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Lisa 1 
"Riiklikud perepoliitilised meetmed perede arenguetappidel" 

Perede 
arenguetapp Valdkond 

Meede ja regulatsiooni 
viide Meetme liik Õigustatud subjektid 

Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

PuhkS § 27 Rasedus- ja 
sünnituspuhkus 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

lapseootel naine, õigus 
rasedus- ja 
sünnituspuhkusele 
vähemalt 70 päeva enne 
sünnituse tähtaega 

ema ja lapse tervise kaitse 
kuni 140 kalendripäeva, 
mitmike ja tüsistuste 
korral 154 kalendripäeva 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

rasedus- ja 
sünnitushüvitis, 100% 
keskmisest tulust 

lapseootel naine, äsja 
sünnitanu 

PuhkS § 27 alusel saamata 
jäänud tulu hüvitamine 

periood määratud RaKS § 
58, makstakse üks kord 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

palgavahe hüvitamine 
TLS § 63 alusel 

lapseootel naine 
ema ja lapse tervise kaitse, 
TLS § 63 alusel saamata 
jäänud tulu hüvitamine 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 51 Töölähetus keeld, kaitse töösuhetes lapseootel naine ema ja lapse tervise kaitse   

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 63 Raseda 
töötingimuste ajutine 
kergendamine või ajutine 
üleviimine teisele tööle 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

lapseootel naine 
ema ja lapse tervise kaitse, 
TLS § 63 alusel saamata 
jäänud tulu hüvitamine 

koostöövalmidus, 
palgavahe hüvitamine 
RaKS § 51 alusel 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
lapseootel naine; naine, 
kes kasvatab puudega last 
või alla 16-aastast last;  

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 92 Töölepingu 
lõpetamine raseda või 
isikuga, kes kasvatab alla 
kolmeaastast last 

keeld, kaitse töösuhetes lapseootel naine 
lapseootel naise kaitse 
töösuhetes 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 6 Osaline tööaeg kokkuleppeline kõik töötajad töö- ja pereelu ühitamine koostöövalmidus 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

keeld, kaitse töösuhetes lapseootel naine ema ja lapse tervise kaitse   

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

ööaja keeld, kaitse 
töösuhetes 

lapseootel naine ema ja lapse tervise kaitse ei käsitle õhtust aega 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 17 Vaba aeg 
sünnituseelseks 
läbivaatuseks 

nõue, kaitse töösuhetes lapseootel naine ema ja lapse tervise kaitse 
vaba aeg arvestatakse 
tööaja hulka, arsti otsuse 
alusel 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

keeld, kaitse töösuhetes lapseootel naine 
tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö ja 
töösuhted 

TTOS § 10 Rasedad ja 
rinnaga toitvad 
naistöötajad ning 
alaealised ja puudega 
töötajad 

nõuded töötingimustele lapseootel naine lapse ja ema tervise kaitse 

töötervishoiu ja 
tööohutuse üldnõuded 
rasedatele ja rinnaga 
toitvatele naistele 
kehtestatakse VV 
määrusega 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 13 Puhkuse 
andmine esimesel 
tööaastal 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

naine enne või pärast 
rasedus- ja 
sünnituspuhkust 

tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

puhkuse andmine täies 
ulatuses sõltumata 
töötatud ajast 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 16 Puhkuse 
andmine töötajale sobival 
ajal 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

naine enne ja pärast 
rasedus- ja 
sünnituspuhkust või 
vahetult pärast 
lapsehoolduspuhkust; 
mehele naise rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal või 
vahetult pärast 
lapsehoolduspuhkust 

töö- ja pereelu ühitamine   

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 301 Isapuhkus 
palga hüvitamine, kaitse 
töösuhetes 

tulevane isa naise rasedus- 
ja sünnituspuhkuse ajal 

töö- ja pereelu ühitamine 

isapuhkus 10 tööpäeva kas 
naise raseduspuhkuse ajal 
või pärast lapse sündi kahe 
kuu jooksul,  isa keskmise 
palga alusel 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Tervis ja 
tervishoid 

KVEKS Kunstliku 
viljastamise ja 
embrüokaitse seadus 

kunstliku viljastamise 
rahaline toetamine 
(kulutuse hüvitamise määr 
kuni 10000 kr) 

lapsi mitte saavad isikud 
tasuta või kompenseeritud 
teenuse pakkumine 

kulutuste hüvitamise piir-
määra kehtestab SoM 
määrusega (16.07.2008 nr 
39), omaosalusmäär keh-
testatakse VV määrusega 
(10.01.2008 nr 12) 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik 

ravikindlustus 
rase naine alates raseduse 
12. nädalast 

ema ja lapse tervise kaitse 
vajalik arvelevõtmine arsti 
juures 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 47 Täiendav 
ravimihüvitis 

ambulatoorseks raviks 
vajalike ravimite ostu 
hüvitus 6000-20000 kr 
aastas 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
ravimid, mis on kantud 
ravimite loetellu 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 63 Täiskasvanute 
hambaraviteenuse hüvitis 

hambaraviteenuse 
hüvitamine rasedale 
kõrgendatud hüvitise 
määras, 450 kr aastas 

lapseootel naine ema ja lapse tervise kaitse 
hüvitis määrad kehtestatud 
SoM määrusega 
(16.12.2002 nr 145)  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 69 Visiiditasu 
koduvisiidi eest 

vabastus tasust rase naine alates raseduse 
12. nädalast 

ema ja lapse tervise kaitse   

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 70 Visiiditasu ja 
täiendav omaosalus 
ambulatoorse eriarstiabi 
eest tasumisel 

vabastus tasust 
rase naine alates raseduse 
12. nädalast 

ema ja lapse tervise kaitse   
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Tervis ja 
tervishoid 

RKSS § 5 Raseduse 
katkestamise 
vabatahtlikkus 

raseduse katkestamine 

kuni raseduse 11. 
nädalani; 11-21. nädalase 
raseduse katkestamine 
teatud juhtudel 

tervise kaitse 

11 kuni 21 nädalast rase-
dust võib katkestada kui: 
rasedus ohustab raseda 
tervist; sündival lapsel 
võib olla raske vaimne või 
kehaline tervisekahjustus;  
raseda haigus või 
tervisega seotud probleem 
takistab lapse kasvatamist; 
rase on alla 15-aastane; 
rase on üle 45-aastane 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Perede 
toimetulek 

SHS § 11 
Sotsiaalnõustamine 

teabe andmine ja abi 
probleemide lahendamisel 

isik, perekond 
toimetuleku soodustamine 
ja tulevikus probleemide 
vältimine 

korraldab KOV 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Perede 
toimetulek 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Perede 
toimetulek 

SHS § 13 Koduteenused 
isiku abistamine läbi 
teenuse 

abi vajav isik, pere 
pakkuda paremat 
elukvaliteeti koduses 
keskkonnas 

korra kehtestab KOV 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Perede 
toimetulek 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 3 Varjupaik 

ajutine elukoht ajutist abi ja tuge ning 
kaitset vajavad isikud 

ajutise ööpäevase abi ja 
toe ning kaitse pakkumine 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Haridus 
ÜKS § 42 Üliõpilaste 
õigused ja kohustused  

õigus akadeemilisele 
puhkusele 

üliõpilane, saada 
akadeemilist puhkust 
tervislikel põhjustel 2 
aastaks või lapse 
hooldamiseks kuni lapse 
3-aastaseks saamiseni 

tervise kaitse   

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Eluase  
ETS § 7 Ettevõtlus- ja 
elamumajanduslaenude 
riikliku tagamise subjektid 

eluasemelaenu käendus 
(riiklikult tagatud laenude 
sihtgrupid ja piirsummad) 

noor pere ehk vähemalt 
üht kuni 15-aastast (k.a.) 
last kasvatav vanem või 
vanemad (ka eestkostja) 

soodustab eluaseme 
soetamist 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Eluase  
TuMS § 25 
Eluasemelaenu intressid 

maksustatavast tulust 
eluasemelaenu intresside 
mahaarvamine 

residendist füüsiline isik, 
endale eluasemeks elamu 
või korteri soetamiseks 
võetud laenu või liisingu 
intressi maksustavast 
perioodi tuludest 
mahaarvamine 

soodustab toimetulekut 
mahaarvamiste piiri 
ulatuses 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Eluase  
SHS § 14 
Eluasemeteenused eluase, selle kohandamine (puudega) isikud, pered 

pakkuda eluaset või 
kohandada eluase inimese 
vajaduste järgi 

KOV kohustus 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid 
KVTS § 154 Ametipalk; 
VV määrus 21.12.06 nr 
262 

ajateenistuskohustuse 
täitmise ajal igakuise 
toetuse maksmine (1500 
kr esimese 10 nädala 
jooksul, ametikoha 
määramisel 2000-2700 kr) 

kaitseväes olev ajateenija ajateenija toetamine 
ajateenija igakuise toetuse 
ulatuse ja maksmise kord 
kehtestatud VV määrusega 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid PKS I osa Abielu 
seadusega reguleeritud 
koosolu 

täisealine mees ja naine 

kooselu registreerimine 
sellega seoses uute 
tulenevate kohutustuste 
võtmine 

seadusest tulenevad 
õigused on erinevad 
olenevalt abielust või 
vabaabielust 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid 
RPKS § 20-21 
Toitjakaotuspension; § 22 
Õigus rahvapensionile 

sõltuvalt toitja east ja 
staažist, igakuine 

lapseootel (alates 12. 
rasedusnädalast)  

toimetuleku soodustamine  

rahvapensioni makstakse 
toitja kaotanud isikutele 
kui toitjal ei olnud 
nõutavat pensionistaaži 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid 
SHS § 22 
Toimetulekutoetus 

vastavalt vajadusele 
kompenseeritakse 
sissetulekute ja 
toimetuleku piiri vahe 

alla toimetulekupiiri 
elavad isikud või pered 

toimetuleku toetamine 
määrab ja maksab KOV, 
riigieelarve rahadest 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid 

TLS § 11 Lapsi kasvata-
vate isikute soodustused: 
TLS  § 63 (2)  Raseda 
töötingimuste ajutine 
kergendamine või ajutine 
üleviimine teisele tööle 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid 
ÕÕS § 18 Õppelaenu 
tagasimaksmine  

riigi tagatisega õppelaenu 
tagasimaksmine ja intressi 
arvestamise peatamine 

kaitseväes olev ajateenija 
laenu tagasimaksmise 
peatamine ajateenistuse 
ajaks 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 7 Puudega 
tööealise inimese toetus  

igakuine; 65%-210% 
puudest sotsiaaltoetuste 
määrast kuus (olenevalt 
puude raskusastmest)  

keskmise, raske või 
sügava puudega 16-
aastane kuni 
vanaduspensioniealine 
inimene 

puudest tingitud 
lisakulutuste hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevu-
sed;  toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (sügava 
puudega 210%, raske 
puudega 140%, keskmise 
puudega  65% sotsiaal-
toetuste määrast kuus) 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 101 
Töötamistoetus 

kuni kümnekordses 
sotsiaaltoetuste määras 
kolme kalendriaasta 
jooksul esmakordsest 
määramisest arvates 

16-aastane ja vanem 
töötav puudega inimene 

puudest tingitud 
töötamisega seotud 
lisakulutuste osaline  
hüvitamine 

lisakulud on kulutused 
kaupadele ja teenustele, 
mis tekivad puudega 
inimesel seoses tööta-
misega; töötamistoetuse 
maksmise tingimused ja 
kord on kehtestatud SoM 
määrusega 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 11 
Rehabilitatsiooni toetus 

kuni 200% sotsiaaltoetuste 
määrast kalendriaasta 
jooksul 

16-65-aastane puudega 
isik rehabilitatsiooni-
teenuse saamiseks 

rehabilitatsioonikulude 
osaline hüvitamine 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 12 
Täienduskoolitustoetus 

tegelike koolituskulude 
osaline hüvitamine kuni 
24-kordses sotsiaaltoetuste 
määras kolme 
kalendriaasta jooksul 

töötav puudega isik 
töötava puudega inimese 
tööalaseks ja 
tasemekoolituseks 

toetuse esmakordsest 
määramisest arvates 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis, 80% 
keskmisest tulust 

alla 16-aastase puudega 
lapse vanem, hooldaja, kes 
ise on haige või talle 
osutatakse sünnitusabi 

puudega lapse vanema, 
hooldaja haigestudes 
saamata jäänud tulu 
hüvitamine 

ei maksta kui saab 
sünnitus- või 
lapsendamishüvitist 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 111 
Rehabilitatsiooniteenus 

rehabilitatsiooni plaan, 
teenuste pakkumine, 
juhendamine 

SHS § 112 mainitud 
isikud, puuete või 
psüühikahäiretega isikud, 
alaealine õigusrikkuja, 
koolikohustuse mitte täitja 

iseseisva toimetuleku, 
sotsiaalse integratsiooni, 
töötamise või tööle 
asumise soodustamine 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 2 Tugikodu 

hooldamine puudega isik 
päevase või perioodilise 
ööpäevase hooldamise 
pakkumine 

  

Kooselu 
alustamine, 
lapseootele 
jäämine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi kasvata-
vate isikute soodustused: 
TLS  § 63 (2)  Raseda 
töötingimuste ajutine 
kergendamine või ajutine 
üleviimine teisele tööle 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

PuhkS § 27 Rasedus- ja 
sünnituspuhkus 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

lapseootel naine, õigus 
rasedus- ja 
sünnituspuhkusele 
vähemalt 70 päeva enne 
sünnituse tähtaega 

ema ja lapse tervise kaitse 
kuni 140 kalendripäeva, 
mitmike ja tüsistuste 
korral 154 kalendripäeva 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

PuhkS § 29 
Lapsehoolduspuhkus 

kaitse töösuhetes, õigus 
olla lapsega kodus 

vanem, hooldaja väikelapse vanema kaitse jagatav vanemate vahel 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

sünnitushüvitis 100% 
keskmisest palgast, 
periood määratud RaKS § 
58  

äsja sünnitanu 
PuhkS § 27 alusel saamata 
jäänud tulu hüvitamine 

RaKS § 58 alusel on 
sünnitushüvitise 
maksimaalne pikkus 140 
kalendripäeva, mitmike 
või tüsistuse korral 154 
kalendripäeva kui on 
jäänud raseduspuhkusel 30 
päeva enne eeldatavat 
sünnitamiskuupäeva 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis, 100% 
keskmisest tulust 

alla 12-aastase lapse 
vanem, hooldaja 

lapse põetamisel jäänud 
saamata tulu 

ei maksta kui saab 
sünnitushüvitist või on 
lapsehoolduspuhkusel või 
lapsendaja puhkusel 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis, 80% 
keskmisest tulust 

alla 3-aastase lapse või 
alla 16-aastase puudega 
lapse hooldaja, kes on ise 
haigestunud või talle 
osutatakse sünnitusabi 

hooldaja haigestudes 
saamata jäänud tulu 
hüvitamine 

ei maksta kui saab 
sünnitushüvitist või on 
lapsehoolduspuhkusel või 
lapsendaja puhkusel 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 51 Töölähetus 
kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

naine, kes kasvatab alla 3-
aastase last või puudega 
last 

väikelapse vanema kaitse 
võib lähetada nõusolekul; 
ei kehti meestele 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 

naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last; lapseootel 
naine 

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 79 Määramata 
ajaks sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

kaitse töösuhetes 
naine, kes kasvatab alla 3-
aastast last 

kaitse töösuhetes;  
5 kalendripäeva 
etteteatamist; ei kehti 
meestele 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 91 Keeld lõpetada 
töölepingut tööandja 
algatusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
lapsehoolduspuhkusel 
viibiv töötaja 

väikelapse vanema kaitse   

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 92 Töölepingu 
lõpetamine raseda või 
isikuga, kes kasvatab alla 
kolmeaastast last 

keeld, kaitse töösuhetes 
lapseootel naine või alla 3-
aastase lapse vanem 

väikelapse vanema kaitse 

lubatud teatud juhtudel  
ning tööinspektori 
nõusolekul (ettevõtte jm 
likvideerimisel; tööandja 
pankroti väljakuulutamisel 
või pankrotimenetluse 
raugemisel pankroti-
seaduses sätestatud korras; 
töötajapoolsel töö-
kohustuste rikkumisel; 
töötaja suhtes usalduse 
kaotamisel; töötaja vääritu 
teo tõttu 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 6 Osaline tööaeg kokkuleppeline kõik töötajad 
tervise kaitse ja töö- ja 
pereelu ühitamine 

vajalik koostöövalmidus 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö ja 
töösuhted 

TTOS § 10 rasedad ja 
rinnaga toitvad 
naistöötajad ning 
alaealised ja puudega 
töötajad 

nõuded töötingimustele rinnaga last toitev naine lapse ja ema tervise kaitse 

töötervishoiu ja 
tööohutuse üldnõuded 
rasedatele ja rinnaga 
toitvatele naistele 
kehtestatakse VV 
määrusega 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 16 Puhkuse 
andmine töötajale sobival 
ajal 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

naisele enne ja pärast 
rasedus- ja 
sünnituspuhkust; alla 7-
aastasele vanemale 

töö- ja pereelu ühitamine    

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 16 Puhkuse 
andmine töötajale sobival 
ajal 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

mehele vahetult pärast 
lapsehoolduspuhkust või 
naise rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajal 

töö- ja pereelu ühitamine    

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 30 Täiendav 
lapsepuhkus; PuhkS § 26 
Puhkusetasu maksmine 
riigieelarve vahenditest 

