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Arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seaduse eelnõu 474 SE kohta 
 
Lp Marek Jürgenson 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Riigikogu õiguskomisjoni võimaluse eest esitada arvamus 
perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 
SE kohta. Vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsioonile on igal lapsel õigus mitmekülgsele 
arengule ja heaolule. Õiguskantsler on nõustunud üldise käsitlusega, et lapse parimad huvid 
kaaluvad üle lapsevanemate heaolu ning õigussüsteem peab selle neile ka reaalselt tagama1.  
 
Lastekaitse Liit palub käesolevat arvamust lugeda koos 2018 esitatud arvamusega eelnõu 
väljatöötamiskavatsusele (edaspidi tekstis VTK)2 ja detsembris 2020 (lisatud kiri 1-8-2-20-49) 
ning mais 2021 esitatud arvamustega eelnõule (lisatud kiri nr 1-8-2-21-32) jäädes eelnimetatud 
arvamustes toodud seisukohtade (sh mis puudutavad mastaabisäästu, kohustatud vanema 
sissetulekut versus arvesse võetav palk, peretoetuste arvestamise, kohtuvaidluste arvu 
vähenemise küsitavuse jne osas) juurde. MTÜ Lastekaitse Liit oli 2018, 2020 ja on ka nüüd 
seisukohal, et eelnõu vajab täiendavat analüüsi, ning rõhutab jätkuvalt vajadust põhjalikult 
analüüsida käesoleva eelnõuga kavandatavate muudatuste mõju lapse huvisid 
arvestavalt. 
 
Vastust ei ole siiani küsimustele - kelle huvides on eelnõu tehtud ning kas see on õiglane 
ülalpidamist saama õigustatud laste suhtes? Lastekaitse Liit juhtis oma arvamustes 
detsembris 2020 ja mais 2021 eelnõu koostajate tähelepanu, et nii VTK kui ka novembris 
2020/aprillis 2021 esitatud eelnõu kohaselt jääb paratamatult mulje, et plaanitava 
regulatsiooniga püütakse kaitsta ennekõike lahus elavat/kohustatud vanemat ülemäärase 
kohustusega koormamise eest – eelnõu lähtekohaks on tõdemus, et kehtiv süsteem ei ole nende 
suhtes õiglane ja muudatustega paraneb elatise maksja maksevõime ja väheneb risk sattuda 
võlgnevusse. Samal ajal on seletuskirjas (lk 15) märgitud, et kavandatavad muudatused teevad 
keerulisemaks madala sissetulekuga paljulapseliste üksikvanemate toimetuleku. Järelikult ka 
nendes peredes elavate laste toimetuleku.  
 

 
1 Õiguskantsleri arvamus eelnõule Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seaduse eelnõu (elatise sissenõudmise tõhustamine). 2014. Arvutivõrgus leitav: 
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_arvamus_eelnoule_taitemenetlus
e_s eadustiku_muutmise_ja_sellega_seonduvalt_teiste_seaduste_muutmise_seaduse_eelnou.pdf    
2 Arvutivõrgus leitav: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2018/06/1-2-18-35_JUM_LKL-arvamus-
PKS-muutmise-VTK-kohta.pdf  
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Aasta 2021 alguse seisuga elas Eestis 258 227 alaealist last, mis on ligi viiendik kogu 
rahvastikust. Suurenenud on ühe täiskasvanuga leibkonnas elavate laste arv3, kellel on ka kõige 
suurem oht sattuda vaesusesse4. Üle Eesti elab suhtelises vaesuses 17% lapsi, ent Ida-Virumaal 
30% ja Valgamaal iga teine laps. Kui eestikeelseid peresid elab suhtelises vaesuses 19%, siis 
vene emakeelega peresid ligi 30%5, sh sissetulek Ida-Virumaal on Harjumaast kuus aastat 
maas6. Vaesuse suhtes haavatavate lasterühmade analüüsist selgub, et võrreldes kõikide Eesti 
lastega (2020. aastal 6,4%) on ilmajäetus suurem puudega lastel (2019. aastal 17,5%)7. 
Ebavõrdsus ja ääremaastumine8 on olnud aastakümneid Eestis suureks probleemiks9. 
Eriolukorra ja sellele järgnenud piirangutega10 kaasnes ebavõrdsuse suurenemine11 laste vahel 
veelgi, sh ilmnes tehnoloogiline ja süvenes hariduslik ebavõrdsus12, muuhulgas oli 
digivahendite ja -oskuste puudumise tõttu lastel eriolukorra ajal ebavõrdsed võimalused saada 
osa haridusasutuste jt lastega tegelevate organisatsioonide pakutavast. 
 
