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Miks me räägime 
ühtlasemast 
hoolduskoormusest?

❖Mida rohkem on lapsel lähedasi inimesi, seda suurem on
lapse turvatunne ja seega eeldused kasvada eluterveks ja
õnnelikuks isikuks.

❖Lapsed, kes sünnivad peredes, kus mõlemad vanemad
pühendavad lapse kasvatamisele oma aega ja lähedust,
kasvavad enesekindlamateks täiskasvanuteks ja neil on ka
paremad sotsiaalsed oskused.

❖Põhjamaades on isade suurem osalus laste eest
hoolitsemisel vähendanud meeste riskikäitumist ning omab
seeläbi positiivset mõju nende keskmisele elueale.

❖Lastel ja pereelul on jätkuvalt suurem mõju naiste
karjäärile:
❖sünnitusealisi naisi diskrimineeritakse tööturul rohkem kui

mehi, kuna eeldatakse, et pikal vanemapuhkusel viibib ema
ja samuti on haigete lastega kodus sagedamini laste ema.

❖2019. aastal oli Eestis tööga hõivatud 64,6% naistest ja 72,5%
15-74-aastastest meestest.

❖ peredes, kus kasvab laps vanuses 3-6 oli 2019. aastal naiste
tööhõive määr 83,7% ja meeste seas 93,7%.

❖ samas peredes, kus noorim laps on üheaastane, on naiste
tööhõive määr 27,1% ja meeste tööhõive määr 92,4%.



Selleks, et saada Eestis samasugust palka, kui keskharidusega mees, 
peab naisel olema kõrgharidus



Töö- ja pereelu ühitamise toetamisel on positiivne 
mõju sündimusele

Allikas: 20-64 aastaste naiste tööhõive määr (2019. aastal, Eurostati andmed) ja summaarne sündimuskordaja (2018. aastal, OECD andmed)



Vanemapuhkuste 
ja -hüvitiste 
süsteemi 
muudatuste 
eesmärk oli: 

• Suurendada skeemi paindlikkust 
ja vanemate valikuvõimalusi 
puhkuste ja hüvitiste 
kasutamisel.

• Toetada hoolduskoormuse 
võrdsemat jaotust ema ja isa 
vahel.

• Toetada vanemate osalust 
tööturul.



Osakaal 
isapuhkust ja 
vanemahüvitist 
kasutanud 
isadest
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Vanemahüvitise saajad 2010-2019
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Erinevate 
puhkuseliikide 

kasutamine naiste ja 
meeste poolt

• Eesti sotsiaaluuringu 2019. aasta 
andmetel abistas või hooldas  oma 
pereliiget vähemalt 20 tundi 
nädalas ligi 23 000 inimest (ligi 16 
300 naist ja 6600 meest), kellest: 

• veidi alla 3 000 (sh 2600 naist ja 
400 meest) hooldas alla 18-
aastast last;

• ligi 19 800 (sh 13 600 naist ja 6 
200 meest) oma täiskasvanud 
pereliiget.

Naised Mehed

Lapsepuhkus

2010 22 716 (86%) 3 763 (14%)

2019 36 726 (71%) 15 199 (29%)

Puudega lapse 
lapsepuhkus

2010 1 185 (79%) 309 (21%)

2019 4 418 (72 %) 1 618 (28%)



Lapsevanemate 
töötamine ja 

perede 
toimetulek 

eriolukorras

• Eelkooliealiste ja põhikooliealiste lastega 
elanike küsitlus: 24.-26.-aprill 2020

• Vastajate arv: 605 lapsevanemat

• Läbiviija: Turu-uuringute AS, 
Sotsiaalministeeriumi tellimusel



Kas Teie töötamist on mõjutanud see, et haridusasutused on 
distantsõppel ja lasteaialapsi pole soovitatav lasteaeda viia?
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Video: https://youtu.be/GzK9aYQIYu8

https://youtu.be/GzK9aYQIYu8


Aitäh kuulamast!
Pirjo Turk

pirjo.turk@sm.ee