õigus, kaitse töösuhetes; 
täiendav lapsepuhkuse 
puhkusetasu 66 krooni 
päevas, 3-6 päeva 

alla 14-aastase lapse 
vanem, eestkostja 

täiendaval lapsepuhkusel 
olles saamata töötasu 
kompenseerimine; töö- ja 
pereelu ühitamine 

hüvitise suurus ja 
maksmise kord kehtesta-
takse VV määrusega, 
päevade arv sõltub laste 
vanusest ja arvust, jagatav 
vanemate vahel 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 301 Isapuhkus 
palga hüvitamine, kaitse 
töösuhetes 

tulevane isa töö- ja pereelu ühitamine 

isapuhkus 10 tööpäeva 
pärast lapse sündi kahe 
kuu jooksul,  isa keskmise 
palga alusel 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse 
vanem, kasvataja 

väikelapse vanema kaitse 
lubatud vääramatu jõu 
korral  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS §11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse või 
puudega lapse vanem, 
kasvataja 

väikelapse vanema kaitse ei hõlma õhtust aega 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 18 Vaheajad lapse 
toitmiseks 

palga hüvitamine, kaitse 
töösuhetes 

kuni 1,5-aastase lapse 
vanem 

lapse toitmine, keskmise 
palga säilitamine 

iga kolme tunni järel mitte 
vähem kui 30 min ning 
kahe ja enama lapse korral 
vähemalt tund aega; 
vaheajad võib liita või 
lühendada tööpäeva 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse või 
puudega lapse vanem, 
kasvataja 

tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine   

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

KELS § 5 Lasteasutuse 
liigid ja § 10 Kohaliku 
omavalitsuse kohustus  

KOV võimaldab kõigile  
1-3-aastastele lastele 
vanema soovil sõimes 
koha 

kuni 3-aastane laps, 
vanema soovil 

pakkuda lastehoidu ja 
alusharidust 

KOV kohustus, 
elukohajärgne 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

SHS § 121 

Lapsehoiuteenus 
lapse hoiuteenus vanem, lapse hooldaja 

hooldaja toimetulekut või 
töötamist toetav teenus 

riigi rahastatud vaid 
puudega lapse puhul, 
muidu määrab KOV 
rahastuse 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik 

ravikindlustus kuni 19-aastane laps lapse tervise kaitse   

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik, § 44 Ravimi 
soodustuse protsendid 

ravimi soodustus  alla 4-aastased lapsed tervise kaitse ja ravi 
ravimite loetellu kantud 
ravimitele, kehtestatakse 
SoM määrusega  
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 33 Alla 19-aastase 
kindlustatud isiku 
hambaraviteenuse hüvitis 

tasuta teenus alla 19-aastane laps lapse tervise kaitse   

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 47 Täiendav 
ravimihüvitis 

ambulatoorseks raviks 
vajalike ravimite ostu 
hüvitus 6000-20000 kr 
aastas 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
ravimid, mis on kantud 
ravimite loetellu 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 63 Täiskasvanute 
hambaraviteenuse hüvitis 

hambaraviteenuse 
hüvitamine kõrgendatud 
hüvitise määras, 450 kr 
aastas 

alla 1-aastase lapse ema ema ja lapse tervise kaitse 
hüvitis määrad 
kehtestatakse SoM 
määrusega 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 69 Visiiditasu 
koduvisiidi eest 

vabastus tasust alla 2-aastane laps lapse tervise kaitse   

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Tervis ja 
tervishoid 

RTerS § 8 
Sotsiaalministeeriumi 
ülesanded 

tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele 
lasteasutuses ja koolis 

laps lapse tervise kaitse 

SoM määrus 
"Tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele koolieelses 
lasteasutuses ja koolis" 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Tervis ja 
tervishoid 

SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 

alla 3-aastast last kasvatav 
vanem, eestkostja, 
hooldaja; seitset või 
enamat alla 19-aastast last 
kasvatav vanem, hooldaja 

kaitse, kindlustatus    

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

LaKS § 231 Alaealise 
liikumisvabaduse piirang 

lapse viibimine üksinda 
avalikus kohas öisel ajal  
keelatud 

laps lapse kaitse kellaaeg sõltub aastaajast 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

KoPS § 10 Täiendav 
sissemakse kohustuslikku 
pensionifondi vanema-
hüvitise saamise korral 

täiendav sissemakse 
kohustuslikku 
pensionifondi 1% hüvitise 
summalt iga sündinud 
lapse kohta 

vanemahüvitise saaja 

sissemaksete osaline 
jätkamine kohustusliku 
pensionifondi toimetuleku 
soodustamiseks 
pensionieas 

riigieelarvest hüvitise 
maksmise perioodil alates 
hüvitise määramisest 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek RPTS § 5 Lapsetoetus 

igakuine toetus, 300 ja 
900 kr kuus 

laps kuni 16-aastaseks 
saamiseni ning õppimise 
korral 19-aastaseks 
saamiseni 

lapse hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulutuste osaline 
hüvitamine 

1. ja 2. lapse lapsetoetus 
300 kr, 3. ja järgmine laps 
900 kr kuus 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

RPTS § 10 Sünnitoetus 
ühekordne toetus, 5000 kr 
iga elussündinud lapse 
kohta 

üks vanematest; 
lapsendaja, eestkostja, 
hooldaja (kui sama lapse 
kohta ei ole sünnitoetust 
makstud) 

katta lapse sünniga seotud 
kulud 

aetakse segamini KOV 
toetustega 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

SHS § 11 
Sotsiaalnõustamine 

teabe andmine ja abi 
probleemide lahendamisel 

isik, perekond 
toimetuleku soodustamine 
ja tulevikus probleemide 
vältimine 

korraldab KOV 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek SHS § 13 Koduteenused 

isiku abistamine läbi 
teenuse abi vajav isik, pere 

pakkuda paremat 
elukvaliteeti koduses 
keskkonnas 

korra kehtestab KOV 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 3 Varjupaik 

ajutine elukoht 
ajutist abi ja tuge ning 
kaitset vajavad isikud 

ajutise ööpäevase abi ja 
toe ning kaitse pakkumine 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

TuMS § 231 Täiendav 
maksuvaba tulu lapse 
ülalpidamise korral 

täiendav maksuvabastus 
iga alla 17-aastase lapse 
kohta, aastane 

alla 17-aastase lapse 
vanem, eestkostja, 
lapsendaja  

lapse ülalpidamise kulude 
osaline hüvitamine 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

VHS vanemahüvitis palga alusel, igakuine  
vanem, lapsendaja, 
võõrasvanem, hooldaja 
või eestkostja 

hüvitada tööst saamata 
jäänud tulu, mittetöötavale 
vanemale võimaldada 
vanemahüvitise määras 

isal tekib õigus pärast 
lapse 70 päeva vanuseks 
saamist; makstakse kuni 
575 päeva möödumiseni 
sünnituspuhkusest või 
lapse 18 kuu vanuseks 
saamiseni 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Perede 
toimetulek 

ÜTS §27 Tasuta sõit 
riigisisesel liiniveol 

tasuta teenus eelkooliealine laps 
pakkuda väikelaste 
peredele tuge 

sh kommertsliinil 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Haridus 
RakKKS  
§ 27 Riiklik 
koolitustellimus  

nominaalaja ületamisest 
tulenevate õppekulude 
hüvitamisest vabastamine 

alla 7-aastase lapse või 
puudega lapse vanem või 
hooldaja; keskmise, raske 
või sügava puudega isik; 

õppekulude hüvitamise 
vabastamine nominaalaja 
ületamise korral 

riiklik koolitustellimuse 
alusel moodustatud 
õppekohal kui ta on viidud 
osakoormusega õppesse ja 
jätkab õpinguid sama 
õppekava järgi 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Haridus TuMS § 26 Koolituskulud 
lapse või enda 
koolituskulude maha-
arvamine tulust, aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

kuni 26-aastase 
koolituskulud 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Haridus 
ÕÕS § 18 (4) Õppelaenu 
tagasimaksmine 

tagasimakse peatumine 
ilma intressi tasumise 
kohustuseta 

kuni 3-aastase lapse 
vanemal 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

riik tasub õppel-
aenusumma jäägilt tasumi-
sele kuuluva intressi 
kommertsintressi alusel 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Haridus 
ÕÕS § 18 (51-59) 
Õppelaenu 
tagasimaksmine 

tagasimaksete osaline 
hüvitamine 

kuni 5-aastase lapse 
vanem 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Haridus 
ÜKS § 42 Üliõpilaste 
õigused ja kohustused  

õigus akadeemilisele 
puhkusele 

üliõpilane, saada aka-
deemilist puhkust tervis-
likel põhjustel 2 aastaks 
või lapse hooldamiseks 
kuni lapse 3-aastaseks 
saamiseni 

tervise kaitse   

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Eluase  
ETS §7 Ettevõtlus- ja 
elamumajanduslaenude 
riikliku tagamise subjektid 

eluasemelaenu käendus 
(riiklikult tagatud laenude 
sihtgrupid ja piirsummad) 

noor pere ehk vähemalt 
üht kuni 15-aastast (k.a.) 
last kasvatav vanem või 
vanemad (ka eestkostja) 

soodustab eluaseme 
soetamist 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Eluase  
SHS § 14 
Eluasemeteenused 

eluase, selle kohandamine (puudega) isikud, pered 
pakkuda eluaset või 
kohandada eluase inimese 
vajaduste järgi 

KOV kohustus 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Eluase  
TuMS § 25 
Eluasemelaenu intressid 

maksustatavast tulust 
eluasemelaenu intresside 
mahaarvamine 

residendist füüsiline isik,  
endale eluasemeks elamu 
või korteri soetamiseks 
võetud laenu või liisingu 
intressi maksustavast 
perioodi tuludest 
mahaarvamine 

soodustab toimetulekut 
mahaarvamiste piiri 
ulatuses 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid ElatisAS, elatisabi 
50 kr päevas, 90 päeva 
jooksul maksimaalselt 
4500 kr 

elatise saamiseks kohtusse 
pöördunud vanem 

toetada lühiajaliselt (kuni 
90 päeva) last, kelle 
vanem ei täida 
ülalpidamiskohustust 

kui kohus ei mõista teiselt 
vanemalt elatist välja, siis 
tuleb saadud elatisabi 
tagasi maksta 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
KVTS § 154 Ametipalk; 
VV määrus 21.12.06 nr 
262 

ajateenistuskohustuse 
täitmise ajal igakuise 
toetuse maksmine (1500 
kr esimese 10 nädala 
jooksul, ametikoha 
määramisel 2000-2700 kr) 

kaitseväes olev ajateenija 
ajateenistuskohustuste 
täitmise ajal toetuse 
maksmine  

ajateenija igakuise toetuse 
ulatuse ja maksmise kord 
kehtestatud VV määrusega 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
PKS peatükk 10 
Lapsendamine 

pere pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

tekivad vanema ja lapse 
vahelised õigused ja 
kohustused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid PKS peatükk 11 Eestkoste pere pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

tekib lapse seadusliku 
esindaja õigused ja 
kohustus lapse eest 
hoolitseda, kasvatada ja 
ülalpidada 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
PuhkS § 28 Lapsendaja 
puhkus 

kohustus, kaitse 
töösuhetes, 70 päeva, 
ühekordne 

alla 10-aastase lapse 
lapsendaja 

töö- ja pereelu ühitamine 
70 kalendripäeva alates 
lapsendamise 
kohtuotsusest 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 

PuhkS § 30 Täiendav 
lapsepuhkus; PuhkS § 26 
Puhkusetasu maksmine 
riigieelarve vahenditest 

õigus, kaitse töösuhetes; 
täiendav lapsepuhkuse 
puhkusetasu 66 krooni 
päevas, 3-6 päeva 

alla 14-aastase lapse 
vanem, eestkostja 

täiendaval lapsepuhkusel 
olles saamata töötasu 
kompenseerimine; töö- ja 
pereelu ühitamine 

hüvitise suurus ja 
maksmise kord kehtesta-
takse VV määrusega, 
päevade arv sõltub laste 
vanusest ja arvust 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

lapsendamishüvitis 
sõltuvalt palgast, ühe 
korra 

alla 10-aastase lapse 
lapsendaja 

lapsendamispuhkuse 
PuhkS § 28 alusel saamata 
jäänud tulu hüvitamine 

lapsendamishüvitise 
pikkus kuni 70 päeva 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
RPTS § 6 
Lapsehooldustasu 

igakuine toetus, 600 kr 
(300 kr 3-8-aastaste laste 
eest) kuus 

kuni 3-aastase lapse 
vanem, hooldaja, 
eestkostja 

laste hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulude osaline 
hüvitamine peredele 

toetusele on õigus üks 
vanematest kui ei maksta 
lapsendamishüvitist, 
sünnitus- või vanema-
hüvitist; toetust makstakse 
ka 3-8-aastaste laste eest 
kui peres on alla 3-aastane 
laps(ed) või kui peres on 3 
või enam lapsetoetust 
saavat last (300 kr) 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
RPTS § 7 Üksikvanema 
lapse toetus 

igakuine, 300 kr kuus 

tuvastamata isadusega 
lapsele, tagaotsitavaks 
kuulutatud vanemaga 
lapsele 

toetada üksi last 
kasvatavat vanemat 

kuni 16-aastase lapse ning  
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
RPTS § 8 Ajateenija lapse 
toetus 

igakuine, 750 kr kuus 

ajateenistuses oleva isiku 
kuni 16-aastane laps või 
õppimise korral kuni 19-
aastane laps 

toetada last, kelle vanem 
on kaitsejõududes 
ajateenistuses 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
RPTS § 9 Eestkostel või 
perekonnas hooldamisel 
oleva lapse toetus 

igakuine, 3000 kr kuus 

kuni 16-aastase või 
õppimise korral kuni 19-
aastase vanemliku 
hoolitsuseta lapse 
eestkostja, hooldaja 

toetada lapse kasvamist 
perekonnas, mitte 
hoolekandeasutuses 

kirjaliku perekonnas 
hooldamise lepingu alusel;  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
RPTS § 91 Seitsme- ja 
enamlapselise pere 
vanema toetus 

igakuine, 2640 kr kuus 
seitset või enamat last 
kasvatav vanem 

toetada suurperede 
vanemaid 

tegemist võib olla 
lühiajaline toetus 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
RPTS § 11 
Lapsendamistoetus 

ühekordne, 5000 kr iga 
lapsendatud lapse kohta 

lapsendaja kui sama lapse 
kohta ei ole varem 
sünnitoetust makstud 

lapse perre tulekuga 
seotud kulude katmine 

ei sätesta lapse vanust 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
RPKS § 20-21 
Toitjakaotuspension; § 22 
Õigus rahvapensionile 

sõltuvalt toitja east ja 
staažist, igakuine 

perekonnaliikmed, 
lähisugulased 

toetada toitja kaotanud 
pereliiget 

rahvapensioni makstakse 
toitja kaotanud isikutele 
kui toitjal ei olnud 
nõutavat pensionistaaži 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
SHS § 15 Hooldamine 
perekonnas 

elukoha pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

ajutine, võib olla lühi- või 
pikaajaline 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
SHS § 151 

Asenduskoduteenus 
elukoha pakkumine 

laps, kes vastab SHS § 152  
tingimustele 

peresarnaste 
elamistingimuste 
võimaldamine 

KOV, ebapiisav teenuse 
teostamine 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
SHS § 22 
Toimetulekutoetus 

vastavalt vajadusele 
kompenseeritakse 
sissetulekute ja 
toimetuleku piiri vahe 

alla toimetulekupiiri 
elavad isikud või pered 

toimetuleku toetamine 
määrab KOV, 
riigieelarvest 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
SHS § 224 Riigieelarvest 
makstavad täiendavad 
sotsiaaltoetused 

täiendav sotsiaaltoetus 200 
kr 

toimetulekutoetuse saaja, 
kelle pereliikmed on 
alaealised SHS § 22, lg 2, 
21 järgi 

toimetuleku toetamine 

alaealisteks loetakse sh 
päevases õppevormis 
õppivad õpilased ja 
üliõpilased 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 

alla 3-aastast last kasvatav 
vanem, eestkostja, 
hooldaja; seitset või 
enamat alla 19-aastast last 
kasvatav vanem, hooldaja 
(perekonnas hooldamise 
lepingu alusel) 

kaitse, kindlustatus   

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 

mittetöötav vanem, kes 
kasvatab 3 või enamat alla 
19-aastast last, kellest 
vähemalt üks on alla 8 
aastane  

kaitse, kindlustatus    
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused;  TLS § 51 
(2) Töölähetus  

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 

TLS § 11 Lapsi kasvata-
vate isikute soodustused: 
TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku omavalitsus-
organi otsusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS §  79 
(2)§ Määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

kui määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamise põhjuseks on 
töö jätkamist takistav 
haigus, invaliidsus, haige 
või invaliidistunud pere-
konnaliikme hooldamise 
vajadus või õppima 
asumine, teatab töötaja 
lepingu lõpetamisest 
tööandjale vähemalt 5 
kalendripäeva ette 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS § § 92 
Töölepingu lõpetamine 
raseda või isikuga, kes 
kasvatab alla kolmeaastast 
last 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

lubatud teatud juhtudel 
ning tööinspektori 
nõusolekul (ettevõtte jmv 
likvideerimisel; tööandja 
pankroti väljakuulutamisel 
või pankrotimenetluse 
raugemisel pankroti-
seaduses sätestatud korras; 
töötajapoolsel töö-
kohustuste rikkumisel; 
töötaja suhtes usalduse 
kaotamisel; töötaja vääritu 
teo tõttu 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
TuMS § 231 Täiendav 
maksuvaba tulu lapse 
ülalpidamise korral 

täiendav maksuvabastus 
iga alla 17-aastase lapse 
kohta, aastane 

alla 17-aastase lapse 
vanem, eestkostja, 
lapsendaja  

lapse ülalpidamise kulude 
osaline hüvitamine 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
TuMS § 25 Eluasemelaenu 
intressid 

intresside mahaarvamine 
tulust täies ulatuses või 
osaliselt, aastane 

üksi last kasvatav, antud 
maksuperioodil 
lapsehoolduspuhkusel 
olnud vanem 

    

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid TuMS § 26 Koolituskulud 

lapse või enda 
koolituskulude 
mahaarvamine tulust, 
aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

kuni 26-aastase 
koolituskulud 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid VHS, vanemahüvitis palga alusel, igakuine  
vanem, lapsendaja, 
võõrasvanem, hooldaja 
või eestkostja 

hüvitada tööst saamata 
jäänud tulu, mittetöötavale 
vanemale võimaldada 
vanemahüvitise määras 

isal tekib õigus pärast 
lapse 70 päeva vanuseks 
saamist; makstakse kuni 
575 päeva möödumiseni 
sünnituspuhkusest või 
lapse 18 kuu vanuseks 
saamiseni 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid 
ÕÕS § 18 Õppelaenu 
tagasimaksmine  

riigi tagatisega õppelaenu 
tagasimaksmine ja intressi 
arvestamise peatamine 

kaitseväes olev ajateenija 
laenu tagasimaksmise 
peatamine ajateenistuse 
ajaks 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

