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Agenda

• Kui lasterikkad me oleme?

• Mis on eestlaste ettekujutus ideaalsest laste
arvust?

• Mille taha lasterikkus jääb?

• Mida saan mina lasterikkuse heaks teha?

• Praktikute ehk lasterikaste isade mõtted



Rahvastikukiik

On:

1,8 last naise kohta

Jätkusuutlik oleks:

2,1 last naise kohta
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Kas eestlased soovivad saada lasterikkaks?

15-19-aastaste noorte ideaal: 2,20 last

•Endale: 1,97 last

Kahe lapse emade ideaal: 2,60 last

•Endale: 2,59 last
Allikad:
Noorte uuring 2020 (Pere Sihtkapital SA / Turu-uuringute AS)
Kahe lapsega naiste uuring 2018 (MTÜ Eesti Sündimusuuringud / Turu-uuringute AS)

https://peresihtkapital.ee/app/uploads/2020/07/Pressiteade_110720_Noorte-uuring-2020.pdf


Mille taha lasterikkus jääb – kahe lapse emad

41% majanduslikud põhjused

67% “soovitud laste arv on täis”

Ei jää selle taha, et karjäär oleks prioriteet



Mille taha lasterikkus 
võib jääda – noored 

• Tuumpere on oluline

Lahus vanematega noortest pea poolte
ideaal on 1-2 last

Koos elavate vanematega noortest pea 
poolte ideaal on 2-3 last

• 3+ ei ole noorte seas popp

Mitu last peaks Teie arvates Eesti 
peres keskmiselt olema?

mitte ühtegi % 0

1-2 last % 40

kaks või kolm % 44

3+ last % 10



Mida saan mina lasterikkuse
heaks teha?
• Sotsiokultuuriline positiivne foon ja hoiakud

• Suured pered on edukad ja ideaal, mille poole püüelda

• Tuumpere tähtsus

• Parandame, mitte ei viska ära

• Ühine tegutsemine pereringis, pereteraapia, 
kokkupuuted tuumperedega, …

• Tervis

• Isiklik eeskuju☺

• …



Lasterikaste isade mõtteid

“Kui me tahame rohkem kolmandaid lapsi, on vaja enne kolmandaid tube.”

“1) Maal elamist tuleb soodustada 2) Finantsteadmisi tuleb propageerida - finantsvabadusega kaasneb võimalus 
rohkem perele ja lastele pühenduda.”

“Igas Eesti peres peaks olema vähemalt kolm last ja neid on vaja kindlasti igal moel toetada.”

”Enam kui isiklikku arvutit vajab 7-12 aastane laps sporti ja oma huviala millega tegeleda. Teadmistesse ja oskustesse 
pandud aeg ja raha on investeering.”

“Põhiprobleemiks on olnud "perepilet" (kontserdil, ujulas, loomaaias, muuseumis) 2 täiskasvanut + 2 või 3 last. Nagu 
ülejäänud lapsed polekski olnud meie perest. Juhtus, et me ei läinudki siis sellele planeeritud üritusele.”

“Palju vahvaid lapsi jääb sündimata just ebakindluse pärast. Aga mitmekesi koos ühes pesakonnas kasvades, üksteist 
toetades on perekonnad tugevamad ning elutervem ja tugevam ka meie ühiskond.”

MTÜ Lasterikkad Isad liikmeskonna küsitluse põhjal (2020)



Lasterikkuse “saladused”

Naised – laste emad – on kõige 
tähtsamad!

Mehed – õnn on teie endi kätes!



“Kui kõik näib kontrolli all olevat, ei liigu sa piisavalt
kiiresti!” – Mario Andretti
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