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Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus 
ja toetuse andmise üldtingimused“ eelnõule 
 
 
Lp Keit Pentus-Rosimannus 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Rahandusministeeriumi võimaluse eest esitada arvamus Vabariigi 
Valitsuse määruse „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise 
üldtingimused“ eelnõule.  
 
Heaolu arengukava juhtkomitee liikmena palub Lastekaitse Liit taaste- ja vastupidavuskava 
elluviimisel lähtuda muu hulgas lapse parimatest huvidest. Eesti Vabariigi poolt 30 aastat tagasi 
ratifitseeritud ÜRO lapse õiguste konventsiooni1 (LÕK) artikli 3 lõige 1 kohaselt tuleb 
igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike või erasotsiaal hoole kande asutuste, 
kohtute, täidesaatvate või seadusandlike organite poolt esikohale seada lapse huvid. 
Konventsiooniga soovitakse suunata otsustajaid pöörama suuremat tähelepanu sellele, kuidas 
otsus mõjub lastele, enne kui see otsus langetatakse. Enne otsuse langetamist ei tule ainult 
analüüsida selle võimalikke mõjusid lastele, vaid otsustaja peab suutma ka näidata, et seda on 
tehtud (kasvõi hindamiskriteeriumite puhul). Lapse parima huvi hindamine ja otsuse võimalike 
mõjude analüüs enne otsustamist võiks viia selleni, et lapse või laste huve kahjustavatele 
lahendustele püütakse leida alternatiive2. Laste heaolule kui poliitika teemale tuleb läheneda 
kompleksselt, kuna lapse heaolu moodustub ühiskonna toimimise eritasandite kontekstis. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et piiratud ressursside tingimustes on väga oluline 
rakendada olemasolevaid ja lisanduvaid vahendeid tõhusalt ja sihistatult, kusjuures vahendite 
kasutamine peab olema inimkeskne, õiglane, teadmistepõhine, tulemuslik ning läbipaistev. 
Taaste- ja vastupidavuskava elluviimisel tuleb arvestada muu hulgas koroonakriisi pikaajalist 
mõju.    

Eelnõu seletuskirjas on märgitud, et rahandusministeeriumi ja Eesti Panga koostatud taastekava 
makromõjude peatüki kohaselt annab rahastu Eesti majanduskasvule (ja mitmetele teistele 
majandusnäitajatele) ajutise kasvukiirenduse, mille mõju taandub pärast toetuste rakendamist 
sõltuvalt majandusnäitajast lühema või pikema viitajaga. 
 
Lastekaitse Liit rõhutab, et suuremat tähelepanu on vaja pöörata just COVID-19 
pandeemia pikaajaliste mõjudega arvestamise vajalikkusele. Kriisi ajal on riigid silmitsi 

 
1 Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/24016  
2 T. Hammarberg. The Principle of the Best Interests of the Child – What it Means and What it Demands from 
Adults. Lecture, 30.05.2008, lk 1. Arvutivõrgus kättesaadav: https://rm.coe.int/16806da95d  
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tõsiste katsumustega – inimesed, kes vajasid abi ja toetust juba varem, vajavad seda endiselt 
ning abivajajate arv suureneb. Ka tulevikusihte seades ei tohi unustada pandeemia 
psühholoogilist mõju, sh hirmu, ebakindlust, sotsiaalset isolatsiooni3. Sealhulgas on vaja 
suuremat tähelepanu pöörata pandeemiaga kaasnenud vaimse tervise kollapsi mõjudele, 
mille tagajärjed on tugevalt tuntavad ka tulevikus, mõjutades muuhulgas nii tööhõivet 
kui ka sotsiaalhoolekannet. Ka inimgeograaf professor Helen Sooväli-Sepping on rõhutanud4, 
et koroonakriisi varjus on veel teised kriisid, millel on veel pikemaajalised mõjud: 1) kodus 
istumise aasta järel süvenenud vaimse tervise kriis koolinoorte seas, mis jätab ühiskonnale mõju 
aastakümneteks; 2) kommunikatsioonikriis; 3) koduõppest tulenevate aukude tõttu hariduskriis; 
4) kodus istumisest tuleneva ülekaaluliste tõusuga seotud tervisekriis. 
 