KELS § 5 Lasteasutuse 
liigid ja § 14 
Erivajadustega lapsed 

erilasteaed (sobitus- ja 
erirühmad) kuni 7-
aastastele erivajadustega 
lastele 

erivajadustega lapsed, 
vanema soovil 

pakkuda lapsehoidu, 
alusharidust, eriabi ja 
erihooldust 

KOV-i kohustus, 
erilasteaeda vastuvõtmise 
kord kehtestatud HTM 
määrusega 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

KELS § 14 Erivajadustega 
lapsed 

lastehoiu pakkumine erivajadusega laps pakkuda lastehoidu KOV kohustus 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 6 Puudega lapse 
toetus 

igakuine, 270%-315% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (1080 krooni või 
1260 krooni kuus) 
olenevalt puude raskusest 

kuni 16-aastane puudega 
laps (makstakse puudega 
lapse vanemale) 

puudest tulenevate 
lisakulude hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (270% 
keskmise puudega, 315% 
raske ja sügava puudega)     

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 7 Puudega 
tööealise inimese toetus  

igakuine; 65%-210% 
puudest sotsiaaltoetuste 
määrast kuus (olenevalt 
puude raskusest)  

keskmise, raske või 
sügava puudega 16-
aastane kuni 
vanaduspensioniealine 
inimene 

puudest tingitud 
lisakulutuste hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (sügava 
puudega 210%, raske 
puudega 140%, keskmise 
puudega  65% sotsiaal-
toetuste määrast kuus) 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 8 Hooldaja toetus 

igakuine, 60%-100% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (olenevalt lapse 
vanusest, puude raskusest) 
ehk 240-400 kr kuus 

3-16-aastase keskmise, 
raske, sügava puudega 
lapse vanem ja 16-18-
aastase sügava või raske  
puudega lapse 
(võõras)vanem, kes ei saa 
lapse puude tõttu töötada 

puudega lapse vanema 
toetamine kui ta ei saa 
töötada puudega lapse 
kasvatamise tõttu; 
toimetuleku soodustamine 

toetuse suurus oleneb 
vanusest ja puude 
raskusest (3-16a keskmise, 
sügava, raske puudega 
laps 75%, 16-18a sügava 
puudega 100%, 16-18a 
raske puudega 60%) 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 9 Puudega 
vanema toetus 

igakuine, 75% 
sotsiaaltoetuste määrast 
ehk 300 kr kuus 

üks last kasvatav puudega 
vanem, eestkostja, 
võõrasvanem, hooldaja 

puudega vanema 
toetamine lapse 
kasvatamisel 

kuni 16-aastase lapse ning  
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 101 
Töötamistoetus 

kuni kümnekordses 
sotsiaaltoetuste määras 
kolme kalendriaasta 
jooksul esmakordsest 
määramisest arvates 

16-aastane ja vanem 
töötav puudega inimene 

puudest tingitud 
töötamisega seotud 
lisakulutuste osaline  
hüvitamine 

lisakulud on kulutused 
kaupadele ja teenustele, 
mis tekivad puudega 
inimesel seoses tööta-
misega; töötamistoetuse 
maksmise tingimused ja 
kord on kehtestatud SoM 
määrusega 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 11 
Rehabilitatsiooni toetus, 
seotud SHS § 118 

kuni 200% sotsiaaltoetuste 
määrast kalendriaasta 
jooksul 

16-65-aastane puudega 
isik rehabilitatsiooni-
teenuse saamiseks 

rehabilitatsioonikulude 
osaline hüvitamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad 
tegevused;                      

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 12 
Täienduskoolitustoetus 

tegelike koolituskulude 
osaline hüvitamine kuni 
24-kordses sotsiaaltoetuste 
määras kolme 
kalendriaasta jooksul  

töötav puudega isik 
töötava puudega inimese 
tööalaseks ja 
tasemekoolituseks 

toetuse esmakordsest 
määramisest arvates 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis 

alla 16-aastase puudega 
lapse vanem, hooldaja, kes 
ise on haige või talle 
osutatakse sünnitusabi 

puudega lapse vanema, 
hooldaja haigestudes 
saamata jäänud tulu 
hüvitamine 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RakKKS § 27 Riiklik 
koolitustellimus  

nominaalaja ületamisest 
tulenevate õppekulude 
hüvitamisest vabastamine 

keskmise, raske või 
sügava puudega isik; alla 
7-aastase lapse või 
puudega lapse vanem või 
hooldaja 

õppekulude hüvitamise 
vabastamine nominaalaja 
ületamise korral 

riiklik koolitustellimuse 
alusel moodustatud õppe-
kohal kui ta on viidud osa-
koormusega õppesse ja 
jätkab õpinguid sama 
õppekava järgi 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 

3-16-aastase keskmise, 
raske või sügava puudega 
lapse mittetöötav vanem 
või võõrasvanem 

kaitse, kindlustatus  
vanem, kes ei saa riiklikku 
pensioni 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused;  TLS § 51 
(2) Töölähetus  

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi kasva-
tavate isikute soodustused: 
TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise ette-
võttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku omavalitsus-
organi otsusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS §  79 
(2)§ Määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

kui määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamise põhjuseks on 
töö jätkamist takistav 
haigus, invaliidsus, haige 
või invaliidistunud pere-
konnaliikme hooldamise 
vajadus või õppima 
asumine, teatab töötaja 
lepingu lõpetamisest 
tööandjale vähemalt 5 
kalendripäeva ette 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS § § 92 
Töölepingu lõpetamine 
raseda või isikuga, kes 
kasvatab alla kolmeaastast 
last 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

lubatud teatud juhtudel 
ning tööinspektori 
nõusolekul (ettevõtte jmv 
likvideerimisel; tööandja 
pankroti väljakuulutamisel 
või pankrotimenetluse 
raugemisel pankroti-
seaduses sätestatud korras; 
töötajapoolsel töö-
kohustuste rikkumisel; 
töötaja suhtes usalduse 
kaotamisel; töötaja vääritu 
teo tõttu 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 28 Puudega lapse 
vanema, eestkostja ja 
hooldaja täiendav 
puhkepäev 

1 päev kuus, keskmise 
palga alusel 

puudega lapse vanem, 
eestkostja, hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine    

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 51 Töölähetus 
kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

naine, kes kasvatab  
puudega last või alla 3-
aastast last 

väikelapse vanema kaitse 
võib lähetada nõusolekul; 
ei kehti meestele 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last 

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

puudega lapse vanema, 
kasvataja kaitse 

lubatud vääramatu jõu 
korral  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS §11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

puudega lapse vanema 
kaitse 

ei hõlma õhtust aega 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 111 

Rehabilitatsiooniteenus 

rehabilitatsiooni plaan, 
teenuste pakkumine, 
juhendamine 

SHS § 112 mainitud 
isikud, puuete või 
psüühikahäiretega isikud, 
alaealine õigusrikkuja, 
koolikohustuse mitte täitja 

iseseisva toimetuleku, 
sotsiaalse integratsiooni, 
töötamise või tööle 
asumise soodustamine 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend.  

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 122 Riigi 
rahastatavale 
lapsehoiuteenusele 
õigustatud isikud  

lapse hoidmine 
kuni 18-aastase raske või 
sügava puudega lapse 
vanem, hooldaja 

hooldaja toimetulekut või 
töötamist toetav teenus 

  

Lapse sünd ja  
esimesed 
eluaastad  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 2 Tugikodu 

hooldamine puudega isik 
päevase või perioodilise 
ööpäevase hooldamise 
pakkumine 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö ja 
töösuhted 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis, 100% 
keskmisest tulust 

alla 12-aastase lapse 
vanem, hooldaja 

lapse põetamisel jäänud 
saamata tulu 

ei maksta kui on 
lapsehoolduspuhkusel või 
lapsendaja puhkusel või 
kui saab haigushüvitist 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last;  

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 6 Osaline tööaeg kokkuleppeline kõik töötajad 
tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

koostöövalmidus 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

KELS § 5 Lasteasutuse 
liigid ja § 10 Kohaliku 
omavalitsuse kohustus  

KOV võimaldab kõigile 3-
7 aastastele lastele koha 

1-7 aastane laps, vanema 
soovil 

pakkuda lastehoidu ja 
alusharidust 

KOV kohustus 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 16 Puhkuse 
andmine töötajale sobival 
ajal 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

alla 7-aastase lapse 
vanemale; mehele vahetult 
pärast 
lapsehoolduspuhkust 

töö- ja pereelu ühitamine 
ainult vanematele, mitte 
hooldajale 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 30 Täiendav 
lapsepuhkus; PuhkS § 26 
Puhkusetasu maksmine 
riigieelarve vahenditest 

õigus, kaitse töösuhetes; 
3-6 päeva lisapuhkust, 
täiendav lapsepuhkuse 
puhkusetasu 66 krooni 
päevas 

alla 14-aastase lapse 
vanem, eestkostja 

täiendaval lapsepuhkusel 
olles saamata töötasu 
kompenseerimine; töö- ja 
pereelu ühitamine 

hüvitise suurus ja 
maksmise kord kehtesta-
takse VV määrusega, 
päevade arv oleneb laste 
arvust ja vanusest, jagatav 
vanemate vahel 
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arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse 
vanem, kasvataja 

väikelapse vanema kaitse 
vääramatu jõu korral 
lubatud 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse või 
puudega lapse vanem, 
kasvataja 

väikelapse vanema kaitse ei hõlma õhtust aega 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse või 
puudega lapse vanem, 
kasvataja 

tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

SHS § 121 
Lapsehoiuteenus 

lapse hoidmine vanem, lapse hooldaja 
hooldaja toimetulekut või 
töötamist toetav teenus 

riigi rahastatud vaid 
puudega lapse puhul, 
muidu määrab KOV 
rahastuse 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik ravikindlustus laps lapse tervise kaitse   

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 33 Alla 19-aastase 
kindlustatud isiku 
hambaraviteenuse hüvitis 

tasuta teenus laps lapse tervise kaitse   

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 47 Täiendav 
ravimihüvitis 

ambulatoorseks raviks 
vajalike ravimite ostu 
hüvitus 6000-20000 kr 
aastas 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
ravimid, mis on kantud 
ravimite loetellu 
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arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Tervis ja 
tervishoid 

RTerS § 8 
Sotsiaalministeeriumi 
ülesanded 

tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele 
lasteasutuses ja koolis 

laps lapse tervise kaitse 

SoM määrus 
"Tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele koolieelses 
lasteasutuses ja koolis" 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek 

LaKS § 231 Alaealise 
liikumisvabaduse piirang 

lapse viibimine üksinda 
avalikus kohas öisel ajal  
keelatud 

laps lapse kaitse kellaaeg sõltub aastaajast 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek 

RPTS § 5 Lapsetoetus 
igakuine toetus, 300 kr,  
900 kr kuus 

laps kuni 16-aastaseks 
saamiseni ning õppimise 
korral 19-aastaseks 
saamiseni 

lapse hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulutuste osaline 
hüvitamine 

1. ja 2. lapse lapsetoetus 
300 kr, 3. ja järgmine laps 
900 krooni kuus 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek 

RPTS § 6 
Lapsehooldustasu 

300 kr kuus iga 3-8 
aastase lapse kohta 

vanem, hooldaja, 
eestkostja kui peres on 3- 
ja enam last  või kui peres 
on alla 3-aastaseid lapsi  

laste hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulude osaline 
hüvitamine peredele 

toetusele on õigus üks 
vanematest kui ei maksta 
sünnitus- või 
vanemahüvitist, 
lapsendamishüvitist 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek 

SHS § 11 
Sotsiaalnõustamine 

teabe andmine ja abi 
probleemide lahendamisel 

isik, perekond 
toimetuleku soodustamine 
ja tulevikus probleemide 
vältimine 

korraldab KOV 
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arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek SHS § 13 Koduteenused 

isiku abistamine läbi 
teenuse abi vajav isik, pere 

pakkuda paremat 
elukvaliteeti koduses 
keskkonnas 

korra kehtestab KOV 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 3 Varjupaik 

ajutine elukoht 
ajutist abi ja tuge ning 
kaitset vajavad isikud 

ajutise ööpäevase abi ja 
toe ning kaitse pakkumine 

  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek 

TuMS § 231 Täiendav 
maksuvaba tulu lapse 
ülalpidamise korral 

täiendav maksuvabastus 
iga alla 17-aastase lapse 
kohta, aastane 

alla 17-aastase lapse 
vanem, eestkostja, 
lapsendaja  

lapse ülalpidamise kulude 
osaline hüvitamine 

  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Perede 
toimetulek 

ÜTS § 27 Tasuta sõit 
riigisisesel liiniveol 

tasuta teenus eelkooliealine laps 
pakkuda väikelaste 
peredele tuge 

sh kommertsliinil 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Haridus PGS §15 

ettevalmistusrühmade 
loomine koolieelikutele 
alushariduse omandamise 
võimaldamiseks 

koolieelikud 

kooli direktor võib valla- 
või linnavalitsuse nõus-
olekul moodustada 
vastavalt vajadusele koolis 
ettevalmistusrühmi kooli-
eelikutele alushariduse 
omandamise võimalda-
miseks, pikapäevarühmi ja 
parandusõpperühmi 

KOV-i nõusolekul 
vastavalt vajadusele võib 
koolidirektor kooli juurde 
moodustada 
ettevalmistusrühmi 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Haridus 
RakKKS  
§ 27 Riiklik 
koolitustellimus  

nominaalaja ületamisest 
tulenevate õppekulude 
hüvitamisest vabastamine 

alla 7-aastase lapse või 
puudega lapse vanem või 
hooldaja; keskmise, raske 
või sügava puudega isik; 

õppekulude hüvitamise 
vabastamine nominaalaja 
ületamise korral 

riiklik koolitustellimuse 
alusel moodustatud 
õppekohal kui ta on viidud 
osakoormusega õppesse ja 
jätkab õpinguid sama 
õppekava järgi 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Haridus TuMS § 26 Koolituskulud 

lapse või enda 
koolituskulude 
mahaarvamine tulust, 
aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

kuni 26-aastase 
koolituskulud 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Haridus 
ÕÕS § 18 (51-59) 
Õppelaenu 
tagasimaksmine 

tagasimaksete osaline 
hüvitamine 

kuni 5-aastase lapse 
vanem 

leevendada laenukoormust   

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Eluase  
ETS § 7 Ettevõtlus- ja 
elamumajanduslaenude 
riikliku tagamise subjektid 

eluasemelaenu käendus 
(riiklikult tagatud laenude 
sihtgrupid ja piirsummad) 

noor pere ehk vähemalt 
üht kuni 15-aastast (k.a.) 
last kasvatav vanem või 
vanemad (ka eestkostja) 

soodustab eluaseme 
soetamist 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Eluase  
TuMS § 25 
Eluasemelaenu intressid 

maksustatavast tulust 
eluasemelaenu intresside 
mahaarvamine 

residendist füüsiline isik, 
endale eluasemeks elamu 
või korteri soetamiseks 
võetud laenu või liisingu 
intressi maksustavast 
perioodi tuludest 
mahaarvamine 

soodustab toimetulekut 
mahaarvamiste piiri 
ulatuses 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Eluase  
SHS § 14 
Eluasemeteenused 

eluase, selle kohandamine (puudega) isikud, pered 
pakkuda eluaset või 
kohandada eluase inimese 
vajaduste järgi 

KOV kohustus 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 Peretüübid ElatisAS, elatisabi 

50 kr päevas, 90 päeva 
jooksul maksimaalselt 
4500 krooni 

elatise saamiseks kohtusse 
pöördunud vanem 

toetada lühiajaliselt (kuni 
90 päeva) last, kelle 
vanem ei täida 
ülalpidamiskohustust 

kui kohus ei mõista teiselt 
vanemalt elatist välja, siis 
tuleb saadud elatisabi 
tagasi maksta 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
KVTS § 154 Ametipalk; 
VV määrus 21.12.06 nr 
262 

ajateenistuskohustuse 
täitmise ajal igakuise 
toetuse maksmine (1500 
kr esimese 10 nädala 
jooksul, ametikoha 
määramisel 2000-2700 kr) 

kaitseväes olev ajateenija 
ajateenistuskohustuste 
täitmise ajal toetuse 
maksmine  

ajateenija igakuise toetuse 
ulatuse ja maksmise kord 
kehtestatud VV määrusega 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
PKS peatükk 10 
Lapsendamine 

pere pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

tekivad vanema ja lapse 
vahelised õigused ja 
kohustused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid PKS peatükk 11 Eestkoste pere pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

tekib lapse seadusliku 
esindaja õigused ja 
kohustus lapse eest 
hoolitseda, kasvatada, 
ülalpidada 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
PuhkS § 28 Lapsendaja 
puhkus 

kohustus, kaitse 
töösuhetes, 70 päeva, 
ühekordne 

alla 10-aastase lapse 
lapsendaja 

töö- ja pereelu ühitamine 
70 kalendripäeva alates 
lapsendamise 
kohtuotsusest 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 

PuhkS § 30 Täiendav 
lapsepuhkus; PuhkS § 26 
Puhkusetasu maksmine 
riigieelarve vahenditest 

õigus, kaitse töösuhetes; 
täiendav lapsepuhkuse 
puhkusetasu 66 krooni 
päevas, 3-6 päeva 

alla 14-aastase lapse 
vanem, eestkostja 

täiendaval lapsepuhkusel 
olles saamata töötasu 
kompenseerimine; töö- ja 
pereelu ühitamine 

hüvitise suurus ja 
maksmise kord kehtesta-
takse VV määrusega, 
päevade arv oleneb laste 
arvust ja vanusest, jagatav 
vanemate vahel 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

lapsendamishüvitis 
sõltuvalt palgast, ühe 
korra 

alla 10-aastase lapse 
lapsendaja 

lapsendamis puhkuse 
PuhkS § 28 alusel saamata 
jäänud tulu hüvitamine 

lapsendamishüvitise 
pikkus kuni 70 päeva, 
100% keskmisest tulust 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
RPTS § 6 
Lapsehooldustasu 