Eesti majanduses on hinnatõusu surve suurem euroala keskmisest. Eesti Panga septembris 2021 
avaldatud majandusprognoosi järgi on Eestis mitmel põhjusel ajutiselt olnud kiire hinnatõus, 
pikemalt kestev kiire hinnatõus võib ohustada inimeste ostujõudu. Elektrihind on aastaga 
tõusnud ca 100 protsenti. Eesti Energia hinnangul tõuseb hind veelgi ning kõrge elektrihinna 
taandumist lähiajal pole oodata. Novembri alguses 2021 kinnitas Konkurentsiamet uueks soojuse 
piirhinnaks Utilitase Tallinna võrgupiirkonnas 83 eurot, mis on 65,5% kõrgem praeguselt 50,14 
eurolt megavatt-tunnist. Soojuse piirhindade tõusu põhjustas maagaasi hinnatõus. Maagaasi, 
elektri, soojuse hinnatõus. Ei pea olema matemaatik, et mõista, kas need hinnatõusud endaga 
lühemas ja pikemas perspektiivis toovad endaga kaasa laialdase hinnatõusu tervikuna, mis 
omakorda „lööb“ eriti teravalt madalama sissetulekuga peresid, kuhu tihti kuuluvad ka ühe 
vanemaga leibkonnad. 
 

 
3 Loe lähemalt: https://www.stat.ee/et/uudised/kuidas-elavad-eesti-lapsed   
4 Laste suhtelise vaesuse määr (29,6%) on kaks korda kõrgem kui kõigi Eesti laste vaesuse määr.  Loe lähemalt: 
Viira, A., Sinisaar, H. (2021) Laste elustandard. Kogumikus Lapsed Eesti ühiskonnas (2021) Õiguskantsleri 
Kantselei. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Lapsed-Eesti-
Uhiskonnas_kogumik%202021.pdf 
5 Koppel, K. (2020) Eesti vaesus on võtnud uue näo. Eesti Päevaleht 09.03.2020. Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://epl.delfi.ee/artikkel/89162839/kaupo-koppel-eesti-vaesus-on-votnud-uue-nao?  
6 Loe lähemalt: https://www.stat.ee/et/uudised/sissetulek-ida-virus-harjust-kuus-aastat-maas 
7 Ibid. 4 
8 Riigikontroll rõhutab oma 2020 novembris avaldatud aastaaruandes parlamendile „Esmatähtsate avalike teenuste 
tulevik“, et kogu Eesti väljaspool Harju- ja Tartumaad on ääremaa. Loe lähemalt: Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Riigikontrolliaastaaruanneparlamendile/tabid/110/lang
%20uage/et-EE/Default.aspx  
9 Lauristin, M. (2021) Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. Ülevaade Eesti inimarengu 
aruannete sisust 1995–2020. Eesti Koostöö Kogu. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.kogu.ee/wp-
content/uploads/2021/03/EIA25_tervik_kogumik.pdf, Saar, H. Lapse õigused 2018-2019 (2019). Inimõigused 
Eestis 2020. Inimõiguste Keskus. Pikem versioon arvutivõrgus kättesaadav: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-
content/uploads/2019/12/Lapse-%C3%B5igused-2018-2019.pdf 
10 12. märtsist kuni 17. maini 2020 kehtis Eestis eriolukord ning alates 18. maist 2020 säilitati osa põhiõiguste 
piiranguid nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja riigipiiri seaduse alusel. Eriolukorra ajaks kehtestati 
koolides distantsõpe. 
11 Beilmann, M., Kutsar, D., Soo, K., Nahkur, O. (2020) Laste heaolu eriolukorra ajal: praktikute ja uurijate vaade. 
Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/laste-heaolu-eriolukorra-ajal-praktikute-ja-uurijate-
vaade   
12 Erinevad küsitlused näitasid, et kõikidele lastele distantsõpe ei sobi, osal õpilastest tekkisid õpiraskused ja 
hariduslik mahajäämus, süvenesid probleemid ennekõike õpiraskustega lastel. Vähenes õpimotivatsioon ja 
õpiharjumus, lastel kadus tavapärane rutiin. Huvialaringide puudumise tõttu ei suudetud leida alternatiivseid 
tegevusi ning see tekitas vaimset stressi. 
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Oma arvamustes detsembris 2020 ja mais 2021 Justiitsministeeriumile juhtis Lastekaitse 
Liit tähelepanu, et lapse heaolu hindamisel ei ole õiglane arvesse võtta minimaalsust, vaid 
parimast huvist lähtumise põhimõtte eesmärk on, et kõik lapse vajadused oleksid 
rahuldatud.  
 
