajatele tuleb siiski esitada mõned 
minimaalsed kvalifikatsioonisuunised, et tagada põhiline kvaliteeditase. 
 



Poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 
____________________________________________________________________________________________ 

 6 

Enamik liikmesriike püüab VHH tööjõudu professionaalsemaks muuta. Nende eesmärkide 
rahalises kujundamises või tagamises eksisteerivad aga ulatuslikud erinevused. See on eriti 
oluline perekondliku päevahoiu vähemametlike liikide puhul, näiteks nende inimeste jaoks, 
kes hoiavad lapsi oma kodus ja kes seetõttu jäävad enamike eeskirjade kohaldamisalast 
välja. Jätkuv professionaalne areng on aga samuti oluline tavapärase VHH tööjõu kvaliteedi 
seisukohast. Professionaalsemaks muutmiseks tehtavate jõupingutuste parima tava näitena 
osutatakse käesolevas uurimuses perekeskuste rollile Saksamaa Nordrhein-Westfaleni 
liidumaal (NRW), kus lapsehoidjatele pakutakse platvormi kogemuste vahetamiseks või 
lisakursuste võtmist.  
 
Sellised töötingimused nagu töö keskkond, palk ja hüvitised on personali kvaliteediga 
seonduva süsteemi jaoks samuti otsustava tähtsusega. Need aitavad köita kõrgharidusega 
töötajaid ja mõjutavad nii kvaliteeti. Laiemalt mõjutavad töötingimused tööga rahulolu, mis 
mõjutab omakorda pakutava VHH kvaliteeti. Käesolevas uurimuses tehakse näiteks 
kindlaks suured liikmesriikidevahelised erinevused palgakuludes ning mõõdukad erinevused 
töötajate ja laste suhtarvus.  
 

Õppekavad 

Enamasti on teadustöötajad ja poliitikakujundajad ühel nõul selles osas, et väikelapsed 
peaksid lisaks alghariduse omandamiseks vajalikele kognitiivsetele aspektidele omandama 
ka mittekognitiivseid elemente. Mõlemaid peetakse võrdselt tähtsateks aluse rajamisel 
elukestvaks õppeks. Kuigi enamasti seda tasakaalu järgitakse, esineb ELis siiski suuri 
erinevusi selles, kui üksikasjalikult on sõnastatud riiklike õppekavade suunised. Mitmes 
liikmesriigis võeti hiljuti peaaegu kohustuslikku kooliikka jõudnud laste jaoks kasutusele 
alusharidusprogrammid, et valmistada lapsi ette alghariduse omandamiseks. Kogu ELis 
keskendutakse VHH programmides üha enam selliste haridusaspektide nagu arvutamis- ja 
kirjaoskuse tõhustamisele. Sellise äsja kasutusele võetud programmi näitena vaadeldakse 
uurimuses lähemalt Rumeeniat, kus 2012. aastal kehtestati üheaastase eelkooli kohustus.  
 
Kõikides liikmesriikides töötatakse välja poliitikaalgatusi, et kaasata riskilapsi 
olemasolevate väikelaste õppekavadega seotud tegevustesse. Sellegipoolest erinevad 
niisuguste sihtrühmadega tehtava töö eesmärgid ja seega ka tulemused individuaalsete 
pakkujate ja eri piirkondade vahel tihti märgatavalt. Et teha edaspidi selliste püüdluste edu 
kohta mõistlikke ja teadlikke poliitilisi valikuid, on vaja rohkem tõendeid. Käesoleva 
uurimuse kohaselt on hästi koolitatud VHH professionaalide roll riskilaste edukal kaasamisel 
otsustava tähtsusega. 
 

Vanemate kaasamine 
Vanemate kaasamine on kvaliteetse VHH pakkumiseks hädavajalik – vanemad on laste 
arengus peamine huvirühm. Kuigi vanemate kaasamine on alati tähtis, on see 
vähemusrühmade või ebasoodsa taustaga laste puhul erakordselt oluline. See aitab 
vähendada erinevusi kodu ja kooli keskkonna vahel ning võib seega suurendada laste 
haridusalaseid saavutusi ja vähendada hilisemaid koolist väljalangemise määrasid. 
Vanemate kaasamisele pööratakse küll mõningat tähelepanu seadustes, eeskirjades ja 
määrustes, kuid üldjoontes on see kogu ELis jäetud individuaalsete VHH pakkujate hooleks. 
Käesolevas uurimuses tehakse vahet lapsepõhisel ja keskuspõhisel vanemate kaasamisel, 
sest nad rajanevad erinevatel eesmärkidel. Vanemate lapsepõhine kaasamine aitab kaasa 
lapse arengule, samas kui keskuspõhine kaasamine keskendub rohkem vanemate 
võimalusele arutada tegevust VHH pakkujatega. Kuigi see, mil määral on vanemad 
kaasatud, sõltub üsna palju kultuuritaustast, on Soomes, Iirimaal ja Madalmaades tehtud 
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kindlaks mitu lapsepõhist head tava, mille puhul töötati välja väga konkreetsed 
sihtrühmadega tehtava töö strateegiad, et kaasata vanemaid ja lapsi ebasoodsas olukorras 
elanikerühmadest. Kombineerituna olemasolevate, valitsuse kehtestatud 
kvaliteedistandarditega, võib keskuspõhine vanemate kaasamine olla tõhus 
kvaliteeditagamise vahend. Kui kriitilised vanemad käituvad konstruktiivsete tarbijatena, on 
neil võimalus mõjutada VHH pakkujate kvaliteeti. Hästi koolitatud VHH professionaalid 
etendavad seega olulist rolli, suheldes nii lapsele kui ka VHH keskusele keskendudes 
tulemuslikult vanematega.  
 