300 kr kuus iga 3-8 
aastase lapse kohta 

3- ja enama lapse vanem, 
hooldaja, eestkostja 

laste hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulude osaline 
hüvitamine peredele 

toetusele on õigus üks 
vanematest kui ei maksta 
sünnitus- või vanema-
hüvitist, 
lapsendamishüvitist 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
RPTS § 7 Üksikvanema 
lapse toetus 

igakuine, 300 kr kuus 

tuvastamata isadusega 
lapsele, tagaotsitavaks 
kuulutatud vanemaga 
lapsele 

toetada üksi last 
kasvatavat vanemat 

kuni 16-aastase lapse ning 
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
RPTS § 8 Ajateenija lapse 
toetus 

igakuine, 750 kr kuus 

ajateenistuses oleva isiku 
kuni 16-aastane laps või 
õppimise korral kuni 19-
aastane laps 

toetada last, kelle vanem 
on kaitsejõududes 
ajateenistuses 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
RPTS § 9 Eestkostel või 
perekonnas hooldamisel 
oleva lapse toetus 

igakuine, 3000 kr kuus 

kuni 16-aastase või 
õppimise korral kuni 19-
aastase vanemliku 
hoolitsuseta lapse 
eestkostja, hooldaja 

toetada lapse kasvamist 
perekonnas, mitte 
hoolekandeasutuses 

kirjaliku perekonnas 
hooldamise lepingu alusel;  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
RPTS § 91 Seitsme- ja 
enamlapselise pere 
vanema toetus 

igakuine, 2640 kr kuus 
seitset või enamat last 
kasvatav vanem 

toetada suurperede 
vanemaid 

lühiajaline toetus (laste 
vanusest olenevalt) 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
RPTS § 11 
Lapsendamistoetus 

ühekordne, 5000 kr kuus lapsendaja  
lapse perre tulekuga 
seotud kulude katmine 

iga lapsendatud lapse 
kohta kui antud lapse 
kohta ei ole varem 
makstud sünnitoetust 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
RPKS § 20-21 
Toitjakaotuspension; § 22 
Õigus rahvapensionile 

sõltuvalt toitja east ja 
staažist, igakuine 

perekonnaliikmed, 
lähisugulased 

toetada toitja kaotanud 
pereliiget 

rahvapensioni makstakse 
toitja kaotanud isikutele 
kui toitjal ei olnud 
nõutavat pensionistaazi 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 
seitset või enamat last 
kasvatav vanem, hooldaja 

kaitse, kindlustatus 
kui kõik lapsed on alla 19-
aastased 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 

mittetöötav vanem, kes 
kasvatab 3 või enamat alla 
19-aastast last, kellest 
vähemalt üks on alla 8 
aastane  

kaitse, kindlustatus    

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
SHS § 15 Hooldamine 
perekonnas 

elukoha pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

ajutine, võib olla lühi- või 
pikaajaline 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 Peretüübid 

SHS § 151 
Asenduskoduteenus elukoha pakkumine 

laps, kes vastab SHS § 152  
tingimustele 

peresarnaste 
elamistingimuste 
võimaldamine 

KOV 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
SHS § 22 
Toimetulekutoetus 

vastavalt vajadusele 
kompenseeritakse 
sissetulekute ja 
toimetuleku piiri vahe 

alla toimetulekupiiri 
elavad isikud või pered 

toimetuleku toetamine 
määrab KOV, 
riigieelarvest 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
SHS § 224 Riigieelarvest 
makstavad täiendavad 
sotsiaaltoetused 

täiendav sotsiaaltoetus 200 
kr 

toimetulekutoetuse saaja, 
kelle pereliikmed on 
alaealised SHS § 22, lg 2, 
21 järgi 

toimetuleku toetamine 

alaealisteks loetakse sh 
päevases õppevormis 
õppivad õpilased ja 
üliõpilased 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
TuMS § 25 
Eluasemelaenu intressid 

intresside mahaarvamine 
tulust täies ulatuses või 
osaliselt, aastane 

üksi last kasvatav, antud 
maksuperioodil 
lapsehoolduspuhkusel 
olnud vanem 

    

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid TuMS § 26 Koolituskulud 
lapse või enda koolitus-
kulude mahaarvamine 
tulust, aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

kuni 26-aastase 
koolituskulud 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid 
ÕÕS § 18 Õppelaenu 
tagasimaksmine  

riigi tagatisega õppelaenu 
tagasimaksmine ja intressi 
arvestamise peatamine 

kaitseväes olev ajateenija 
laenu tagasimaksmise 
peatamine ajateenistuse 
ajaks 

  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

KELS § 5 Lasteasutuse 
liigid ja § 14 
Erivajadustega lapsed 

erilasteaed (sobitus- ja 
erirühmad) kuni 7-
aastastele erivajadustega 
lastele 

erivajadustega lapsed, 
vanema soovil 

pakkuda lapsehoidu, 
alusharidust, eriabi ja 
erihooldust 

KOV-i kohustus, 
erilasteaeda vastuvõtmise 
kord kehtestatud HTM 
määrusega 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 6 Puudega lapse 
toetus 

igakuine, 270%-315% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (1080 kr või 1260 kr 
kuus) olenevalt puude 
raskusest 

kuni 16-aastane puudega 
laps (makstakse puudega 
lapse vanemale) 

puudest tulenevate 
lisakulude hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavaid tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (270% 
keskmise puudega, 315% 
raske ja sügava puudega)     

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 7 Puudega 
tööealise inimese toetus  

igakuine; 65%-210% 
puudest sotsiaaltoetuste 
määrast kuus (olenevalt 
puude raskusest)  

keskmise, raske või 
sügava puudega 16-
aastane kuni 
vanaduspensioniealine 
inimene 

puudest tingitud 
lisakulutuste hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (sügava 
puudega 210%, raske 
puudega 140%, keskmise 
puudega 65% sotsiaal-
toetuste määrast kuus) 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 8 Hooldajatoetus 

igakuine, 60%-100% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (olenevalt lapse 
vanusest, puude raskusest) 
ehk 240-400 kr kuus 

3-16-aastase keskmise, 
raske, sügava puudega 
lapse vanem ja 16-18-
aastase sügava või raske  
puudega lapse 
(võõras)vanem, kes ei saa 
lapse puude tõttu töötada 

puudega lapse vanema 
toetamine kui ta ei saa 
töötada puudega lapse 
kasvatamise tõttu; 
toimetuleku soodustamine 

toetuse suurus oleneb 
vanusest ja puude 
raskusest (3-16a keskmise, 
sügava, raske puudega 
laps 75%, 16-18a sügava 
puudega 100%, 16-18a 
raske puudega 60%) 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 9 Puudega 
vanema toetus 

igakuine, 75% 
sotsiaaltoetuste määrast 
ehk 300 kr kuus 

üks last kasvatav puudega 
vanem, eestkostja, 
võõrasvanem, hooldaja 

puudega vanema 
toetamine lapse 
kasvatamisel 

kuni 16-aastase lapse ning  
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 101 
Töötamistoetus 

kuni kümnekordses 
sotsiaaltoetuste määras 
kolme kalendriaasta 
jooksul esmakordsest 
määramisest arvates 

16-aastane ja vanem 
töötav puudega inimene 

puudest tingitud 
töötamisega seotud 
lisakulutuste osaline  
hüvitamine 

lisakulud on kulutused 
kaupadele ja teenustele, 
mis tekivad puudega 
inimesel seoses tööta-
misega; töötamistoetuse 
maksmise tingimused ja 
kord on kehtestatud SoM 
määrusega 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 11 
Rehabilitatsiooni toetus, 
seotud SHS § 118 

kuni 200% sotsiaaltoetuste 
määrast kalendriaasta 
jooksul 

16-65-aastane puudega 
isik 
rehabilitatsiooniteenuse 
saamiseks 

rehabilitatsioonikulude 
osaline hüvitamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevused   

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 12 
Täienduskoolitustoetus 

tegelike koolituskulude 
osaline hüvitamine kuni 
24-kordses sotsiaaltoetuste 
määras kolme 
kalendriaasta jooksul 

töötav puudega isik 
töötava puudega inimese 
tööalaseks ja 
tasemekoolituseks 

toetuse esmakordsest 
määramisest arvates 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RakKKS  
§ 27 Riiklik 
koolitustellimus  

nominaalaja ületamisest 
tulenevate õppekulude 
hüvitamisest vabastamine 

keskmise, raske või 
sügava puudega isik; alla 
7-aastase lapse või 
puudega lapse vanem või 
hooldaja 

õppekulude hüvitamise 
vabastamine nominaalaja 
ületamise korral 

riiklik koolitustellimuse 
alusel moodustatud õppe-
kohal kui on viidud osa-
koormusega õppesse ja 
jätkab õpinguid sama 
õppekava järgi 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis, 80% 
keskmisest tulust 

alla 16-aastase lapse 
vanem, hooldaja, kes ise 
on haige või talle 
osutatakse sünnitusabi 

puudega lapse hooldaja 
haigestudes saamata 
jäänud tulu hüvitamine 

ei maksta kui on 
lapsehoolduspuhkusel või 
lapsendaja puhkusel või 
kui saab haigushüvitist 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis 
alla 16-aastase puudega 
lapse vanem, hooldaja 

alla 16-aastase puudega 
lapse hooldaja haigestudes 
saamata jäänud tulu 

  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 

3-16-aastase keskmise, 
raske või sügava puudega 
lapse mittetöötav vanem 
või võõrasvanem 

kaitse, kindlustatus  
vanem, kes ei saa riiklikku 
pensioni 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 111 
Rehabilitatsiooniteenus 

rehabilitatsiooni plaan, 
teenuste pakkumine, 
juhendamine 

SHS § 112 mainitud 
isikud, puuete või 
psüühikahäiretega isikud, 
alaealine õigusrikkuja, 
koolikohustuse mitte täitja 

iseseisva toimetuleku, 
sotsiaalse integratsiooni, 
töötamise või tööle 
asumise soodustamine 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või eest-
kostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 122 Riigi 
rahastatavale 
lapsehoiuteenusele 
õigustatud isikud  

lapse hoidmine 
kuni 18-aastase raske või 
sügava puudega lapse 
vanem, hooldaja 

hooldaja toimetulekut või 
töötamist toetav teenus 

  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 2 Tugikodu 

hooldamine puudega isik 
päevase või perioodilise 
ööpäevase hooldamise 
pakkumine 

  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused;  TLS § 51 
(2) Töölähetus  

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi kasvata-
vate isikute soodustused: 
TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku omavalitsus-
organi otsusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS §  79 
(2)§ Määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

kui määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamise põhjuseks on 
töö jätkamist takistav 
haigus, invaliidsus, haige 
või invaliidistunud pere-
konnaliikme hooldamise 
vajadus või õppima 
asumine, teatab töötaja 
lepingu lõpetamisest 
tööandjale vähemalt 5 
kalendripäeva ette 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS § § 92 
Töölepingu lõpetamine 
raseda või isikuga, kes 
kasvatab alla kolmeaastast 
last 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

lubatud teatud juhtudel 
ning tööinspektori nõus-
olekul (ettevõtte jm likvi-
deerimisel; tööandja 
pankroti väljakuulutamisel 
või pankrotimenetluse 
raugemisel pankroti-
seaduses sätestatud korras; 
töötajapoolsel töö-
kohustuste rikkumisel; 
töötaja suhtes usalduse 
kaotamisel; töötaja vääritu 
teo tõttu;   



 44

Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 28 Puudega lapse 
vanema, eestkostja ja 
hooldaja täiendav tasuline 
puhkepäev 

õigus, kaitse töösuhetes; 1 
päev kuus, keskmise palga 
alusel 

puudega lapse vanem, 
puudega lapse hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine   

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 51 Töölähetus 
kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

naine, kes kasvatab  
puudega last või alla 3-
aastast last 

väikelapse vanema kaitse 
võib lähetada nõusolekul; 
ei kehti meestele 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise ette-
võttesse, asutusse või 
muusse organisatisooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku omavalitsus-
organi otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last 

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

puudega lapse vanema, 
kasvataja kaitse 

lubatud vääramatu jõu 
korral  

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS §11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

puudega lapse vanema 
kaitse 

ei hõlma õhtust aega 

Koolieelikud: 
eluaastad 3-6 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 6 Osaline tööaeg kokkuleppeline kõik töötajad 
tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

koostöövalmidus 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last;  

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 16 Puhkuse 
andmine töötajale sobival 
ajal 

kohustus, kaitse 
töösuhetes 

kuni 7-10aastase lapse 
vanem  

töö- ja pereelu ühitamine 
sh lapse koolivaheajal; 
ainult vanemale, mitte 
hooldajale 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 30 Täiendav 
lapsepuhkus; PuhkS § 26 
Puhkusetasu maksmine 
riigieelarve vahenditest 

õigus, kaitse töösuhetes; 
täiendav lapsepuhkuse 
puhkusetasu 66 kr päevas, 
3-6 päeva 

alla 14-aastase lapse 
vanem, eestkostja 

täiendaval lapsepuhkusel 
olles saamata töötasu 
kompenseerimine, töö- ja 
pereelu ühitamine 

hüvitise suurus ja maks-
mise kord kehtestatakse 
VV määrusega, päevade 
arv sõltub laste arvust ja 
vanusest; jagatav 
vanemate vahel 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse 
vanem, kasvataja 

vanema kaitse 
vääramatu jõu korral 
lubatud 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse 
vanem, kasvataja 

vanema kaitse   
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

alla 12-aastase lapse või 
puudega lapse vanem, 
kasvataja 

tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis, 100% 
keskmisest tulust 

vanem, hooldaja 
alla 12-aastase lapse 
põetamisel jäänud saamata 
tulu 

ei maksta kui on 
lapsehoolduspuhkusel, 
lapsendaja puhkusel või 
kui saab haigushüvitist 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik 

ravikindlustus laps lapse tervise kaitse   

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 30 Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu; 
seotud PGS § 32 

koolis osutatav tervishoiu-
teenus, mille osutamise 
eest võtab haigekassa tasu 
maksmise kohustuse üle 
11 kuul aastas; piirhind 
koolis tervishoiuteenuse 
osutamise korral; koolis 
iseseisva õendusabina 
osutatava tervishoiu-
teenuse piirhind 

päevases õppevormis 
põhiharidust või 
üldkeskharidust omandav 
õpilane, samuti 
põhihariduse nõudeta või 
põhihariduse baasil 
kutseõpet ja 
kutsekeskharidust 
omandav õpilane 

lapse tervise kaitse koolis 

ravikindlustusseadus 
alusel kehtestatud VV 
10.01.08 määrus nr 12  § 5 
Koolitervishoiuteenus 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 33 Alla 19-aastase 
kindlustatud isiku 
hambaraviteenuse hüvitis 

tasuta teenus laps lapse tervise kaitse   

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 47 Täiendav 
ravimihüvitis 

ambulatoorseks raviks 
vajalike ravimite ostu 
hüvitus 6000-20000 kr 
aastas 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
ravimid, mis on kantud 
ravimite loetellu 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Tervis ja 
tervishoid 

RTerS § 8 
Sotsiaalministeeriumi 
ülesanded 

tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele 
lasteasutuses ja koolis 

laps lapse tervise kaitse 

SoM määrus 
"Tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele koolieelses 
lasteasutuses ja koolis" 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

LaKS § 231 Alaealise 
liikumisvabaduse piirang 

lapse viibimine üksinda 
avalikus kohas öisel ajal  
keelatud 

laps lapse kaitse kellaaeg sõltub aastaajast 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

RPTS § 5 Lapsetoetus 
igakuine toetus, 300 kr, 
900 kr kuus 

laps kuni 16-aastaseks 
saamiseni ning õppimise 
korral 19-aastaseks 
saamiseni 

lapse hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulutuste osaline 
hüvitamine 

1. ja 2. lapse lapsetoetus 
300 kr, 3. ja järgmine laps 
900 krooni kuus 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

RPTS § 6 
Lapsehooldustasu 

300 kr kuus iga 3-8 
aastase lapse kohta 

vanem, hooldaja, 
eestkostja kui peres on 3- 
ja enam last  või kui peres 
on alla 3-aastaseid lapsi  

laste hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulude osaline 
hüvitamine peredele 

toetusele on õigus üks 
vanematest kui ei maksta 
lapsendamishüvitist 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

SHS § 11 
Sotsiaalnõustamine 

teabe andmine ja abi 
probleemide lahendamisel 

isik, perekond 
toimetuleku soodustamine 
ja tulevikus probleemide 
vältimine 

korraldab KOV 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või eest-
kostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

SHS § 121 

Lapsehoiuteenus 
lapse hoidmine vanem, lapse hooldaja 

hooldaja toimetulekut või 
töötamist toetav teenus 

riigi rahastatud vaid 
puudega lapse puhul, 
muidu määrab KOV 
rahastuse 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

SHS § 13 Koduteenused 
isiku abistamine läbi 
teenuse 

abi vajav isik, pere 
pakkuda paremat 
elukvaliteeti koduses 
keskkonnas 

korra kehtestab KOV 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 3 Varjupaik 

ajutine elukoht 
ajutist abi ja tuge ning 
kaitset vajavad isikud 

ajutise ööpäevase abi ja 
toe ning kaitse pakkumine 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1 Päevakeskus 

hooldamine 
isikud, kes vajavad 
päevast hooldamist 

osutada päevast 
hooldamist 

koostööpartnerid KOV ja 
MTÜ 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Perede 
toimetulek 

TuMS § 231 Täiendav 
maksuvaba tulu lapse 
ülalpidamise korral 

täiendav maksuvabastus 
iga alla 17-aastase lapse 
kohta, aastane 

alla 17-aastase lapse 
vanem, eestkostja, 
lapsendaja  

lapse ülalpidamise kulude 
osaline hüvitamine 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus 
HuviKS § 21 
Finantseerimine, HTM 
määrus 21.03.2007 nr 24 

huvikool saab riigilt 
toetust ja õpilane seeläbi 
odavamat huviharidust 

õpilane huvihariduse pakkumine 
osa huvikoole saavad 
toetust riigilt 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus 
NTS § 81 Noortelaager ja 
projektlaager  

tasemekoolitusevälise 
tasulise teenuse õiguslik 
reguleerimine 

noored (NTS järgi 
käsitletakse noorena 7- 
kuni 26-aastast isikut) 

noorte vaimse ja füüsilise 
arengu soodustamine 

noortele tingimuste 
loomine arendavaks 
tegevuseks  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  
PGS § 8 Õppimine 
koolides 

õppimine riigi ja kohalike 
omavalitsuste 
põhikoolides ja 
gümnaasiumides tasuta 