Euroopa Nõukogu inimõigustevolinik Nils Muižnieks rõhutas juba 2013. aastal Eestit 
külastades statistiliste andmete kogumise vajadusele, kuna täpsem statistika annab tõepärase 
ülevaate sellest, millistes valdkondades vajab teenuste kvaliteet ja/või kättesaadavus 
parandamist või millised investeeringud on kõige kulutulusamad. Tegelikku olukorda kajastav 
statistika võimaldab riigil senisest paremini poliitikate rakendamist ja mõjusust hinnata ning 
kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete ja kohustuste täitmist jälgida. Seega on oluline 
panna suuremat rõhku statistiliste andmete järjepideva kogumise vajadusele ja 
tõenduspõhisusele vahendite jaotamisel. 

Eesti taastekava olulisemad investeeringud on seotud rohe- ja digipöördega, kuhu on plaanis 
suunata kokku üle 600 miljoni euro. Olukorras, kus ka koalitsioonilepingus on olulisel kohal 
rohe- ja digipööre, peab Eesti samaväärselt pühenduma ka Euroopa sotsiaalsamba põhimõtete 
elluviimisele. Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi iseloomustab teiste riikidega võrreldes väike 
sotsiaalkaitsekulude osatähtsus SKP-s ja rahaliste hüvitiste domineerimine teenuste üle. 2018. 
aastal oli Eesti sotsiaalkaitsehüvitistele tehtud kulude osakaal SKP-s kokku 16,1%, seejuures 
moodustasid rahalised hüvitised 11,1% ja mitterahalised hüvitised vaid 5%5. OECD riikide 
keskmine sotsiaalkulutuste osakaal SKP-s on 20% ringis6. 
 
Kogu sotsialsüsteemi on vaja arendada terviklikult, süsteemselt ja valdkondadeüleselt, et 
see võimaldaks pakkuda inimestele nende vajadusest lähtuvaid, õigeaegseid ja sujuvalt 
toimivaid teenuseid. Laste ja perede heaolu toetamine on ühiskonna jätkusuutlikkuse aspektist 
ülioluline, sest investeeringud mõjusatesse ennetustegevustesse toovad pikaajalist kasu lastele, 
peredele ja ühiskonnale ning on kulutulusad. MTÜ Lastekaitse Liit on alati pidanud 
valdkondadeülest koordineeritud koostööd, sh ennetuses, äärmiselt oluliseks7, kuna see aitab 
kaasa erinevate osapoolte ühtsesse vaatesse tervikpildis ja võimaldab piiratud ressursside 
olukorras vahendeid optimaalselt kasutada (sh vältida dubleerimist). 
 