Erinevad spetsialistid, sh rahvastikuteadlane ja statistik Ene-Margit Tiit tõid juba 2020 lõpul 
välja antud eelnõu puhul olulise kitsaskoha – elatise võrdsustamine nn miinimumelatisega. 
Kelle huvidest lähtuvalt on selline radikaalne muudatus kavas? Eelnõu analüüsi koostamisel 
novembris 2020 kaasas Lastekaitse Liit rahvastikuteadlase ja statistik Ene-Margit Tiit´u, kes 
oma arvamuses rõhutas, et tegevus peab olema õiglane ja ka näima õiglasena. Tartu Ülikooli 
emeriitprofessor nentis, et õiglane oleks see, kui laste vajaduste rahuldamise tase vastaks 
üldjoontes vanemate omale - esitatud eeskiri on minimaalne võimalik elatusmiinimum, mida 
tuleks rakendada üksnes sel juhul, kui kohustatud lapsevanem saab väga madalat sissetulekut 
(või tal on leibkonnas palju ülalpeetavaid), ning tema hinnangul oleks üldjuhul loomulik, et 
selle vanema mõlema leibkonna liikmete (kui tal on tekkinud ka uus leibkond) elujärg oleks 
ligikaudselt sama. Arusaadavalt on seda väga raske kontrollida ja saavutada, aga sellise 
eesmärgi püstitamine võiks olla õiglane eesmärk.  
 
Rahvastikuteadlane ja statistik Ene-Margit Tiit nentis ka oma arvamuses, et kui elatisraha 
arvutamisel on arvesse võetud elatusmiinimum ja kasutatakse nn mastaabikordajat, mille sisuks 
on, et noorem laps kasutab osaliselt vanema lapse asju ja ei saa ka omaette tuba, siis vastab see 
toimetuleku piiril elava leibkonna tarbimisstandardile.   
 