õpilased tasuta hariduse andmine   

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  
PGS § 16 
pikapäevarühmad, ringid, 
stuudiod  

päevahoid, haridus kõik õpilased 
lastehoiu ja hariduse ning 
abi pakkumine pärast 
kooli 

moodustatakse 
lapsevanemate soovil 
KOV nõusolekul 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus PGS § 161 õpilaskodu lühi- ja pikaajaline hoid põhikooli õpilane 
tagatakse õpilasele 
õppimis-, elamis- ja 
kasvatustingimused 

moodustatakse kooli ja 
maavanema soovil HTM 
loal 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  
PGS § 23 Õppekava 
läbimiseks vajalik materjal 

õppekava läbimiseks 
vajalikud materjalid on 
tasuta 

õpilased tasuta hariduse andmine 
ei kata nt kunstitarbeid, 
spordiriideid jne 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  
PGS § 31 Õpilasel on 
õigus 

tasuta kasutada kooli 
rajatise klassivälises 
tegevuses 

õpilased tasuta hariduse andmine   

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  
PGS § 321 koolilõuna 
toetus 

lõunasöögi madalam hind põhikooli õpilane 
tagada põhikooli astmes 
lõunasöögi toetamine 

riigi toetus ei kata kogu 
maksumust, mõni KOV 
toetab lisaks 
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Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  
PGS § 36 Kooli personali 
miinimumkoosseis, HTM 
määrus 15.09.1999 nr. 48 

õpilase nõustamine, 
teenindamine 

1.-12. klassi õpilased 
koolipsühholoogi koha 
loomine kooli juurde 

sõltub õpilaste arvust, 
täiskoht 600 õpilasega 
koolis 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  RPTS § 14 Koolitoetus üks kord aastas, 450 kr 
kuni 16-aastane lapse, 
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse vanem 

kooliga seotud kulude 
katmine 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  TuMS § 26 Koolituskulud 
lapse või enda koolitus-
kulude mahaarvamine 
tulust, aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

kuni 26-aastase 
koolituskulud 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  
ÜTS § 28 
Kommertsliiniveol 
kehtivad sõidusoodustused 

hüvitatav teenus 
päevases õppevormis 
põhiharidust omandav 
õpilane 

pakkuda koolilastega 
peredele tuge 

hüvitise suurus ei pruugi 
olla 100% 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Haridus  
ÜTS § 29 Avalikul 
liiniveol kehtivad 
sõidusoodustused 

soodustusega teenus 
õpilane, puudega lapse 
saatja 

pakkuda peredele tuge 
soodustuse suurus kuni 
50% 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Eluase  
ETS § 7 Ettevõtlus- ja 
elamumajanduslaenude 
riikliku tagamise subjektid 

eluasemelaenu käendus 
(riiklikult tagatud laenude 
sihtgrupid ja piirsummad) 

noor pere ehk vähemalt 
üht kuni 15-aastast (k.a.) 
last kasvatav vanem või 
vanemad (ka eestkostja) 

soodustab eluaseme 
soetamist 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Eluase  
TuMS § 25 
Eluasemelaenu intressid 

maksustatavast tulust 
eluasemelaenu intresside 
mahaarvamine 

residendist füüsiline isik,  
endale eluasemeks elamu 
või korteri soetamiseks 
võetud laenu või liisingu 
intressi maksustavast 
perioodi tuludest 
mahaarvamine 

soodustab toimetulekut 
mahaarvamiste piiri 
ulatuses 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Eluase 
SHS § 14 
Eluasemeteenused 

eluase, selle kohandamine (puudega) isikud, pered 
pakkuda eluaset või 
kohandada eluase inimese 
vajaduste järgi 

KOV kohustus 
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Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid Elatis AS, elatisabi 
50 kr päevas, 90 päeva 
jooksul maksimaalselt 
4500 krooni 

elatise saamiseks kohtusse 
pöördunud vanem 

toetada lühiajaliselt (kuni 
90 päeva) last, kelle 
vanem ei täida 
ülalpidamiskohustust 

kui kohus ei mõista teiselt 
vanemalt elatist välja, siis 
tuleb saadud elatisabi 
tagasi maksta 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
KVTS § 154 Ametipalk; 
VV määrus 21.12.06 nr 
262 

ajateenistuskohustuse 
täitmise ajal igakuise 
toetuse maksmine (1500 
kr esimese 10 nädala 
jooksul, ametikoha 
määramisel 2000-2700 kr) 

kaitseväes olev ajateenija 
ajateenistuskohustuste 
täitmise ajal toetuse 
maksmine  

ajateenija igakuise toetuse 
ulatuse ja maksmise kord 
kehtestatud VV määrusega 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
PKS peatükk 10 
Lapsendamine 

pere pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

tekivad vanema ja lapse 
vahelised õigused ja 
kohustused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid PKS peatükk 11 Eestkoste pere pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

tekib lapse seadusliku 
esindaja õigused ja 
kohustus lapse eest 
hoolitseda, kasvatada ja 
ülalpidada 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
PuhkS § 28 Lapsendaja 
puhkus 

kohustus, kaitse 
töösuhetes, 70 päeva, 
ühekordne 

alla 10-aastase lapse 
lapsendaja 

töö- ja pereelu ühitamine 
70 kalendripäeva alates 
lapsendamise 
kohtuotsusest 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 

PuhkS § 30 Täiendav 
lapsepuhkus; PuhkS § 26 
Puhkusetasu maksmine 
riigieelarve vahenditest 

õigus, kaitse töösuhetes; 
täiendav lapsepuhkuse 
puhkusetasu 66 krooni 
päevas, 3-6 päeva 

alla 14-aastase lapse 
vanem, eestkostja 

täiendaval lapsepuhkusel 
olles saamata töötasu 
kompenseerimine, töö- ja 
pereelu ühitamine 

hüvitise suurus ja 
maksmise kord kehtesta-
takse VV määrusega, 
päevade arv sõltub laste 
arvust ja vanusest; jagatav 
vanemate vahel 
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Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

lapsendamishüvitis 
sõltuvalt palgast, ühe 
korra 

alla 10-aastase lapse 
lapsendaja 

lapsendamispuhkuse 
PuhkS § 28 alusel saamata 
jäänud tulu hüvitamine 

lapsendamishüvitise 
pikkus kuni 70 päeva, 
100% keskmisest tulust 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
RPTS § 6 
Lapsehooldustasu 

300 kr kuus iga 3-8 
aastase lapse kohta 

3 ja enama lapse vanem, 
lapsendaja, eestkostja, 
hooldaja 

laste hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulude osaline 
hüvitamine peredele 

toetusele on õigus üks 
vanematest kui ei maksta 
sünnitus- või 
vanemahüvitist; 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
RPTS § 7 Üksikvanema 
lapse toetus 

igakuine, 300 kr kuus 

tuvastamata isadusega 
lapsele, tagaotsitavaks 
kuulutatud vanemaga 
lapsele 

toetada üksi last 
kasvatavat vanemat 

kuni 16-aastase lapse ning  
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
RPTS § 8 Ajateenija lapse 
toetus 

igakuine, 750 kr kuus 

ajateenistuses oleva isiku 
kuni 16-aastane laps või 
õppimise korral kuni 19-
aastane laps 

toetada last, kelle vanem 
on kaitsejõududes 
ajateenistuses 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
RPTS § 9 Eestkostel või 
perekonnas hooldamisel 
oleva lapse toetus 

igakuine, 3000 kr kuus 

kuni 16-aastase või 
õppimise korral kuni 19-
aastase vanemliku 
hoolitsuseta lapse 
eestkostja, hooldaja 

toetada lapse kasvamist 
perekonnas, mitte 
hoolekandeasutuses 

kirjaliku perekonnas 
hooldamise lepingu alusel  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
RPTS § 91 Seitsme- ja 
enamlapselise pere 
vanema toetus 

igakuine, 2640 kr kuus 
seitset või enamat last 
kasvatav vanem 

toetada suurperede 
vanemaid 

lühiajaline toetus 
(olenevalt laste vanusest) 
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Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
RPTS § 11 
Lapsendamistoetus 

ühekordne, 5000 kr kuus lapsendaja 
lapse perre tulekuga 
seotud kulude katmine 

iga lapsendatud lapse 
kohta kui sama lapse 
kohta ei ole varem 
sünnitoetust makstud 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
RPKS § 20-21 
Toitjakaotuspension; § 22 
Õigus rahvapensionile 

sõltuvalt toitja east ja 
staažist, igakuine 

perekonnaliikmed, 
lähisugulased 

toetada toitja kaotanud 
pereliiget 

rahvapensioni makstakse 
toitja kaotanud isikutele 
kui toitjal ei olnud 
nõutavat pensionistaaži 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 
seitset või enamat last 
kasvatav vanem, hooldaja 

kaitse, kindlustatus 
kui kõik lapsed on alla 19-
aastased 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud riik tasub sotsiaalmaksu 

mittetöötav vanem, kes 
kasvatab 3 või enamat alla 
19-aastast last, kellest 
vähemalt üks on alla 8 
aastane  

kaitse, kindlustatus    

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
SHS § 15 Hooldamine 
perekonnas 

elukoha pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

ajutine, võib olla lühi- või 
pikaajaline 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
SHS § 151 

Asenduskoduteenus 
elukoha pakkumine 

laps, kes vastab SHS § 152  
tingimustele 

peresarnaste 
elamistingimuste 
võimaldamine 

KOV 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
SHS § 22 
Toimetulekutoetus 

vastavalt vajadusele 
kompenseeritakse 
sissetulekute ja 
toimetuleku piiri vahe 

alla toimetulekupiiri 
elavad isikud või pered 

toimetuleku toetamine 
määrab KOV, 
riigieelarvest 
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Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
SHS § 224 Riigieelarvest 
makstavad täiendavad 
sotsiaaltoetused 

täiendav sotsiaaltoetus 200 
kr 

toimetulekutoetuse saaja, 
kelle pereliikmed on 
alaealised SHS § 22, lg 2, 
21 järgi 

toimetuleku toetamine 

alaealisteks loetakse sh 
päevases õppevormis 
õppivad õpilased ja 
üliõpilased 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
TuMS § 25 Eluasemelaenu 
intressid 

intresside mahaarvamine 
tulust täies ulatuses või 
osaliselt, aastane 

üksi last kasvatav, antud 
maksuperioodil 
lapsehoolduspuhkusel 
olnud vanem 

    

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid TuMS § 26 Koolituskulud 
lapse või enda koolitus-
kulude mahaarvamine 
tulust, aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

kuni 26-aastase 
koolituskulud 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid 
ÕÕS § 18 Õppelaenu 
tagasimaksmine  

riigi tagatisega õppelaenu 
tagasimaksmine ja intressi 
arvestamise peatamine 

kaitseväes olev ajateenija 
laenu tagasimaksmise 
peatamine ajateenistuse 
ajaks 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

HaS §10 Erivajadustega 
inimeste õpetamine, PGS 
§ 20 Erivajadustega laste 
õppimine 

erivajadustega laste õppe 
võimaldamine 

erivajadusega lapsed 
võimaldada erivajadustega 
lastel omandada haridust 

KOV'i kohustus, HTM 
kehtestab tingimused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 6 Puudega lapse 
toetus 

igakuine, 270%-315% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (1080 kr või 1260 kr 
kuus) olenevalt puude 
raskusest 

kuni 16-aastane puudega 
laps (makstakse puudega 
lapse vanemale) 

puudest tulenevate 
lisakulude hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavaid tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (270% 
keskmise puudega, 315% 
raske ja sügava puudega)     
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Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 7 Puudega 
tööealise inimese toetus  

igakuine; 65%-210% 
puudest sotsiaaltoetuste 
määrast kuus (olenevalt 
puude raskusest)  

keskmise, raske või 
sügava puudega 16-
aastane kuni 
vanaduspensioniealine 
inimene 

puudest tingitud 
lisakulutuste hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (sügava 
puudega 210%, raske 
puudega 140%, keskmise 
puudega  65% sotsiaal-
toetuste määrast kuus) 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 8 Hooldajatoetus 

igakuine, 60%-100% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (olenevalt lapse 
vanusest, puude raskusest) 
ehk 240-400 kr kuus 

3-16-aastase keskmise, 
raske, sügava puudega 
lapse vanem ja 16-18-
aastase sügava või raske  
puudega lapse 
(võõras)vanem, kes ei saa 
lapse puude tõttu töötada 

puudega lapse vanema 
toetamine kui ta ei saa 
töötada puudega lapse 
kasvatamise tõttu; 
toimetuleku soodustamine 

toetuse suurus oleneb 
vanusest ja puude 
raskusest (3-16a keskmise, 
sügava, raske puudega 
laps 75%, 16-18a sügava 
puudega 100%, 16-18a 
raske puudega 60%) 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 9 Puudega 
vanema toetus 

igakuine, 75% 
sotsiaaltoetuste määrast 
ehk 300 kr kuus 

üks last kasvatav puudega 
vanem, eestkostja, 
võõrasvanem, hooldaja 

puudega vanema 
toetamine lapse 
kasvatamisel 

kuni 16-aastase lapse 
kohta ja  õppimise korral 
kuni 19-aastase lapse 
kohta 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 101 
Töötamistoetus 

kuni kümnekordses 
sotsiaaltoetuste määras 
kolme kalendriaasta 
jooksul esmakordsest 
määramisest arvates 

16-aastane ja vanem 
töötav puudega inimene 

puudest tingitud 
töötamisega seotud 
lisakulutuste osaline  
hüvitamine 

lisakulud on kulutused 
kaupadele ja teenustele, 
mis tekivad puudega 
inimesel seoses töötami-
sega; töötamistoetuse 
maksmise tingimused ja 
kord on kehtestatud SoM 
määrusega 
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Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 11 
Rehabilitatsiooni toetus, 
seotud SHS § 118 

kuni 200% sotsiaaltoetuste 
määrast kalendriaasta 
jooksul 

16-65-aastane puudega 
isik rehabilitatsiooni-
teenuse saamiseks 

rehabilitatsioonikulude 
osaline hüvitamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevused   

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 12 
Täienduskoolitustoetus 

tegelike koolituskulude 
osaline hüvitamine kuni 
24-kordses sotsiaaltoetuste 
määras kolme 
kalendriaasta jooksul 

töötav puudega isik 
töötava puudega inimese 
tööalaseks ja 
tasemekoolituseks 

toetuse esmakordsest 
määramisest arvates 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RakKKS  
§ 27 Riiklik 
koolitustellimus  

nominaalaja ületamisest 
tulenevate õppekulude 
hüvitamisest vabastamine 

keskmise, raske või 
sügava puudega isik; alla 
7-aastase lapse või 
puudega lapse vanem või 
hooldaja 

õppekulude hüvitamise 
vabastamine nominaalaja 
ületamise korral 

riiklik koolitustellimuse 
alusel moodustatud 
õppekohal kui ta on viidud 
osakoormusega õppesse ja 
jätkab õpinguid sama 
õppekava järgi 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis 
alla 16-aastase puudega 
lapse vanem, hooldaja 

alla 16-aastase puudega 
lapse hooldaja haigestudes 
saamata jäänud tulu 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis, 80% 
keskmisest tulust 

alla 16-aastase puudega 
vanem, hooldaja 

alla 16-aastase puudega 
lapse hooldaja haigestudes 
saamata jäänud tulu 

ei maksta kui on 
lapsehoolduspuhkusel, 
lapsendaja puhkusel või 
kui saab haigushüvitist 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 

3-16-aastase keskmise, 
raske või sügava puudega 
lapse mittetöötav vanem 
või võõrasvanem 

kaitse, kindlustatus  
vanem, kes ei saa riiklikku 
pensioni 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 111 
Rehabilitatsiooniteenus 

rehabilitatsiooni plaan, 
teenuste pakkumine, 
juhendamine 

SHS § 112 mainitud 
isikud, puuete või 
psüühikahäiretega isikud, 
alaealine õigusrikkuja, 
koolikohustuse mitte täitja 

iseseisva toimetuleku, 
sotsiaalse integratsiooni, 
töötamise või tööle 
asumise soodustamine 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või eest-
kostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend.  

