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Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seaduse eelnõule 512 SE  
  
Lp Siret Kotka 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Riigikogu sotsiaalkomisjoni võimaluse eest esitada arvamus 
perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega  seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 
eelnõule 512SE. Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile oktoobris 2021 oma 
seisukohad arvamuses perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seaduse eelnõule (lisatud kiri 1-8-2/21/511), ning palub lugeda neid käesoleva 
arvamuse lisadokumendiks, st käsitleda ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb esitatud 
seisukohtade juurde.  
 
Tänastest lastest sõltub, milline saab olema Eesti tulevikuühiskond. Varajane 
lapsepõlveperiood on otsustava tähtsusega ja mõjutab suuresti lapse ülejäänud elu ja sellest 
tulenevalt on oluline, et edukaks arenemiseks on loodud sobivad tingimused. Lapse heaolu 
sõltub paljuski peres valitsevatest suhetest. Lapse jaoks on parim kui vanemad teevad 
omavahel koostööd ja kokkulepped toimivad, sh ülalpidamise puhul. Paraku on lapsi 
puudutavad vaidlused ajas kasvanud, suurenenud on ka elatisvõlglaste arv. Igal aastal pöördub 
erinevate last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtusse ligi 4000 inimest. Suhtlus- ja 
hooldusõiguse küsimused moodustasid nt 2020 ca viiendiku SKA lastekaitseosakonda tehtud 
pöördumistest. Lasteabitelefonile tehti nt 2020 hooldusõigusega seotud kohtumenetlusega ja 
kohtuvälistes küsimustes 678 pöördumist. Ka Lastekaitse Liidu poole pöördub igal aastal aina 
rohkem peresid, kes soovivad nõu perekonnaõiguslike probleemide lahendamiseks. Aastal 
2010 alguse saanud Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku projekti “Hea nõu 
lastega peredele” raames on 2021. aasta lõpuks advokaadid perekonnaõiguse vallas tasuta 
nõustanud üle 1800 abivajaja2, sh 2021 sai nõu rekordiliselt 217 inimest. 
 
 
 

 
1 Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2021/10/1-8-2-21-51_Arvamus-
perehuvitiste-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnoule.pdf  
2 Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/et/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/mis-on-hea-nou-lastega-
peredele/  
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MTÜ Lastekaitse Liit, olles muuhulgas võrdse kohtlemise võrgustiku3 liige, avaldab hea 
meelt, et eelnõu lähtub isikute võrdse kohtlemise põhimõttest, nii pankrotimenetlusaegse 
elatisabi regulatsiooni lisamisega kui ka selles osas, et edaspidi on elatisabi maksmise ühe 
alusdokumendiks ka vanemate vahel sõlmitud notariaalselt tõestatud kokkulepe. Lastekaitse 
Liit nõustub eelnõuga kavandatavate muudatustega, mille eesmärk on luua suurem 
õigusselgus ja tagada võrdne kohtlemine muuhulgas nii lastele, kelle elatist maksma 
kohustatud vanema suhtes on välja kuulutatud pankrot, kui ka surnult sündinud laste 
vanematele aga ka registreeritud elukaaslasele.  
 
On positiivne, et eelnõuga luuakse alus lapse surma fakti automaatseks edastamiseks TIS-i ja 
SKAIS-i vahel eesmärgiga võimaldada vanematele riigipoolset proaktiivset perehüvitiste 
pakkumust ja vähendada nende halduskoormust, mis on seni kaasnenud perehüvitiste 
taotlemiseks taotluse esitamisega.  
  
MTÜ Lastekaitse Liit juhib siiski tähelepanu, et eelnõuga kavandatavate muudatuste 
jõustumise ajaks on vaja iseteeninduskeskkond muuta kasutajale mugavaks, st luua 
vajaminevad lapsepuhkuse arvestust pidavad tehnilised lahendused mille abil saab 
lapsevanem muu hulgas näha, mitu päeva tal on veel võimalik puhkust saada.  
 
Lastekaitse Liit rõhutas juba vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi analüüsi kommenteerides 
(kiri Sotsiaalministeeriumile 29.08.2016 nr K-2/28), et teavitustöö on vajalik nii tööandjate 
(võimaldamaks paindlikumaid töövorme) suunal kui ka ühiskonnas tervikuna, et teadvustada 
senisest enam võimalustest töö- ja pereelu ühitamiseks ning isade osaluse tähtsust ja tähendust 
pereelus. Olukord, kus kaasatud tööandjate organisatsioonid ei esitanud 2021 oktoobris 
eelnõule oma seisukohti, viitab veelgi suuremale teavitusvajadusele just tööandjate hulgas.  
 
Ennetamaks sihtrühma teadmatuse riski on kindlasti vaja käesoleva eelnõuga tehtavate 
muudatuste laiem kommunikeerimine ühiskonnas tervikuna (sh vene keeles aga ka 
lihtsustatud vormis), et oleks garanteeritud muudatuste ühetaoline mõistmine ja sihtgrupi 
õiguste suurem tagatus.  
 
Loodame igakülgsele koostööle ning oleme valmis edaspidi jätkuvalt protsessi panustama.  
 
 
Lugupidamisega 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Varje Ojala  
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
 
 
Helika Saar helika.saar@lastekaitseliit.ee  

 
3 Vaata lähemalt: https://humanrights.ee/teemad/vordne-kohtlemine/vordse-kohtlemise-vorgustik/  
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