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Laste ja perede arengukava 2012-
2020 (1)
1. Eesti laste- ja perepoliitika 

on teadmistepõhine ja 

ühtne, toetades ühiskonna 

jätkusuutlikkust; 

2. Eesti on positiivset 

vanemlust toetav riik, kus 

pakutakse vajalikku tuge 

laste kasvatamisel ja 

vanemaks olemisel, et 

parandada laste elukvaliteeti 

ja tulevikuväljavaateid;                                                                               

• Summaarne sündimuskordaja;

• Loomulik iive;

• Soovitud laste arv ja tegelik 

laste arv; 

• Lapsevanemate teadmatus, 

kust laste kasvatamisega 

seotud küsimuste või probleemi 

korral nõu ja abi küsida; 

• Laste füüsilise karistamise 

aktsepteerimine vanemate 

poolt; 

• Riiklikult koordineeritud 

vanemlusprogrammi



Laste ja perede arengukava 2012-
2020 (2)
3. Lapse õigused on tagatud 

ja loodud on toimiv 

lastekaitsesüsteem, et 

väärtustada ühiskonnas iga 

last ja tema arengut ning 

heaolu toetavat turvalist 

keskkonda; 

• 0-17aastaste laste arv ühe 

lastekaitsespetsialisti kohta; 

• Perest eraldatud laste arv ja % 0-

17 aastastest lastest; 

• Hoiak, et lapse arvamust võib 

küsida, kuid sellega ei pea 

arvestama; 

• Mitteinstitutsionaalsele 

asendushooldusele paigutatud 

laste osakaal kõigist 

asendushooldusele paigutatud 

lastest.



Laste ja perede arengukava 2012-
2020 (3)
4. Eestis on perede 

adekvaatset majanduslikku 

toimetulekut toetav 

kombineeritud toetuste ja 

teenuste süsteem, mis pakub 

perele püsivat kindlustunnet; 

5. Meestel ja naistel on 

võrdsed võimalused töö-, 

pere- ja eraelu ühitamiseks, 

soodustamaks kvaliteetset ja 

iga pereliikme vajadustele 

vastavat igapäevaelu.                                                                                                        

• Laste (0-17-aastaste) suhtelise 

vaesuse määr, %;                                                  

• Siirete sh pensionide mõju 0-17-

aastaste laste suhtelisele vaesuse 

vähendamisele, 

protsendipunktides

• 0-2aastaste ning 3-6aastaste laste 

osakaal formaalses lapsehoius;                       

• 0-6aastaste lastega 20-50aastaste 

meeste ja naiste tööhõivemäära 

erinevus ehk hõivelõhe; 

• Meeste osakaal isikutest, kellele 

on aasta jooksul määratud 

vanemahüvitis;



Indikaatorite valiku alused ja 
põhimõtted

• Eesmärgipärasus;

• Usaldusväärsus ja andmekvaliteet;

• Järjepidevus;

• Selgus ja lihtsasti mõistetavus;

• Eesti konteksti arvestav.



Laste absoluutne vs suhteline 
vaesus
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* 2012. a alates muutused metoodikas registriandmete kasutusele 

võtmisega.
Allikas: Statistikaamet, Eesti Sotsiaaluuring (Estonian EU SILC) 2008–2018 (sissetulekuaastad 2007–2017)



Laste majandusliku heaolu 
mitmemõõtmelisus

Suhtelises 
vaesuses elavate 
laste määr, 15,9% 

Absoluutses 
vaesuses 

3,2%

Sügavas 
materiaalses 
ilmajäetuses

3,5%

0,25%

1,6%

Allikas: Eesti Sotsiaaluuring 2018, suhtelise ja absoluutse vaesuse 

määr sissetulekuaasta (2017.aasta) kohta ning sügava materiaalse 

ilmajäetuse määr uuringuaasta (2018. aasta) kohta



Laste füüsiline karistamine
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Allikas: 2018. aasta Laste õiguste ja vanemluse monitooring



Toimiv lastekaitsesüsteem
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Tegelik Sihttase arengukavas

Allikas: Sotsiaalministeerium



Sihttaseme seadmise paradoks
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Eesseisvad tööd ja väljakutsed laste 
heaolu indikaatorite osas
• STARi andmeregistri kvaliteedi tõstmine;

• Erinevate andmebaaside ühendamine;

• Laste olukorra kaardistamine KOV-i täpsusega;

• Laste andmete koondamine ja nähtavamaks 

muutmine;

• Erinevate laste heaolu domeenide 

omavaheline seostamine;

• Eelkooliealiste laste heaolu;

• Laste kaasamine ja edukas osalemine.



Viited ISCI konverentsilt Tartust

• Laste kaasamine uuringuprotsessi selle 

kõikides etappides – Ühendkuningriikide 

laste vägivalla kogemise uuring Participation

for Protection: Seeking children’s views on violence and härm. 

Katarina Lloyd. Queen’s University Belfast, United Kingdom

• Eelkooliealiste laste heaolu 

monitoorimine Soome näitel Child Barometer –

exploring mothodoloy for gathering information on 6-year old

children’s experiences in Finland. Terhi Tuukkanen, Merike 

Helander. Office of the Ombudsman for Children, Finland

• Sloveenia rahvusvahelist võrdlust pakkuv 

laste heaolu indeks https://ibo.irssv.si/#/

https://ibo.irssv.si/#/
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