Kvaliteetse VHH pakkumise probleemid 
Mõned VHH kvaliteediga seotud probleemid ja soovitused on ulatuslikumad kui konkreetsed 
kvaliteedielemendid ning puudutavad poliitikakujundajaid riikide ja Euroopa tasandil. 
Käesolevas uurimuses tehakse kindlaks kõnealused ulatuslikumad VHH kvaliteedi arenguga 
seotud probleemid ELis ning antakse soovitusi nende lahendamiseks. Kõigepealt on 
poliitikakujundajate mureks selliste empiiriliste tõendite puudumine, mis toetaksid uusi 
arenguid ja poliitikaalgatusi. Praegu tehakse poliitikaalgatusi, ilma et empiirilised tõendid 
toetaksid enamasti nende panust võimalikesse positiivsetesse tulemustesse, milleks võiksid 
olla väiksem haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaal või paremad 
haridusalased tulemused sellistes rahvusvahelistes võrdlushindamistes nagu PISA. OECD on 
oma VHH uurimustes pidevalt nõudnud tõendipõhist poliitikakujundamist ning ka 
käesolevas uurimuses korratakse, et see on prioriteet nii ELi kui ka liikmesriikide jaoks.  
  
Teiseks on riikide (või kohalike oma-) valitsuste jaoks pidevaks dilemmaks, kuidas tagada 
kõigi VHH kvaliteedi põhikomponentide kvaliteet. Miinimumnõuetega ei anta VHH 
pakkujatele üldiselt mingeid stiimuleid kvaliteedi tõstmiseks. Enamik liikmesriike kehtestab 
aga siiski miinimumnõuded, millele vastavust seejärel kontrollitakse. Kvaliteedi 
parandamisel on seega peamine mure, kuidas kavandada tulemuslikke 
hindamissüsteeme, mis pakuvad VHH pakkujatele selgeid stiimuleid mitte üksnes 
absoluutse miinimumi täitmiseks, vaid ka selleks, et nad saavutaksid tipptaseme 
kvaliteetse VHH pakkumisel. 
 
Kolmandaks on oluline, et poliitikakujundajad oleksid poliitikas järjepidevad ning et 
seda toetataks vajaliku rahastamisega, aga ka muude asjakohaste asutuste abiga. Kõikidel 
liikmesriikidel on palju poliitikadokumente ja ettepanekuid selle kohta, kuidas suurendada 
osalemist, integreerida teenuseid, tõsta personali kvalifikatsioone, tasakaalustada 
õppekavasid või kaasata vanemaid. Lisaks sellistele plaanidele on samuti tähtis kaasata 
kõik peamised osalevad sidusrühmad ning tagada, et kavandatavat poliitikat on 
võimalik ka tegelikult ellu viia.  
 
Majandus- ja finantskriis mõjutab märkimisväärselt VHH poliitikat kogu ELis. Uurimuse 
mitmesugustest näidetest ilmneb, kuidas osalemiseks, personali, õppekavade või vanemate 
kaasamise jaoks kehtestati ja võeti kasutusele ambitsioonikaid riiklikke kvaliteedieesmärke 
või riiklikke kvaliteediraamistikke, mis jäeti eelarve esimeste kärbetega kohe kõrvale. Kuigi 
püüdlused on enamasti jäänud samaks, ei eralda riikide valitsused piisavaid vahendeid 
nende täitmiseks. Samal ajal on kodanikel võimalik panustada vähem 
päevahoiuteenustesse, sest tööpuudus on kasvanud. Ilma tööta kodanikel puudub otsene 
vajadus saata lapsi päevahoidu, ka ei ole neil sageli selleks vajalikku raha. Seepärast 
ohustab niisuguseid lapsi mahajäämus ning nad jäävad ilma just neile vajalikust olulisest 
arengubaasist. Sellisel ajal on tähtis, et riikide valitsused teeksid enamat, kui vaid 
säilitaksid VHH kulutaset, et tagada kvaliteetse VHH pakkumine kvaliteedi kõikide eri 
elementide osas. Veelgi tähtsam on töötada välja algatusi VHH-d kõige rohkem vajavate 
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rühmade kaasamiseks VHH algatustesse, et pakkuda kõikidele lastele võrdseid 
võimalusi. VHH tuleks lisada laiemasse haridusprogrammi. Kvaliteetne VHH rajab kindla 
aluse hilisemale haridusele ning on oluline vahend, vähendamaks eri taustaga laste 
praegust ja tulevast sotsiaalset ebavõrdsust.  
 