Igat last tuleb hinnata juhtumipõhiselt ning välja selgitada reaalne ülalpidamiskulu. 
Alavere13 leiab, et laste heaolu ei saa olla tagatud, kui rahuldatud on ainult minimaalses ulatuses 
esmavajadused. Lastekaitse Liit pöördus ka 2018. aastal VTK konsultatsiooniks Tartu Ülikooli 
emeriitprofessor Ene-Margit Tiit poole (uurinud lapse ülalpidamiskulusid ja nende 
moodustumist põhjalikult nii 2004, 2008 kui ka 2013), kes oli toona seisukohal, et 
miinimumelatise (292 eurot) vähendamine ei ole kooskõlas tänapäevaste üldiste 
suundumustega, kuna:  
a) viimastel aastatel on kõik hinnad (sh eriti toidu hinnad) Eestis tõusnud, st lapse ülalpidamine 
on muutunud kallimaks;  
b) ka palgatase on real aastatel tõusnud, st et isegi samal tasemel toetussummaga pered jäävad 
suhteliselt kehvemasse majandusseisu teiste peredega võrreldes;  
c) võimaluste ja vahendite hulk lapse füüsiliseks ja vaimseks arendamiseks kasvab päev-
päevalt, kuid kõik need vahendid nõuavad raha, mille tulemusena süveneb kihistumine juba 
lapseeas, mis kindlasti ei ole ühiskonna arengule soodus.  
 
Seletuskirjas viidatakse korduvalt, et miinimumelatise puhul aluseks võetud töötasu alammäär 
ei kajasta mh laste peale tehtavaid tegelikke kulutusi ega ka kohustatud isiku varalist seisundit. 
Sarnaselt eelnevatele ei selgu seletuskirja käesolevast versioonist, mil viisil uue süsteemi 
puhul on arvestatud konkreetse lapse peale tehtavaid tegelikke kulutusi. Samuti ei selgu, 
kuidas kajastab kohustatud vanema sissetulekut eelnõuga sätestatav - miinimumelatise 
puhul lisatakse PKS § 101 lõikes 3 sätestatud elatise baassummale 3% eelneva kalendriaasta 
Eesti keskmisest brutokuupalgast. Erisus nõuab vanemate kokkulepet või määrab selle kohus.  
 

 
13 Alavere, G. (2019) Lapse ülalpidamiskohustus ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise 
kavatsuse kooskõla lähtudes lapse parima huvi põhimõttest. Bakalaureusetöö. Tallinna Tehnikaülikool. 
Arvutivõrgus leitav: https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1251647e-ec17-4328-884d-d3d218cf8499 
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Ka Eesti Linnade ja Valdade Liit juhtis oma arvamuses tähelepanu, et elatise baassumma aluseks 
võetakse pool lapse keskmisest ülalpidamiskulust kuus, mis on ligikaudu kolmandiku võrra 
väiksem täna kehtivast määrast (kusjuures baassummast toimuvad veel mahaarvamised). 
Mistõttu võib tekkida vajadus täiendavate omavalitsuse poolt makstavate toetuste või 
osutatavate teenuste järgi. ELVL nägi vajadust seletuskirja täiendada analüüsiga eelnõu mõju 
osas omavalitsuste tegevusele ja ressurssidele. 
 
Vastavalt eelnõule hakatakse edaspidi baassummale täiendavalt arvestama tarbijahinnaindeksi 
muutust võrreldes eelneva aastaga (§ 101 lg 3). Näiteks aastatel 2014-2016 oli 
tarbijahinnaindeksi muutus 0% lähedane. THI võib tulla ka negatiivne, samuti on see ka 
minevikus olnud miinuses ja see ei ole ka tulevikus välistatud14. Liit juhtis juba oma arvamuses 
detsembris 2020 (vt lisatud kiri nr 1-8-2-20-49). Seega ei ole õiglane, et elatise baassummat  
korrigeeritakse negatiivse THIga.  
 