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 122 Riigi rahasta-
tavale lapsehoiuteenusele 
õigustatud isikud  

lapse hoidmine 
kuni 18-aastase raske või 
sügava puudega lapse 
vanem, hooldaja 

hooldaja toimetulekut või 
töötamist toetav teenus 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 2 Tugikodu 

hooldamine puudega isik 
päevase või perioodilise 
ööpäevase hooldamise 
pakkumine 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 7 Koolkodu 

elukoha pakkumine, 
hooldamine, arendamine 

puuetega kooliealised 
lapsed 

hooldamine, arendamine 
ja õpetamine ning elukoha 
pakkumine 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused;  TLS § 51 
(2) Töölähetus  

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes   

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi kasva-
tavate isikute soodustused: 
TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS §  79 
(2) Määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

kui määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamise põhjuseks on 
töö jätkamist takistav 
haigus, invaliidsus, haige 
või invaliidistunud pere-
konnaliikme hooldamise 
vajadus või õppima 
asumine, teatab töötaja 
lepingu lõpetamisest 
tööandjale vähemalt 5 
kalendripäeva ette 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS § 92 
Töölepingu lõpetamine 
raseda või isikuga, kes 
kasvatab alla kolmeaastast 
last 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

lubatud teatud juhtudel 
ning tööinspektori nõus-
olekul (ettevõtte jmv  
likvideerimisel; tööandja 
pankroti väljakuulutamisel 
või pankrotimenetluse 
raugemisel pankroti-
seaduses sätestatud korras; 
töötajapoolsel töökohus-
tuste rikkumisel; töötaja 
suhtes usalduse kaotami-
sel; töötaja vääritu teo 
tõttu 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 28 Puudega lapse 
vanema, eestkostja ja 
hooldaja täiendav tasuline 
puhkepäev 

õigus, kaitse töösuhetes, 1 
päev kuus, keskmise palga 
alusel 

puudega lapse vanem, 
puudega lapse hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine   

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 51 Töölähetus 
kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

naine, kes kasvatab  
puudega last või alla 3-
aastast last 

väikelapse vanema kaitse 
võib lähetada nõusolekul; 
ei kehti meestele 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatisooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last 

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

puudega lapse vanema, 
kasvataja kaitse 

vääramatu jõu korral 
lubatud 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

puudega lapse vanema 
kaitse 

ei hõlma õhtust aega 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

  

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

ÜTS § 27 Tasuta sõit 
riigisisesel liiniveol 

tasuta teenus 

puudega laps ja 
sügava/raske 
nägemispuudega isiku 
saatja 

pakkuda puudega lapsega 
peredele tuge 

sõltub puude astmest 

Esimesed 
kooliaastad: 
eluaastad 7-11 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

ÜTS § 29 Avalikul 
liiniveol kehtivad 
sõidusoodustused 

soodustusega teenus 
õpilane, puudega lapse 
saatja 

pakkuda peredele tuge 
soodustuse suurus kuni 
50% 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
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Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 21 Alaealise 
töötamise piirangud 

sätestab alaealise õigused 
ja piirangud tööle 

vähemalt 13-aastane laps lapse kaitse 

sõltub vanusest ja kooli-
kohustusest, kergete tööde 
loetelu kehtestatud VV 
määrusega; alla 15-
aastasel vajalik vanema 
nõusolek 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 33 Katseaeg 
sätestab alaealise õigused 
töösuhetes 

vähemalt 13-aastane laps lapse kaitse 
katseaega ei rakendata 
alaealistele 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last;  

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 5 Lühendatud 
tööaeg 

piirang tööajale vähemalt 13-aastane laps lapse kaitse 
tööaeg sõltub lapse 
vanusest ja 
koolikohustusest 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö ja 
töösuhted 

TPS § 20 Tööpäevade ja 
töövahetuste vaheline 
puhkeaeg 

tööandja kohustus, 
puhkeaja kestvuse 
määramine 

13-14-aastane või 
koolikohustuslik töötaja; 
15-17-aastane 
mittekoolikohustuslik 
töötaja 

lapse kaitse 

tööpäevade/töövahetuse 
vahelise puhkeaja kestvus 
pikkus oleneb lapse 
vanusest ja kooli-
kohustuslikkusest  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö ja 
töösuhted TäKS § 8 

õppepuhkuse andmine; 
tasemekoolituses osalejale 
10 tööpäevaks keskmise 
töötasu säilitamine, 
ülejäänud miinimumpalga 
ulatuses 

töölepingu alusel või 
avalikus teenistuses töötav 
õpilane 

koolituses, 
õppesessioonideks 
osalemiseks 

õppeasutuse teatise alusel 
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Eesmärk õigusakti, 
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eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 13 Puhkuse 
andmine esimesel 
tööaastal 

sätestab alaealise õigused 
ja piirangud tööle 

alaealine töötaja 
töölepingu alusel 

lapse kaitse 
õigus saada puhkust täies 
ulatuses sõltumata 
töötatud ajast 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 16 Puhkuse 
andmine töötajale sobival 
ajal 

sätestab alaealise õigused 
ja piirangud tööle 

alaealine töötaja 
töölepingu alusel 

lapse kaitse 
õigus saada puhkust 
soovitud ajal 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 30 Täiendav 
lapsepuhkus; PuhkS § 26 
Puhkusetasu maksmine 
riigieelarve vahenditest 

õigus, kaitse töösuhetes; 
täiendav lapsepuhkuse 
puhkusetasu 66.- krooni 
päevas, 3-6 päeva 

alla 14-aastase lapse 
vanem, eestkostja 

täiendaval lapsepuhkusel 
olles saamata töötasu 
kompenseerimine, töö- ja 
pereelu ühitamine 

hüvitise suurus ja maks-
mise kord kehtestatakse 
VV määrusega, päevade 
arv sõltub laste arvust ja 
vanusest; jagatav 
vanemate vahel 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

keeld, kaitse töösuhetes alaealine laps vanema kaitse   

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

alaealine laps lapse kaitse 
sõltuvalt vanusest 
erinevad piirangud õhtusel 
ja ööajal töötamisele 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

keeld, kaitse töösuhetes alaealine laps lapse kaitse   

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik 

ravikindlustus kuni 19-aastane laps lapse tervise kaitse   
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Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 30 Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu; 
seotud PGS § 32 

koolis osutatav tervishoiu-
teenus, mille osutamise 
eest võtab haigekassa tasu 
maksmise kohustuse üle 
11 kuul aastas; piirhind 
koolis tervishoiuteenuse 
osutamise korral; koolis 
iseseisva õendusabina 
osutatava tervishoiu-
teenuse piirhind 

päevases õppevormis 
põhiharidust või üld-
keskharidust omandav 
õpilane, samuti 
põhihariduse nõudeta või 
põhihariduse baasil 
kutseõpet ja kutsekesk-
haridust omandav õpilane 

lapse tervise kaitse koolis 

ravikindlustusseadus 
alusel kehtestatud VV 
10.01.08 määrus nr 12  § 5 
Koolitervishoiuteenus  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 33 Alla 19-aastase 
kindlustatud isiku 
hambaraviteenuse hüvitis 

tasuta teenus laps lapse tervise kaitse   

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 47 Täiendav 
ravimihüvitis 

ambulatoorseks raviks 
vajalike ravimite ostu 
hüvitus 6000-20000 kr 
aastas 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
ravimid, mis on kantud 
ravimite loetellu 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Perede 
toimetulek 

LaKS § 231 Alaealise 
liikumisvabaduse piirang 

alla 16-aastase lapse 
viibimine üksinda avalikus 
kohas öisel ajal  keelatud 

laps lapse kaitse kellaaeg sõltub aastaajast 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Perede 
toimetulek 

RPTS § 5 Lapsetoetus 
igakuine toetus, 300 kr,  
900 kr kuus 

laps kuni 16-aastaseks 
saamiseni ning õppimise 
korral 19-aastaseks 
saamiseni 

lapse hooldamise, 
kasvatamise ja õppimisega 
seotud kulutuste osaline 
hüvitamine 

1. ja 2. lapse lapsetoetus 
300 kr, 3. ja järgmine laps 
900 kr kuus 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Perede 
toimetulek 

SHS § 11 
Sotsiaalnõustamine 

teabe andmine ja abi 
probleemide lahendamisel 

isik, perekond 
toimetuleku soodustamine 
ja tulevikus probleemide 
vältimine 

korraldab KOV 
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Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Perede 
toimetulek 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Perede 
toimetulek SHS § 13 Koduteenused 

isiku abistamine läbi 
teenuse abi vajav isik, pere 

pakkuda paremat 
elukvaliteeti koduses 
keskkonnas 

korra kehtestab KOV 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Perede 
toimetulek 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 3 Varjupaik 

ajutine elukoht 
ajutist abi ja tuge ning 
kaitset vajavad isikud 

ajutise ööpäevase abi ja 
toe ning kaitse pakkumine 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Perede 
toimetulek 

TuMS § 231 Täiendav 
maksuvaba tulu lapse 
ülalpidamise korral 

täiendav maksuvabastus 
iga alla 17-aastase lapse 
kohta, aastane 

alla 17-aastase lapse 
vanem, eestkostja, 
lapsendaja  

lapse ülalpidamise kulude 
osaline hüvitamine 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
HuviKS § 21 
Finantseerimine, HTM 
määrus 21.03.2007 nr 24 

huvikool saab riigilt 
toetust ja õpilane seeläbi 
odavamat huviharidust 

õpilane huvihariduse pakkumine 
osa huvikoole saavad 
toetust riigilt 



 65

Perede 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
KutÕS § 13 Kooli 
astumise kord ja 
tingimused 

tasuta kutseharidus õpilased 
riikliku koolitustellimuse 
alusel õppijatele on 
kutseharidus tasuta 

erineva haridustaseme 
baasil õppekavad 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
KutÕS § 311 Õpilase 
koolilõuna kulude katmise 
toetamine 

koolilõuna toetus õpilased 

kutsekeskharidusõppe, 
põhihariduse baasil ja 
põhihariduse nõudeta 
kutseõppe õppekavadel 
õppivate õpilaste 
koolilõuna kulude katmine 

toetuse maksumus ja kord 
kehtestatud VV määrusega 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
NTS § 81 Noortelaager ja 
projektlaager  

tasemekoolitusevälise 
tasulise teenuse õiguslik 
reguleerimine 

noored (NTS järgi 
käsitletakse noorena 7- 
kuni 26-aastast isikut) 

noorte vaimse ja füüsilise 
arengu soodustamine 

noortele tingimuste 
loomine arendavaks 
tegevuseks  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
PGS § 8 Õppimine 
koolides 

õppimine riigi ja kohalike 
omavalitsuste 
põhikoolides ja 
gümnaasiumides tasuta 

õpilased tasuta hariduse andmine   

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
PGS §16 
pikapäevarühmad, ringid, 
stuudiod  

päevahoid 1.-9. klassi õpilased 
lastehoiu ja hariduse ning 
abi pakkumine pärast 
kooli 

moodustatakse 
lapsevanemate soovil 
KOV nõusolekul 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus PGS § 161 õpilaskodu lühi- ja pikaajaline hoid 1.-9. klassi õpilased 
tagatakse õpilasele 
õppimis-, elamis- ja 
kasvatustingimused 

moodustatakse kooli ja 
maavanema soovil HTM 
loal 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
PGS § 36 Kooli personali 
miinimumkoosseis, HTM 
määrus 15.09.1999 nr. 48 

õpilase nõustamine, 
teenindamine 

1.-12. klassi õpilased 
koolipsühholoogi koha 
loomine kooli juurde 

sõltub õpilaste arvust, 
täiskoht 600 õpilasega 
koolis; 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
PGS § 23 Õppekava 
läbimiseks vajalik materjal 

õppekava läbimiseks 
vajalikud materjalid on 
tasuta 

õpilased tasuta hariduse andmine   
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
PGS § 31 Õpilasel on 
õigus 

tasuta kasutada kooli 
rajatise klassivälises 
tegevuses 

õpilased tasuta hariduse andmine   

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
PGS § 321 koolilõuna 
toetus 

lõunasöögi madalam hind põhikooli õpilane 
tagada põhikooli astmes 
lõunasöögi toetamine 

riigi toetus ei kata kogu 
maksumust, mõni KOV 
toetab lisaks 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus RPTS § 14 Koolitoetus üks kord aastas, 450 kr 
kuni 16-aastane lapse, 
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse vanem 

kooliga seotud kulude 
katmine 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus TuMS § 26 Koolituskulud 
lapse või enda koolitus-
kulude mahaarvamine 
tulust, aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

kuni 26-aastase 
koolituskulud 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
ÜTS § 28 
Kommertsliiniveol 
kehtivad sõidusoodustused 

hüvitatav teenus 

päevases õppevormis 
põhiharidust /üldkesk-
haridust/kutsekeskharidust 
omandav õpilane 

pakkuda koolilastega 
peredele tuge 

hüvitise suurus ei pruugi 
olla 100% 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Haridus 
ÜTS § 29 Avalikul 
liiniveol kehtivad 
sõidusoodustused 

soodustusega teenus 
õpilane, puudega lapse 
saatja 

pakkuda peredele tuge 
soodustuse suurus kuni 
50% 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Eluase  
ETS § 7 Ettevõtlus- ja 
elamumajanduslaenude 
riikliku tagamise subjektid 

eluasemelaenu käendus 
(riiklikult tagatud laenude 
sihtgrupid ja piirsummad) 

noor pere ehk vähemalt 
üht kuni 15-aastast (k.a.) 
last kasvatav vanem või 
vanemad (ka eestkostja) 

soodustab eluaseme 
soetamist 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Eluase  
SHS § 14 
Eluasemeteenused 

eluase, selle kohandamine (puudega) isikud, pered 
pakkuda eluaset või 
kohandada eluase inimese 
vajaduste järgi 

KOV kohustus 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Eluase  
TuMS § 25 
Eluasemelaenu intressid 

maksustatavast tulust 
eluasemelaenu intresside 
mahaarvamine 

residendist füüsiline isik,  
endale eluasemeks elamu 
või korteri soetamiseks 
võetud laenu või liisingu 
intressi maksustavast 
perioodi tuludest 
mahaarvamine 

soodustab toimetulekut 
mahaarvamiste piiri 
ulatuses 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid ElatisAS, elatisabi 
50 kr päevas, 90 päeva 
jooksul maksimaalselt 
4500 kr 

elatise saamiseks kohtusse 
pöördunud vanem 

toetada lühiajaliselt (kuni 
90 päeva) last, kelle 
vanem ei täida 
ülalpidamiskohustust 

kui kohus ei mõista teiselt 
vanemalt elatist välja, siis 
tuleb saadud elatisabi 
tagasi maksta 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
KVTS § 154 Ametipalk; 
VV määrus 21.12.06 nr 
262 

ajateenistuskohustuse 
täitmise ajal igakuise 
toetuse maksmine (1500 
kr esimese 10 nädala 
jooksul, ametikoha 
määramisel 2000-2700 kr) 

kaitseväes olev ajateenija 
ajateenistuskohustuste 
täitmise ajal toetuse 
maksmine  

ajateenija igakuise toetuse 
ulatuse ja maksmise kord 
kehtestatud VV määrusega 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
PKS peatükk 10 
Lapsendamine 

pere pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

tekivad vanema ja lapse 
vahelised õigused ja 
kohustused  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid PKS peatükk 11 Eestkoste pere pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

tekib lapse seadusliku 
esindaja õigused ja 
kohustus lapse eest 
hoolitseda, kasvatada ja 
ülalpidada 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 

PuhkS § 30 Täiendav 
lapsepuhkus; PuhkS § 26 
Puhkusetasu maksmine 
riigieelarve vahenditest 

õigus, kaitse töösuhetes; 
täiendav lapsepuhkuse 
puhkusetasu 66 krooni 
päevas, 3-6 päeva 

alla 14-aastase lapse 
vanem, eestkostja 

täiendaval lapsepuhkusel 
olles saamata töötasu 
kompenseerimine, töö- ja 
pereelu ühitamine 

hüvitise suurus ja maks-
mise kord kehtestatakse 
VV määrusega, päevade 
arv sõltub laste arvust ja 
vanusest 
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arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
RPTS § 7 Üksikvanema 
lapse toetus 

igakuine, 300 kr kuus 

tuvastamata isadusega 
lapsele, tagaotsitavaks 
kuulutatud vanemaga 
lapsele 

toetada üksi last 
kasvatavat vanemat 

kuni 16-aastase lapse ning  
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
RPTS § 8 Ajateenija lapse 
toetus 

igakuine, 750 kr kuus 

ajateenistuses oleva isiku 
kuni 16-aastane laps või 
õppimise korral kuni 19-
aastane laps 

toetada last, kelle vanem 
on kaitsejõududes 
ajateenistuses 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
RPTS § 9 Eestkostel või 
perekonnas hooldamisel 
oleva lapse toetus 

igakuine, 3000 kr kuus 

kuni 16-aastase või 
õppimise korral kuni 19-
aastase vanemliku 
hoolitsuseta lapse 
eestkostja, hooldaja 

toetada lapse kasvamist 
perekonnas, mitte 
hoolekandeasutuses 

kirjaliku perekonnas 
hooldamise lepingu alusel;  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
RPTS § 91 Seitsme- ja 
enamlapselise pere 
vanema toetus 

igakuine, 2640 kr kuus 
seitset või enamat last 
kasvatav vanem 

toetada suurperede 
vanemaid 

lühiajaline toetus 
(olenevalt laste vanusest) 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
RPTS § 11 
Lapsendamistoetus 

ühekordne, 5000 kr kuus lapsendaja  
lapse perre tulekuga 
seotud kulude katmine 

iga lapsendatud lapse 
kohta kui sama lapse 
kohta ei ole varem 
sünnitoetust makstud 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
RPKS § 20-21 
Toitjakaotuspension; § 22 
Õigus rahvapensionile 

sõltuvalt toitja east ja 
staažist, igakuine 

perekonnaliikmed, 
lähisugulased 

toetada toitja kaotanud 
pereliiget 

rahvapensioni makstakse 
toitja kaotanud isikutele 
kui toitjal ei olnud 
nõutavat pensionistaaži 
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arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
SHS § 15 Hooldamine 
perekonnas 

elukoha pakkumine 
vanemliku hoolitsuseta 
laps 

lapse kasvamine 
perekonnas 

ajutine, võib olla lühi- või 
pikaajaline 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
SHS § 151 
Asenduskoduteenus 

elukoha pakkumine 
laps, kes vastab SHS § 152  
tingimustele 

peresarnaste 
elamistingimuste 
võimaldamine 

KOV 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 5 Noortekodu 

elukoha ja 
rehabilitatsiooni 
pakkumine 

asenduskodust, 
erivajadustega õpilaste 
koolist, koolkodust või 
vanemliku hoolitsuseta üle 
15-aastased noored 

pakkuda eluaset ja 
rehabilitatsiooni võimalust 

asenduskodust, 
erivajadustega õpilaste 
koolist, koolkodust või 
vanemliku hoolitsuseta üle 
15-aastased noored 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
SHS § 22 
Toimetulekutoetus 

vastavalt vajadusele kom-
penseeritakse sissetulekute 
ja toimetuleku piiri vahe 

alla toimetulekupiiri 
elavad isikud või pered 

toimetuleku toetamine 
määrab KOV, 
riigieelarvest 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
SHS § 224 Riigieelarvest 
makstavad täiendavad 
sotsiaaltoetused 

täiendav sotsiaaltoetus 200 
kr 

toimetulekutoetuse saaja, 
kelle pereliikmed on 
alaealised SHS § 22, lg 2, 
21 järgi 

toimetuleku toetamine 

alaealisteks loetakse sh 
päevases õppevormis 
õppivad õpilased ja 
üliõpilased 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 
seitset või enamat last 
kasvatav vanem, hooldaja 

kaitse, kindlustatus 
kui kõik lapsed on alla 19-
aastased 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 
kolme või enamat last 
kasvatav mittetöötav 
vanem, hooldaja 

kaitse, kindlustatus 
kui vähemalt üks laps on 
alla 8 ja teised on alla 19-
aastased 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid TLS § 51 Töölähetus 
kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last;  

väikelapse vanema kaitse 
võib lähetada nõusolekul; 
ei kehti meestele 



 70

Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 
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Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
TuMS § 231 Täiendav 
maksuvaba tulu lapse 
ülalpidamise korral 

täiendav maksuvabastus 
iga alla 17-aastase lapse 
kohta, aastane 

alla 17-aastase lapse 
vanem, eestkostja, 
lapsendaja  

lapse ülalpidamise kulude 
osaline hüvitamine 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
TuMS § 25 Eluasemelaenu 
intressid 

intresside mahaarvamine 
tulust täies ulatuses või 
osaliselt, aastane 

üksi last kasvatav, antud 
maksuperioodil 
lapsehoolduspuhkusel 
olnud vanem 

    