Soovitused 
Soovitused ELi tasandil: toetada OMC protsessi  
Käesolevas uurimuses tehti kindlaks arengusuunad Euroopa tasandil ja liikmesriikides. 
Praegusel hetkel on ELi VHH kvaliteediraamistiku väljatöötamine ELi tasandil veel 
lapsekingades. Seetõttu on täielik hindamine enneaegne. Komisjon algatas VHH 
kvaliteediraamistiku väljatöötamise protsessi 2012. aastal tööd alustanud temaatilise 
töörühmaga osana jätkuvast avatud koordinatsiooni meetodi (OMC) protsessist.  
Kuna seda protsessi on veel vara hinnata, esitatakse käesolevas uurimuses mõned 
soovitused Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele, mis võivad 
toetada väikelaste hariduse ja hoiu alase Euroopa kvaliteediraamistiku väljatöötamisel 
tehtavat jätkuvat tööd.  
 Tuleks ergutada ettevalmistavat poliitilist kaasamist, et tagada piisav teadlikkus 

poliitikavaldkonnast praegu ja lähitulevikus. Kui kvaliteetne VHH ei ole kodanike ega 
riikide sidusrühmade mure, siis ei ole OMC protsess edukas. VHH kvaliteediraamistiku 
väljatöötamine peaks olema enamat kui formaal-tehnilise testi väljatöötamine. 
Protsessil on ka selgelt poliitiline komponent, mis vajab edu saavutamiseks piisavat 
poliitilist kaasatust.  

 Teiseks tuleks liikmesriikides tõstatada ühine mureküsimus seoses VHH kvaliteedi 
väljatöötamise tähtsusega. Kui liikmesriigid ei näe ühiste eesmärkide nimel tehtava 
koostöö lisaväärtust, ei ole OMC tõenäoliselt edukas. Kindlustamaks VHH 
kvaliteediraamistikule täielikku toetust, peaksid liikmesriigid lähtuma ühistest 
eesmärkidest.  

 Kolmandaks on oluline, et OMC protsessi toetusel kasutatakse institutsioonilisi 
struktuure, mida komisjon tegi temaatilise töörühma ja sidusrühmade kogu loomisel.  

 Eduka OMC protsessi oluline osa on ka eesmärkide, võrdlusaluste ja näitajate 
kättesaadavus. Temaatiline töörühm töötab neid praegu välja ning need on 
hädavajalikud, et võrrelda VHH kvaliteediraamistiku edenemist. Selged ja võrreldavad 
eesmärgid, võrdlusalused ja näitajad on vajalikud kõigi käesolevas uurimuses 
kindlaksmääratud elementide jaoks: 1) osalemine / juurdepääs; 2) poliitilised, õigus- ja 
finantsstruktuurid; 3) personal; 4) õppekavad ning 5) vanemate kaasamine. 
Võrreldavaid andmeid on vaja selleks, et luua liikmesriikidele stiimuleid ühise eesmärgi 
nimel tehtavaks tööks. Uusi üleliidulisi empiirilisi uurimusi on vaja niisuguste 
tõendipõhiste eesmärkide või võrdlusaluste edasiarendamiseks ning seetõttu tuleks neid 
samuti toetada.  

 Euroopa poliitikakujundajad peaksid kindlasti hõlmama sidusrühmi ning edendama 
nendega mõtestatud koostööd. See on otsustava tähtsusega OMC protsessi 
õnnestumisel, sest tegemist on alt üles protsessiga. VHH kvaliteediraamistiku 
väljatöötamine peaks olema midagi enamat kui vaid kõrgel tasandil poliitiline projekt 
ning lähtuma seepärast selgelt tegelikest VHH tavadest. See on eriti oluline VHH 
kvaliteediraamistiku puhul, sest VHH poliitikat kujundatakse sageli valitsuse 
madalamatel tasanditel ja väiksemate pakkujate poolt.  

