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ARUPÄRIMINE
Laste vaesusest ja lapsetoetusest
Lugupeetud sotsiaalminister
Mittetulundusorganisatsiooni Save the Children avaldatud raportist selgus, et Eesti on hea
riik, kus lapsi sünnitada, platseerudes nn emade indeksi edetabelis 164 riigi seas 18. kohale.
Eesti paistab tabelis silma suhteliselt pika rasedus- ja sünnituspuhkusega ning selle eest
makstava hüvitisega. Niisiis on Eestis tagatud suurepärane süsteem laste sünnitamisel ja
väikelaste kasvatamisel, kuid mis saab peale vanemahüvitise ja lapsehoolduspuhkuse lõppu.
Praegu on Eestis lühiajaliste ja pikaajaliste lastele suunatud toetuste vahel käärid liialt suured.
Riigil tuleb tagada mitte ainult vanemahüvitis ehk toetus lapse elu esimestel aastatel, vaid ka
edaspidine toimetulek kuni täisealiseks saamiseni.
OECD raporti "Doing better for families" kohaselt elab Eestis 12,4% lastest vaesuses. Juba
enne majanduskriisi, 2007. aastal, elas 39% ühevanemaperede, 21 % paljulapselistest ja 89%
töötute vanematega leibkondade lastest suhtelises vaesuses.
Tänaseks on olukord ilmselgelt halvenenud: ainuüksi Tallinnas maksti käesoleva aasta märtsis
toimetulekutoetust 504 080 eurot, mis on 13 645 eurot rohkem kui käesoleva aasta veebruaris
ja rohkem kui kogu 2007. a jooksul (6,4 miljonit krooni). Seega kasvab ka toimetulekust
elavate laste arv - näiteks Tallinnas on see võrreldes 2009. aastaga kolmekordistunud.
Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt 2007. aastal teostatud uuringu "Peredele suunatud
rahaliste toetuste mõju vaesuse leevendamiseks Eestis" kohaselt vähendavad kõige enam laste
vaesust Eestis riiklikud peretoetused, millele järgneb vanemahüvitis ja tulumaksuvabastus.

Sellest tulenevalt on meil Teile järgmised küsimused:

1. Kuivõrd õiglane on Teie hinnangullapsetoetuse
jätkuvat hinnatõusu ja reaalpalga vähenemist?

suurus - 19 eurot 18 senti - arvestades

2. Peaminister Andrus Ansip oli juba 2009. aastal seisukohal, et lapsetoetuse süsteem
tuleks muuta vajaduspõhiseks. Samane eesmärk on kajastatud ka koalitsioonileppes.
Palun nimetage, milliste kriteeriumite järgi jagate lapsed vajaduspõhise toetuse
saajateks ning seda mitte vajajateks? Milliste mõõdikute abil kavandate määrata
toetuse erinevad suurused nende laste vahel, kes teie kriteeriumite alusel peaksid
toetust saama?
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3. Kuidas hindate olukorda, kus toimetulekutoetuse arvestamisel loetakse lapsetoetus
sissetulekuks? Kui see nõue oleks tühistatud, kuidas see Teie hinnangul mõjutaks
toimetulekusaajate hulka?

Lugupidamisega,