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid TuMS § 26 Koolituskulud 
lapse või enda koolitus-
kulude mahaarvamine 
tulust, aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

kuni 26-aastase 
koolituskulud 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid 
ÕÕS § 18 Õppelaenu 
tagasimaksmine  

riigi tagatisega õppelaenu 
tagasimaksmine ja intressi 
arvestamise peatamine 

kaitseväes olev ajateenija 
laenu tagasimaksmise 
peatamine ajateenistuse 
ajaks 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

HaS §10 Erivajadustega 
inimeste õpetamine, PGS 
§ 20 Erivajadustega laste 
õppimine 

erivajadustega laste õppe 
võimaldamine 

erivajadusega lapsed 
võimaldada erivajadustega 
lastel omandada haridust 

KOV'i kohustus, HTM 
kehtestab tingimused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

KutÕS § 13 Kooli 
astumise kord ja 
tingimused; § 331 Riiklik 
koolitustellimus 

kutsekoolis õppimise 
tagamine 

erivajadusega isikud 
erivajadustega isikute 
kutse omandamise 
soodustamine 

õppimise tingimused ja 
kord kehtestatud HTM 
määrusega 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 6 Puudega lapse 
toetus 

igakuine, 270%-315% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (1080 kr või 1260 kr 
kuus) olenevalt puude 
raskusest 

kuni 16-aastane puudega 
laps (makstakse puudega 
lapse vanemale) 

puudest tulenevate 
lisakulude hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavaid tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (270% 
keskmise puudega, 315% 
raske ja sügava puudega)     
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 7 Puudega 
tööealise inimese toetus  

igakuine; 65%-210% 
puudest sotsiaaltoetuste 
määrast kuus (olenevalt 
puude raskusest)  

keskmise, raske või 
sügava puudega 16-
aastane kuni 
vanaduspensioniealine 
inimene 

puudest tingitud 
lisakulutuste hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (sügava 
puudega 210%, raske 
puudega 140%, keskmise 
puudega 65% sotsiaal-
toetuste määrast kuus) 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 8 Hooldajatoetus 

igakuine, 60%-100% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (olenevalt lapse 
vanusest, puude raskusest) 
ehk 240-400 kr kuus 

3-16-aastase keskmise, 
raske, sügava puudega 
lapse vanem ja 16-18-
aastase sügava või raske  
puudega lapse 
(võõras)vanem, kes ei saa 
lapse puude tõttu töötada 

puudega lapse vanema 
toetamine kui ta ei saa 
töötada puudega lapse 
kasvatamise tõttu; 
toimetuleku soodustamine 

toetuse suurus oleneb 
vanusest ja puude 
raskusest (3-16a keskmise, 
sügava, raske puudega 
laps 75%, 16-18a sügava 
puudega 100%, 16-18a 
raske puudega 60%) 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 9 Puudega 
vanema toetus 

igakuine, 75% 
sotsiaaltoetuste määrast 
ehk 300 kr kuus 

üks last kasvatav puudega 
vanem, eestkostja, 
võõrasvanem, hooldaja 

puudega vanema 
toetamine lapse 
kasvatamisel 

kuni 16-aastase lapse ning  
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 10 Õppetoetus 

igakuine, 25%-100% 
sotsiaaltoetuse määrast 
kuus (ehk 100-400 krooni 
kuus) 

mittetöötav puudega õppur 
puudest tingitud 
õppetööga seotud 
lisakulutuste hüvitamine 

kui õpib 10.- 12. klassis, 
kutseõppeasutuses või 
kõrgkoolis ning puudest 
tingituna on õppetööga 
seoses lisakulutusi 
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Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 101 
Töötamistoetus 

kuni kümnekordses 
sotsiaaltoetuste määras 
kolme kalendriaasta 
jooksul esmakordsest 
määramisest arvates 

16-aastane ja vanem 
töötav puudega inimene 

puudest tingitud 
töötamisega seotud 
lisakulutuste osaline  
hüvitamine 

lisakulud on kulutused 
kaupadele ja teenustele, 
mis tekivad puudega 
inimesel seoses töötami-
sega; töötamistoetuse 
maksmise tingimused ja 
kord on kehtestatud SoM 
määrusega 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 11 
Rehabilitatsiooni toetus, 
seotud SHS § 118 

kuni 200% sotsiaaltoetuste 
määrast kalendriaasta 
jooksul 

16-65-aastane puudega 
isik rehabilitatsiooni-
teenuse saamiseks 

rehabilitatsioonikulude 
osaline hüvitamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevused   

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 12 
Täienduskoolitustoetus 

tegelike koolituskulude 
osaline hüvitamine kuni 
24-kordses sotsiaaltoetuste 
määras kolme 
kalendriaasta jooksul                        

töötav puudega isik 
töötava puudega inimese 
tööalaseks ja 
tasemekoolituseks 

toetuse esmakordsest 
määramisest arvates 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PuhkS § 31 Täiendav 
palgata lapsepuhkus 

õigus tasustamata 
lisapuhkusele kuni 14 
kalendripäeva 

kuni 14-aastase lapse või 
alla 18-aastase puudega 
lapse vanem, eestkostja, 
hooldaja  

töö- ja pereelu ühitamine  kokkuleppeline 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RakKKS § 27 Riiklik 
koolitustellimus  

nominaalaja ületamisest 
tulenevate õppekulude 
hüvitamisest vabastamine 

keskmise, raske või 
sügava puudega isik; alla 
7-aastase lapse või 
puudega lapse vanem või 
hooldaja 

õppekulude hüvitamise 
vabastamine nominaalaja 
ületamise korral 

riikliku koolitustellimuse 
alusel moodustatud 
õppekohal, kui on viidud 
osakoormusega õppesse ja 
jätkab õpinguid sama 
õppekava järgi 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 51 Ajutise 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis, 80% 
keskmisest tulust 

vanem, hooldaja 
alla 16-aastase puudega 
lapse hooldaja haigestudes 
saamata jäänud tulu 
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Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RPKS § 14 Õigus 
töövõimetuspensionile 

õigus saada 
töövõimetuspensioni 

vähemalt 16-aastane püsi-
valt töövõimetu töövõime 
kaotusega 40-100 % 

töövõimetu isiku 
toimetuleku soodustamine 

suurus oleneb pensioni-
staažist ja töövõime 
kaotuse suurusest 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 111 
Rehabilitatsiooniteenus 

rehabilitatsiooni plaan, 
teenuste pakkumine, 
juhendamine 

SHS § 112 mainitud 
isikud, puuete või 
psüühikahäiretega isikud, 
alaealine õigusrikkuja, 
koolikohustuse mitte täitja 

iseseisva toimetuleku, 
sotsiaalse integratsiooni, 
töötamise või tööle 
asumise soodustamine 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste;  
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend.  

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 122 Riigi rahasta-
tavale lapsehoiuteenusele 
õigustatud isikud  

lapse hoidmine 
kuni 18-aastase raske või 
sügava puudega lapse 
vanem, hooldaja 

hooldaja toimetulekut või 
töötamist toetav teenus 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1 Päevakeskus 

hooldamine 
isikud, kes vajavad 
päevast hooldamist 

osutada päevast 
hooldamist 

koostööpartnerid KOV ja 
MTÜ 
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Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 2 Tugikodu 

hooldamine puudega isik 
päevase või perioodilise 
ööpäevase hooldamise 
pakkumine 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 7 Koolkodu 

elukoha pakkumine, 
hooldamine, arendamine 

puuetega kooliealised 
lapsed 

hooldamine, arendamine 
ja õpetamine ning elukoha 
pakkumine 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SMS § 6 Sotsiaalmaksu 
maksmise erijuhud 

riik tasub sotsiaalmaksu 

3-16-aastase keskmise, 
raske või sügava puudega 
lapse mittetöötav vanem 
või võõrasvanem 

kaitse, kindlustatus  
vanem, kes ei saa riiklikku 
pensioni 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused;  TLS § 51 
(2) Töölähetus  

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi kasvata-
vate isikute soodustused: 
TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 
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Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS §  79 
(2)§ Määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

kui määramata ajaks 
sõlmitud töölepingu lõpe-
tamise põhjuseks on töö 
jätkamist takistav haigus, 
invaliidsus, haige või 
invaliidistunud pere-
konnaliikme hooldamise 
vajadus või õppima 
asumine, teatab töötaja 
lepingu lõpetamisest 
tööandjale vähemalt 5 
kalendripäeva ette 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 11 Lapsi 
kasvatavate isikute 
soodustused: TLS § § 92 
Töölepingu lõpetamine 
raseda või isikuga, kes 
kasvatab alla kolmeaastast 
last 

õigused ja kaitse 
töösuhetes  

isik, kes ilma emata 
kasvatab puudega last või 
alla 3-aastast last; alla 3-
aastase lapse eestkostja; 
puudega lapse eestkostja 
või hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine, 
kaitse töösuhetes 

lubatud teatud juhtudel 
ning tööinspektori nõus-
olekul (ettevõtte jmv 
likvideerimisel; tööandja 
pankroti väljakuulutamisel 
või pankrotimenetluse 
raugemisel pankroti-
seaduses sätestatud korras; 
töötajapoolsel 
töökohustuste rikkumisel; 
töötaja suhtes usalduse 
kaotamisel; töötaja vääritu 
teo tõttu 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 28 Puudega lapse 
vanema, eestkostja ja 
hooldaja täiendav tasuline 
puhkepäev 

õigus, kaitse töösuhetes; 1 
päev kuus, keskmise palga 
alusel 

puudega lapse vanem, 
puudega lapse hooldaja 

töö- ja pereelu ühitamine   

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 51 Töölähetus 
kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

naine, kes kasvatab  
puudega last või alla 3-
aastast last 

väikelapse vanema kaitse 
võib lähetada nõusolekul; 
ei kehti meestele 
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Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 67 Töötaja ajutine 
üleviimine teise 
ettevõttesse, asutusse või 
muusse organisatsiooni 
riigivalitsemis- või 
kohaliku 
omavalitsusorgani otsusel 

keeld, kaitse töösuhetes 
naine, kes kasvatab 
puudega last või alla 16-
aastast last 

kaitse töösuhetes; töö- ja 
pereelu ühitamine 

ei kehti meestele 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 8 Ületunnitöö 
piiramine 

kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

puudega lapse vanema, 
kasvataja kaitse  

vääramatu jõu korral 
lubatud 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 11 Töötamine 
õhtusel ja ööajal 

kokkuleppeline, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse vanem, 
kasvataja 

puudega lapse vanema 
kaitse 

ei hõlma õhtust aega 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TPS § 22 Töötaja 
töölerakendamine 
puhkepäeval 

kokkulepe, kaitse 
töösuhetes 

puudega lapse kasvataja 
tervise kaitse, töö- ja 
pereelu ühitamine 

  

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TTOS § 10 rasedad ja 
rinnaga toitvad nais-
töötajad ning alaealised ja 
puudega töötajad 

nõuded töötingimustele alaealised töötajad alaealise ohutuse tagamine   

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

ÜTS § 27 Tasuta sõit 
riigisisesel liiniveol tasuta teenus 

puudega laps, sügava 
puudega üle 16-aastased 
isikud ja sügava/raske 
nägemispuudega isiku 
saatja 

pakkuda puudega lapsega 
peredele tuge sõltub puude astmest 

Teismelise iga: 
lapse eluaastad 
12-17  

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

ÜTS § 29 Avalikul 
liiniveol kehtivad 
sõidusoodustused 

soodustusega teenus 
õpilane, puudega lapse 
saatja 

pakkuda peredele tuge 
soodustuse suurus kuni 
50% 
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Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Töö ja 
töösuhted 

PuhkS § 34 Palgata 
puhkuse andmise kohustus 

tööandja kohustus anda 
palgata puhkust töötaja 
soovi korral 

gümnaasiumi riigi-
eksamite ning kutseõppe-
asutuse, rakendusliku 
kõrgkooli või ülikooli 
sisseastumiseksamite 
sooritavale (õppeasutuse 
teatise alusel) töötajale 

gümnaasiumi 
riigieksamite ning 
kutseõppeasutuse, 
rakendusliku kõrgkooli 
või ülikooli 
sisseastumiseksamite 
sooritamiseks; 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Töö ja 
töösuhted 

TLS § 79 Määramata 
ajaks sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

õigused töösuhetes 
haige või invaliidistunud 
perekonnaliikme hooldaja 

haige või invaliidistunud 
perekonnaliikme hoolda-
miseks, õppima asumiseks 

5 kalendripäeva 
etteteatamisega 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Töö ja 
töösuhted 

TäKS § 8 

õppepuhkuse andmine; 
tasemekoolituses osalejale 
10 tööpäevaks keskmise 
töötasu säilitamine, 
ülejäänud miinimumpalga 
ulatuses 

töölepingu alusel või 
avalikus teenistuses töötav 
õpilane, üliõpilane 

koolituses, 
õppesessioonideks 
osalemiseks 

õppeasutuse teatise alusel 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik 

ravikindlustus kuni 19-aastane laps tervise kaitse   

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik 

ravikindlustus 

kuni 21-aastane põhi-
haridust omandav õpilane, 
kuni 24-aastane üldkesk-
haridust omandav õpilane, 
kutseharidust omandav 
õpilane, üliõpilased  

tervise kaitse    
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Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 30 Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu; 
seotud PGS § 32 

koolis osutatav tervishoiu-
teenus, mille osutamise 
eest võtab haigekassa tasu 
maksmise kohustuse üle 
11 kuul aastas; piirhind 
koolis tervishoiuteenuse 
osutamise korral; koolis 
iseseisva õendusabina 
osutatava 
tervishoiuteenuse piirhind 

päevases õppevormis 
põhiharidust või 
üldkeskharidust omandav 
õpilane, samuti 
põhihariduse nõudeta või 
põhihariduse baasil 
kutseõpet ja 
kutsekeskharidust 
omandav õpilane 

lapse tervise kaitse koolis 

Ravikindlustusseadus 
alusel kehtestatud VV 
10.01.08 määrus nr 12  § 5 
Koolitervishoiuteenus;  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 47 Täiendav 
ravimihüvitis 

ambulatoorseks raviks 
vajalike ravimite ostu 
hüvitus 6000-20000 kr 
aastas 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
ravimid, mis on kantud 
ravimite loetellu 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 58 Täiskasvanute 
hambaraviteenuse hüvitis 

hambaraviteenuse hüvitis 
vastavalt SoM määrusele 

vähemalt 19-aastane 
kindlustatud isik 

tervise kaitse 
hüvitise suurus 
kehtestatakse 
kalendriaastaks 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Perede 
toimetulek 

KoPS § 7 Makse objekt, § 
66 Makse maksmise 
kohustuse rakendamine 

2% kohustusliku 
kogumispensioni 
pensionifondi makse 
tasumise õigus ja kohustus  

18-aastane kohustatud isik 
(alates 1983. a sündinud) 

pensionieas toimetuleku 
soodustamine 

vastavalt KoPS § 6 on 
kohustatud isik, kelle eest 
sotsiaalmaksu maksja on 
kohustatud maksma 
sotsiaalmaksu; kui 
kohustatud isik ei vali ise 
pensionifondi, tehakse 
maksed loosi teel valitud 
fondi 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Perede 
toimetulek 

SHS § 11 
Sotsiaalnõustamine 

teabe andmine ja abi 
probleemide lahendamisel isik, perekond 

toimetuleku soodustamine 
ja tulevikus probleemide 
vältimine 

korraldab KOV 
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Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Perede 
toimetulek 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Perede 
toimetulek 

SHS § 13 Koduteenused 
isiku abistamine läbi 
teenuse 

abi vajav isik, pere 
pakkuda paremat 
elukvaliteeti koduses 
keskkonnas 

korra kehtestab KOV 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Perede 
toimetulek 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 3 Varjupaik 

ajutine elukoht 
ajutist abi ja tuge ning 
kaitset vajavad isikud 

ajutise ööpäevase abi ja 
toe ning kaitse pakkumine 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
HuviKS § 21 
Finantseerimine, HTM 
määrus 21.03.2007 nr 24 

huvikool saab riigilt 
toetust ja õpilane seeläbi 
odavamat huviharidust 

õpilane huvihariduse pakkumine 
osa huvikoole saavad 
toetust riigilt 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
KutÕS § 13 Kooli 
astumise kord ja 
tingimused 

tasuta kutseharidus õpilased 
riikliku koolitustellimuse 
alusel õppijatele on 
kutseharidus tasuta 

erineva haridustaseme 
baasil õppekavad 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
KutÕS § 311 Õpilase 
koolilõuna kulude katmise 
toetamine 

koolilõuna toetus õpilased 

kutsekeskharidusõppe, 
põhihariduse baasil ja 
põhihariduse nõudeta 
kutseõppe õppekavadel 
õppivate õpilaste 
koolilõuna kulude katmine 

toetuse maksumus ja kord 
kehtestatud VV määrusega 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
NTS § 81 Noortelaager ja 
projektlaager  

tasemekoolitusevälise 
tasulise teenuse õiguslik 
reguleerimine 

noored (NTS järgi 
käsitletakse noorena 7- 
kuni 26-aastast isikut) 

noorte vaimse ja füüsilise 
arengu soodustamine 

noortele tingimuste 
loomine arendavaks 
tegevuseks  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
PGS § 36 Kooli personali 
miinimumkoosseis, HTM 
määrus 15.09.1999 nr. 48 

õpilase nõustamine, 
teenindamine 

1.-12. klassi õpilased 
koolipsühholoogi koha 
loomine kooli juurde 

sõltub õpilaste arvust, 
täiskoht 600 õpilasega 
koolis; 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 

RakKKS § 11 Rakendus-
kõrgkooli vastuvõtmine ja 
rakenduskõrgkoolist 
väljaarvamine, § 27 
Riiklik koolitustellimus  

rakenduskõrgharidusõpe üliõpilased 

riikliku koolitustellimuse 
alusel õppijatele on 
rakenduskõrgharidusõpe 
tasuta 

keskhariduse baasil kõrg-
hariduse esimese astme 
õpe, mille kestel üli-
õpilane omandab kindlal 
kutsealal töötamiseks või 
magistriõppes edasi-
õppimiseks vajalikud 
pädevused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus RPTS § 14 Koolitoetus üks kord aastas, 450 kr 
kuni 16-aastane lapse, 
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse vanem 

kooliga seotud kulude 
katmine 

  