 
3 Imran, N., Zeshan, M., Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-
19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36, 1–6. 
Jiao, W.Y., Wang, L.N., Liu, J., Fang, S.F., Jiao, F.Y., Pettoello-Mantovani, M., Somekh, E. (2020). Behavioral and 
emotional disorders in children during the COVID-19 Epidemic. The Journal of 
Pediatrics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013. 
4 Loe lähemalt: https://kuula.postimees.ee/7195628/inimgeograaf-koroonakriisi-varjus-on-kupsemas-veel-mitu-
kriisi  
5Allikas: Eurostat 
6 Social spending, OECD: https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm 
7 Saar, H. (2019)  Koolitus „Koostöös lapse heaks” toetab kohalikke koostöövõrgustikke. Sotsiaaltöö, 1, 85-88. 
Arvutivõrgus kättesaadav:  
https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2019/03/Sotsiaaltoo_nr1_2019_85kuni88.pdf 
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COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikud tagajärjed on erineva spetsialiseerumise tõttu 
sektorite ja piirkondade lõikes erinevad. Sellega kaasneb oht, et riigisisesed erinevused Eestis 
veelgi suurenevad. Selleks, et vanemad saaksid igas Eestimaa linnas ja vallas kindlustunnet 
kaotamata lapsi oma perre planeerida ja pühenduda laste kasvatamisele ning tegeleda 
samas ka töise eneseteostusega, on vaja vähendada regionaalset ebavõrdsust, toetada 
erinevates piirkondades osutatavate teenuste kvaliteedi ja mitmekesisuse suurendamist. 
Tõhustada tervise, sotsiaal- ja haridusvaldkonna järjepidevat koostööd kindlustamaks 
lastele ja lastega peredele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ja kvaliteet olenemata pere 
elukohast.   
 
„Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ eelnõu 
osas juhib MTÜ Lastekaitse Liit tähelepanu alljärgnevale, kuid palub taaste- ja 
vastupidavuskava elluviimisel arvesse võtta ka eelpool markeeritut.   
 
1) Lõikes 4 nähakse ette üldnõue, mille kohaselt tuleb toetusest rahastatud objektidele tagada 
ligipääsetavus. Seletuskirja kohaselt tuleb toetuse andmise tingimustes ja toetuse kasutamisel 
tagada kehtivate ligipääsetavuse nõuete täitmine. Lisak kehtivatele nõuetele on oluline arvestada ka 
riigis toimuvate protsessidega ja vaadata ligipääsetavusele pikemaajalises vaates ning terviklikult. 
Riik on viimase kahe aasta jooksul teinud tunnustamist väärivaid samme ligipääsetavuse 
teemaga tegelemisel. Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuande kohaselt on 
eesmärgiks saavutada ligipääsetav Eesti aastaks 20358. Sotsiaalministeerium on koostanud 
toodete ja teenuste ligpääsetavuse seaduse eelnõu. Ligipääsetavuse rakkerühma põhikoosseisu 
liikmena rõhutab Lastekaitse Liit, et riiklik lähenemine ligipääsetavusele peab olema terviklik. 
Selleks, et iga inimene tunneks end ühiskonnas tegusa, väärika ja teretulnuna, ei piisa, et üksik 
teenus või ehitis vastaks kaasava disaini põhimõtetele – oluline on kasutaja teekonna 
tervikvaade alates koduuksest kuni teenuse või kaubani soovitud asukohas. 

2) Punkti 7 kohaselt peab toetuse saaja tagama nõutava omafinantseeringu ning toetuse andja 
nõudmisel esitama toetuse andjale selle kohta tõendid enne toetuse saamist. Suurt tõlgendamisruumi 
võimaldab ja küsimusi tekitab seletuskirjas sedastatu, et omafinantseeringu võib tasutuks lugeda ka 
siis, kui on tõendatud toetuse maksmise eelduseks olevate tegevuste tegemine või tulemuste 
saavutamine. 
 
3) Määruses võib näiteks ette näha, et eelistatakse projekti, millel on suurem omafinantseeringu 
määr, mille kohta on taotlus esitatud varem, mis valitakse välja näiteks liisu heitmisel või mis 
vastab määruses või metoodikas nimetatud muule kriteeriumile. Paratamatult tekib küsimus, 
kuidas loetelu kolm esimest varianti tagavad projekti kvaliteedi? Kui räägime eraldatud 
vahendite teadmistepõhisest ja tulemuslikust kasutamisest, siis on oluline, et valikute 
langetamisel lähtutakse ennekõike kvaliteedile suunatud hindamiskriteeriumitest. 
 
Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
 
Helika Saar, helika.saar@lastekaitseliit.ee  

 
8 Vaata lähemalt: https://www.riigikantselei.ee/ligipaasetavus  
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