 Liikmesriikide vastuolulised seisukohad (poliitiliste suundade või ideoloogia osas) 
aitavad enamasti kaasa OMC protsessi edenemisele ning Euroopa poliitikakujundajad ei 
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peaks neid tingimata ennetama. Kõnealusel juhul püüavad selge tegevuskavaga 
liikmesriigid veenda tõrksamaid liikmesriike tegema koostööd ühise eesmärgi nimel. 
Kuna algatus lähtub liikmesriikidest, on see tingimus väga oluline OMC protsessi 
õnnestumiseks.  

 

Soovitused liikmesriikidele: arendada VHH kvaliteeti 
Lisaks poliitika koordineerimisele OMC protsessi raames vastutavad liikmesriigid 
esmajoones kvaliteedi tõstmise eest. Käesolevas uurimuses rõhutatakse, kui tähtis on 
kvaliteetse VHH teema lisamine laiemasse haridusalases tegevuskavva, sest kvaliteetne 
VHH rajab kindla aluse hilisemale haridusele ja elukestvale õppele. Seetõttu on see 
võrdseid võimalusi ja kodakondsust käsitleva laiema poliitika lahutamatu osa ning sellisena 
tuleks seda ka käsitada. Käesolevas uurimuses kirjeldati ja analüüsiti häid tavasid 
erinevates institutsioonilistes kontekstides kogu ELis ning selles esitatud märkuste eesmärk 
on teadvustada poliitikakujundajatele kvaliteetse VHH teemasid, mis määratleti kui 
osalemine, juhtimissüsteemid, personal, õppekavad ja vanemate kaasamine. Järgnevalt 
tehakse neist headest tavadest saadud põhilistest õppetundidest lühikokkuvõte riikide 
poliitikakujundajate jaoks.  
 
 Tõendipõhine poliitikakujundamine: on eluliselt oluline, et poliitikakujundajad 

võtaksid uute poliitikaalgatuste aluseks kindlad empiirilised tõendid. Liigagi sageli 
algatatakse ja kaitstakse poliitikasuundi ilma ühegi empiirilistest tõenditest tuleneva 
põhjenduseta. Seepärast tuleks pöörata suuremat tähelepanu sellele, mis VHH 
valdkonnas toimib, toetades näiteks longitudinaalseid kohortuuringuid ELi kontekstis.  

 Osalemine: ainult osalemise suurendamise asemel tuleks rohkem keskenduda 
osalemise laiendamisele. Liikmesriigid peaksid pöörama lisatähelepanu erirühmade 
osalemisele ja VHH-s osalemise piirkondlikele erinevustele, mis võib anda märku 
juurdepääsu probleemidest. Esmatähtsaks tuleks pidada VHH-s osalemise laiendamist 
väljapoole suurlinnapiirkondi ning pakkuda võrdseid võimalusi vanematele ja lastele 
riigi maapiirkondades. 

 Süsteemide integreerimine: soovitatakse, et noorimate laste eest vastutavad 
poliitikakujundajad teeksid tihedat koostööd oma kolleegidega, kes töötavad välja 
poliitikat vanemate laste jaoks. VHH integreerimine laiema haridussüsteemiga aitab 
luua soodsat pinnast VHH pakkujatele, sest nii saavutatakse ühtne lähenemisviis laste 
arengule. 

 Personal: liikmesriigid peaksid kehtestama riiklikul tasandil vähemalt mõned 
minimaalsed kvalifikatsioonisuunised kõigi VHH töötajate jaoks, et tagada 
põhiline kvaliteeditase. 

 Õppekavad: arvestades, et empiirilised tõendid nõuavad tasakaalustatud õppekava, 
tuleb tagada, et säilitatakse tasakaal kognitiivsete ja mittekognitiivsete aspektide 
vahel, kui on tegemist lastega, kes ei ole kohustuslikku kooliikka veel jõudnud, isegi 
siis, kui hariduseesmärkidele (nt arvutamis- ja kirjaoskusele) omistatakse õppekavades 
kesksem koht.  

 Vanemate kaasamine: kuigi vanemate kaasamist VHH-sse on suhteliselt vähe 
reguleeritud, toonitatakse käesolevas uurimuses uuesti selle tähtsust. Soovitatakse, et 
liikmesriigid abistavad VHH pakkujaid vanemate mõtestatud kaasatuse 
ergutamisel, austades seejuures kultuurilisi erinevusi, mis võivad esineda eri 
piirkondade või rühmade vahel. 

 VHH kulude tase: praegune, eelarvetele märkimisväärset mõju avaldav ülemaailmne 
majandus- ja finantskriis on seega tohutu probleem, millega tuleb arvestada. Kindel 
finantskohustus on aga ülioluline kvaliteedi arendamiseks kõigi eelmainitud 
elementide puhul. Selle finantskohustuse tagamiseks soovitatakse, et liikmesriigid 
teeksid koostööd VHH poliitika riigisisese kulu võrreldavuse parandamiseks eri 
liikmesriikides, et vastavat tulemuslikkust saaks võrrelda kogu ELis. 