Seletuskirjas on viidatud, et kohus võib suurendada uute kriteeriumide alusel arvutatud elatise 
summat lähtuvalt lapse tegelikest vajadustest, kummagi vanema sissetulekust või lapsega 
seotud kulutuste tegelikust jaotusest vanemate vahel. Riik paneb eelnõu kohaselt lapsega 
elavale üksikvanemale nn täiendava tõendamiskoormisega kaebekohustuse taotleda 
baassummale lisanduvat summat, ehk lapse vajadustele vastavat elatist. Võttes arvesse 
üksikvanemate statistiliselt tõestatud nõrgemat majanduslikku seisu, siis tooks see tõenäoliselt 
kaasa ka suurema riigi õigusabi taotlejate arvu, ning ka seeläbi suurema koormuse kohtutele, 
sealjuures suureneks ka riigi halduskoormus. Saavutatav eesmärk oleks pigem vastupidine 
eelnõus deklareeritule.  

Positiivne, et eelnõu rakendussäte on muudetud selliselt, et enne eelnõu jõustumist 
kohtulahendiga kindlaks määratud elatise summat ei vähendata, vaid jäetakse 2021. aasta 
tasemele (292 eurot kuus). Kuigi ka siin on jäetud eelnõus reservatsioonid: Rakendussäte 
puudutab vaid elatise lahendeid, milles on elatis välja mõistetud muutuva suurusena, mitte 
fikseeritud summana. Rakendussäte ei kohaldu ka olukordadele, kus elatise summa on küll 
seotud töötasu alammääraga, kuid väiksemas või suuremas ulatuses kui 50% (näiteks on välja 
mõistetud igakuine elatise summa 25% töötasu alammäärast). 
  
 
Lastekaitse Liit on alati olnud seisukohal, et elatise maksmisest kõrvalehoidumine ei saa olla 
ühiskonnas aktsepteeritav. Samuti tuleb meeles pidada, et vanemad on oma lastele eeskujuks, 
mistõttu ülalpidamiskohustuste täitmata jätmine vanema poolt kujundab ühtlasi ka lapse 
hoiakuid oma kohustustesse suhtumises. Mis signaali annab riik lastele kohustuste täitmise 
osas, kui katab edaspidi vanemapoolse ülalpidamiskohustuse peretoetustega?   
 
Kuna VTK´s ja eelnõu eelmistes versioonides tehtud oletused ei ole saanud kahe eelnõu 
versiooni vahelisel ajal uuringutega kummutatuks, ei ole eelnõu koostajad jätkuvalt 
kindlad, kas eelnõu aitab kaasa elatise võlgnike/võlgnevuse vähenemisele või mitte (vt 
täiendavalt lisatud kiri nr 1-8-2-21-32).  
 
Lastekaitse Liit on aastaid rõhutanud, et kõiki lapse ülalpidamiskohustusega seotud probleeme 
tuleb vaadelda ja seadusloomes arvestada kompleksselt ning seda eesmärgiga kohtulikke 
elatisevaidlusi võimalikult ennetada, nende tekkimise korral aga juhinduda prioriteetselt lapse 

 
14 Vaata lähemalt:https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid 
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huvidest15. Sealhulgas ja eeskätt tuleb lastega peredele tagada erinevate nõustamis-, lepitus- ja 
teraapiateenuste parem kättesaadavus ja vastavus pere vajadustele, samuti tõhustada senist 
elatise sissenõudmist.  
 
Eesti ratifitseeris 30 aastat tagasi ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, mille kohaselt peab riik 
laste huvidest lähtuma igas otsuses – mitte ainult deklaratiivselt vaid ka reaalselt tegutsedes. 
  
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  

 
15 Loe ka: https://www.lastekaitseliit.ee/et/2014/01/elatise-maksmisest-korvalehoidumine-ei-saa-olla-uhiskonnas-
aktsepteeritav/; https://www.lastekaitseliit.ee/et/2018/06/pressiteade-lastekaitse-liit-on-vastu-miinimumelatise-
vahendamisele-84-euroni-kuus/; https://www.lastekaitseliit.ee/et/2020/12/postimees-justiitsministeeriumi-
lennukat-elatisreformi-kava-lahjendatakse/; https://leht.postimees.ee/7137978/elatisvolgnike-olukorda-
leevendatakse-laste-arvelt 
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