 81

Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus TuMS § 26 Koolituskulud 
lapse või enda koolitus-
kulude mahaarvamine 
tulust, aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

lapse puhul kuni 26-
aastase koolituskulud 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus ÕÕS § 2 Õppetoetuste 
liigid, põhitoetus 

summa määratud 
eelarvega, makstakse 5+5 
kuud/aastas 

õpilased, üliõpilased katta õppimisega seotud 
kulusid 

põhitoetuse saajad määrab 
täpsemalt ÕÕS § 5 ja 7 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
ÕÕS § 2 Õppetoetuste 
liigid, täiendav toetus 

summa määratud 
eelarvega, makstakse 5+5 
kuud/aastas 

õpilased, üliõpilased 
katta sõidukulud 
õppimisasutuse ja kodu 
vahel 

põhitoetuse saajad määrab 
täpsemalt ÕÕS § 6 ja 8 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
ÕÕS § 2 Õppetoetuste 
liigid, doktorandi toetus 

summa määratud 
eelarvega, makstakse 10 
kuud/aastas 

doktorandid 

katta õppimisega seotud 
kulusid, doktoriõpingutele 
ja teadustööle pühendu-
mise soodustamiseks 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus ÕÕS § 3 Õppelaen riigi poolt tagatud laen õpilased, üliõpilased 
hariduse omandamisega 
kaasnevate kulutuste 
katmiseks 

VV kehtestab 
maksimaalmäära 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
ÜKS § 131-132 Riiklik 
koolitustellimus 

tasuta kõrgharidus ja 
kraadiõpe 

üliõpilased 
riikliku koolitustellimuse 
alusel õppijatele on 
kõrgharidus tasuta 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Haridus 
ÜTS § 28 
Kommertsliiniveol 
kehtivad sõidusoodustused 

hüvitatav teenus 

päevases õppevormis 
põhiharidust/üldkeskharid
ust/kutsekeskharidust 
omandav õpilane 

pakkuda koolilastega 
peredele tuge 

hüvitise suurus ei pruugi 
olla 100% 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Eluase  
SHS § 14 
Eluasemeteenused 

eluase, selle kohandamine (puudega) isikud, pered 
pakkuda eluaset või 
kohandada eluase inimese 
vajaduste järgi 

KOV kohustus 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Eluase  
TuMS § 25 
Eluasemelaenu intressid 

maksustatavast tulust 
eluasemelaenu intresside 
mahaarvamine 

residendist füüsiline isik, 
endale eluasemeks elamu 
või korteri soetamiseks 
võetud laenu või liisingu 
intressi maksustavast 
perioodi tuludest 
mahaarvamine 

soodustab toimetulekut 
mahaarvamiste piiri 
ulatuses 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
KVTS § 154 Ametipalk; 
VV määrus 21.12.06 nr 
262 

ajateenistuskohustuse 
täitmise ajal igakuise 
toetuse maksmine (1500 
kr esimese 10 nädala 
jooksul, ametikoha 
määramisel 2000-2700 kr) 

kaitseväes olev ajateenija 
ajateenistuskohustuste 
täitmise ajal toetuse 
maksmine  

ajateenija igakuise toetuse 
ulatuse ja maksmise kord 
kehtestatud VV määrusega 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
RPTS § 7 Üksikvanema 
lapse toetus 

igakuine, 300 kr kuus 

tuvastamata isadusega 
lapsele, tagaotsitavaks 
kuulutatud vanemaga 
lapsele 

toetada üksi last 
kasvatavat vanemat 

kuni 16-aastase lapse ning  
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
RPTS § 8 Ajateenija lapse 
toetus 

igakuine, 750 kr kuus 

ajateenistuses oleva isiku 
kuni 16-aastane laps või 
õppimise korral kuni 19-
aastane laps 

toetada last, kelle vanem 
on kaitsejõududes 
ajateenistuses 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
RPTS § 9 Eestkostel või 
perekonnas hooldamisel 
oleva lapse toetus 

igakuine, 3000 kr kuus 

kuni 16-aastase või 
õppimise korral kuni 19-
aastase vanemliku 
hoolitsuseta lapse 
eestkostja, hooldaja 

toetada lapse kasvamist 
perekonnas, mitte 
hoolekandeasutuses 

kirjaliku perekonnas 
hooldamise lepingu alusel;  
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
RPTS § 12 
Elluastumistoetus 

ühekordne, 6000 kr 
vanemliku hoolitsuseta 
isikud 

toetada iseseisva elu 
alustamist neil, kel puudub 
pere toetus 

toetust makstakse kui asub 
uude elukohta kahe aasta 
jooksul pärast institut-
siooni nimekirjast kustu-
tamist või perekonnas 
hooldamise lõppemisest; 
probleeme reaalselt elus 
hakkama saamisega 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
RPKS § 20-21 
Toitjakaotuspension; § 22 
Õigus rahvapensionile 

sõltuvalt toitja east ja 
staažist, igakuine 

perekonnaliikmed, 
lähisugulased 

toetada toitja kaotanud 
pereliiget 

rahvapensioni makstakse 
toitja kaotanud isikutele 
kui toitjal ei olnud 
nõutavat pensionistaaži 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
SHS § 151 
Asenduskoduteenus 

elukoha pakkumine 
laps, kes vastab SHS § 152  
tingimustele 

peresarnaste 
elamistingimuste 
võimaldamine 

KOV 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 5 Noortekodu 

elukoha ja 
rehabilitatsiooni 
pakkumine 

asenduskodust, 
erivajadustega õpilaste 
koolist, koolkodust või 
vanemliku hoolitsuseta üle 
15-aastased noored 

pakkuda eluaset ja 
rehabilitatsiooni võimalust 

asenduskodust, 
erivajadustega õpilaste 
koolist, koolkodust või 
vanemliku hoolitsuseta üle 
15-aastased noored 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
SHS § 22 
Toimetulekutoetus 

vastavalt vajadusele 
kompenseeritakse 
sissetulekute ja 
toimetuleku piiri vahe 

alla toimetulekupiiri 
elavad isikud või pered 

toimetuleku toetamine 
määrab KOV, 
riigieelarvest 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid 
SHS § 224 Riigieelarvest 
makstavad täiendavad 
sotsiaaltoetused 

täiendav sotsiaaltoetus 200 
kr 

toimetulekutoetuse saaja, 
kelle pereliikmed on 
alaealised SHS § 22, lg 2, 
21 järgi 

toimetuleku toetamine 

alaealisteks loetakse sh 
päevases õppevormis 
õppivad õpilased ja 
üliõpilased 



 84

Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid TuMS § 26 Koolituskulud 
lapse või enda koolitus-
kulude mahaarvamine 
tulust, aastane 

lapse vanem, last 
ülalpidavad vanavanemad, 
õed-vennad 

haridusega seotud kulude 
osaline hüvitamine 

lapse puhul kuni 26-
aastase koolituskulud 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid ÕÕS § 18 Õppelaenu 
tagasimaksmine  

riigi tagatisega õppelaenu 
tagasimaksmine ja intressi 
arvestamise peatamine 

kaitseväes olev ajateenija 
laenu tagasimaksmise 
peatamine ajateenistuse 
ajaks 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

KutÕS § 13 Kooli 
astumise kord ja 
tingimused; § 331 Riiklik 
koolitustellimus 

kutsekoolis õppimise 
tagamine 

erivajadusega isikud 
erivajadustega isikute 
kutse omandamise 
soodustamine 

õppimise tingimused ja 
kord kehtestatud HTM 
määrusega 30.08.2006 nr 
25 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 7 Puudega 
tööealise inimese toetus  

igakuine; 65%-210% 
puudest sotsiaaltoetuste 
määrast kuus (olenevalt 
puude raskusest)  

keskmise, raske või 
sügava puudega 16-
aastane kuni 
vanaduspensioniealine 
inimene 

puudest tingitud 
lisakulutuste hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (sügava 
puudega 210%, raske 
puudega 140%, keskmise 
puudega 65% sotsiaal-
toetuste määrast kuus) 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 9 Puudega 
vanema toetus 

igakuine, 75% 
sotsiaaltoetuste määrast 
ehk 300 kr kuus 

üks last kasvatav puudega 
vanem, eestkostja, 
võõrasvanem, hooldaja 

puudega vanema 
toetamine lapse 
kasvatamisel 

kuni 16-aastase lapse ning  
õppimise korral kuni 19-
aastase lapse kohta 
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viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 10 Õppetoetus 

igakuine, 25%-100% 
sotsiaaltoetuse määrast 
kuus (ehk 100-400 kr 
kuus) 

mittetöötav puudega õppur 
puudest tingitud 
õppetööga seotud 
lisakulutuste hüvitamine 

kui õpib 10.- 12. klassis, 
kutseõppeasutuses või 
kõrgkoolis ning puudest 
tingituna on õppetööga 
seoses lisakulutusi 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 101 
Töötamistoetus 

kuni kümnekordses 
sotsiaaltoetuste määras 
kolme kalendriaasta 
jooksul esmakordsest 
määramisest arvates 

16-aastane ja vanem 
töötav puudega inimene 

puudest tingitud 
töötamisega seotud 
lisakulutuste osaline  
hüvitamine 

lisakulud on kulutused 
kaupadele ja teenustele, 
mis tekivad puudega 
inimesel seoses tööta-
misega; töötamistoetuse 
maksmise tingimused ja 
kord on kehtestatud SoM 
määrusega 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 11 
Rehabilitatsiooni toetus, 
seotud SHS § 118 

kuni 200% sotsiaaltoetuste 
määrast kalendriaasta 
jooksul 

16-65-aastane puudega 
isik 
rehabilitatsiooniteenuse 
saamiseks 

rehabilitatsioonikulude 
osaline hüvitamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevused   

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 12 
Täienduskoolitustoetus 

tegelike koolituskulude 
osaline hüvitamine kuni 
24-kordses sotsiaaltoetuste 
määras kolme 
kalendriaasta jooksul 

töötav puudega isik 
töötava puudega inimese 
tööalaseks ja 
tasemekoolituseks 

toetuse esmakordsest 
määramisest arvates 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RakKKS  
§ 27 Riiklik 
koolitustellimus  

nominaalaja ületamisest 
tulenevate õppekulude 
hüvitamisest vabastamine 

keskmise, raske või 
sügava puudega isik; alla 
7-aastase lapse või 
puudega lapse vanem või 
hooldaja 

õppekulude hüvitamise 
vabastamine nominaalaja 
ületamise korral 

riiklik koolitustellimuse 
alusel moodustatud 
õppekohal kui ta on viidud 
osakoormusega õppesse ja 
jätkab õpinguid sama 
õppekava järgi 
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Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 47 Täiendav 
ravimihüvitis 

ambulatoorseks raviks 
vajalike ravimite ostu 
hüvitus 6000-20000 kr 
aastas 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
ravimid, mis on kantud 
ravimite loetellu 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RaKS § 51 Ajutine 
töövõimetuse 
kindlustusjuhtum 

hooldushüvitis haige 
perekonnaliikme 
põetamisel, 80% 
keskmisest tulust 

töötav alaline elanik 
haige perekonnaliikme 
põetamisel saamata jäänud 
tulu hüvitamine 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

RPKS § 14 Õigus 
töövõimetuspensionile 

õigus saada 
töövõimetuspensioni 

vähemalt 16-aastane 
püsivalt töövõimetu 
töövõime kaotusega 40-
100 % 

töövõimetu isiku 
toimetuleku soodustamine 

suurus oleneb 
pensionistaažist ja 
töövõime kaotuse 
suurusest 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 111 
Rehabilitatsiooniteenus 

rehabilitatsiooni plaan, 
teenuste pakkumine, 
juhendamine 

SHS § 112 mainitud 
isikud, puuete või 
psüühikahäiretega isikud, 
alaealine õigusrikkuja, 
koolikohustuse mitte täitja 

iseseisva toimetuleku, 
sotsiaalse integratsiooni, 
töötamise või tööle 
asumise soodustamine 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste; 
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend.  

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 2 Tugikodu 

hooldamine puudega isik 
päevase või perioodilise 
ööpäevase hooldamise 
pakkumine 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 6 Üldhoolde-
kodu, punkt 8 Sotsiaalse 
rehabilitatsioonikeskus, 
punkt 9 Erihooldekodu 

elukoha, hooldamise ja 
rehabilitatsiooni 
pakkumine 

puuetega ja erivajadustega 
isikud 

elukoha pakkumine, 
hooldamine ja 
rehabilitatsioon 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 79 Määramata 
ajaks sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

õigused töösuhetes 
haige või invaliidistunud 
perekonnaliikme hooldaja 

haige või invaliidistunud 
perekonnaliikme 
hooldamiseks, õppima 
asumiseks 

5 kalendripäeva 
etteteatamisega 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TTOS § 10 rasedad ja 
rinnaga toitvad 
naistöötajad ning 
alaealised ja puudega 
töötajad 

nõuded töötingimustele puudega töötajad 
töö, töökoha ja 
töövahendite 
kohandamine puudele 

  

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

ÜKS § 133 Õppekulude 
hüvitamine 

nominaalaja ületamisest 
tulenevate õppekulude 
hüvitamisest vabastamine 

puudega isik, alla 7-
aastase lapse või puudega 
lapse vanem, hooldaja, kes 
on riiklikul õppekohal üle-
tanud nominaalaega või ei 
ole täitnud täiskoormusega 
õppimise nõuded  

õppekulude hüvitamise 
vabastamine 

täiskoormusega õppija 
peab olema üleviidud 
osakoormusega õppesse 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

ÜTS §27 Tasuta sõit 
riigisisesel liiniveol 

tasuta teenus 

sügava puudega üle 16-
aastased isikud ja 
sügava/raske 
nägemispuudega isiku 
saatja 

pakkuda puudega isikule 
ja peredele tuge 

sõltub puude astmest 

Täisealiseks 
saamine ja 
iseseisva elu 
alustamine 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

ÜTS § 29 Avalikul 
liiniveol kehtivad 
sõidusoodustused 

soodustusega teenus 
sügava puudega isiku 
saatja 

pakkuda peredele tuge 
oleneb puude raskusest, 
soodustuse suurus kuni 
50% 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Töö ja 
töösuhted 

RPKS § 7 
Soodustingimustel 
vanaduspension 

õigus jääda pensionile 

ema, isa, võõrasvanem, 
eestkostja või hooldaja, 
kes on kasvatanud vähe-
malt 8 aastat vähemalt 3 
last või alla 18-aastast 
keskmise, raske või 
sügava puudega last 

soodustingimustel 
pensionile jäämise 
võimaldamine 

kui on olemas 
vanaduspensioni 
määramiseks nõutav staaž, 
soodustingimused 
olenevad laste arvust 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Töö ja 
töösuhted 

RPKS § 7 Õigus 
vanaduspensionile 

õigus jääda pensionile 
63-aastaseks saanud 
pensionikindlustatud isik 

    

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

SHS § 13 Koduteenused 
isiku abistamine läbi 
teenuse 

abi vajav isik, pere 
pakkuda paremat 
elukvaliteeti koduses 
keskkonnas 

korra kehtestab KOV 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 1 Päevakeskus 

isiku päevane hooldamine 
abi vajav isik, 
perekonnaliikmed 

toetada iseseisvat 
toimetulekut 

korra kehtestab KOV 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Töö- ja pereelu 
ühitamine 

SHS § 18 Hoolekande-
asutuste liigid, lg 1, punkt 
6 Üldhooldekodu 

elukoha, hooldamise 
pakkumine 

vanurid, puuetega ja 
erivajadustega isikud 

elukoha pakkumine, 
hooldamine   

korra kehtestab KOV 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik 

ravikindlustus riikliku pensioni saaja eaka inimese tervise kaitse   

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik 

ravikindlustus 
kindlustatud isiku 
ülalpeetav abikaasa 

eaka inimese tervise kaitse 
kui vanaduspensioni eani 
on jäänud kuni 5 aastat 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 5 Kindlustatud 
isik, § 44 Ravimi 
soodustuse protsendid 

ravimi soodushind 
vähemalt 63-aastane 
riiklikku pensioni saav 
isik 

tervise kaitse ja ravi 

soodustus 90%  ravimitest, 
mis on kantud 75% 
soodustustega ravimite 
loetellu, loetelu kehtesta-
takse SoM määrusega 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 47 Täiendav 
ravimihüvitis 

ambulatoorseks raviks 
vajalike ravimite ostu 
hüvitus 6000-20000 kr 
aastas 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
ravimid, mis on kantud 
ravimite loetellu 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 48 
Kindlustuskaitse ulatus 
abivahendihüvitise puhul 

meditsiinilised 
abivahendid, hüvitatakse 
kuni 90% 

kindlustatud isikud tervise kaitse ja ravi 
teatud abivahendid teatud 
haiguste puhul vastavalt 
kehtestatud loetelule 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Tervis ja 
tervishoid 

RaKS § 58 Täiskasvanute 
hambaraviteenuse hüvitis 

hambaproteeside hüvitis 
vastavalt SoM määrusele 

vanaduspensionär ja üle 
63-aastane kindlustatud 
isik 

tervise kaitse 
hüvitise suurus 
kehtestatakse 
kalendriaastaks 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Perede 
toimetulek 

RPKS § 43 Riikliku 
pensioni maksmine 
töötamise korral 

ei ole keelatud töötada 
pensioni kõrvalt 

pensionärid, v.a. 
eelpensioni saajad ning 
rahvapensioni saajad 
pensionistaaži mitteomava 
toitja kaotuse korral* 

võimaldada pensionäridel 
töötada 

* v.a. kuni 18-aastane või 
kuni 24-aastane täis-
koormusega õppija, kes 
saab rahvapensioni 
pensionistaaži mitteomava 
toitja kaotuse korral 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Perede 
toimetulek 

SHS § 11 
Sotsiaalnõustamine 

teabe andmine ja abi 
probleemide lahendamisel 

isik, perekond 
toimetuleku soodustamine 
ja tulevikus probleemide 
vältimine 

korraldab KOV 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Perede 
toimetulek 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste;  
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Perede 
toimetulek 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 3 Varjupaik 

ajutine elukoht 
ajutist abi ja tuge ning 
kaitset vajavad isikud 

ajutise ööpäevase abi ja 
toe ning kaitse pakkumine   

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Eluase  
SHS § 14 
Eluasemeteenused 

eluase, selle kohandamine (puudega) isikud, pered 
pakkuda eluaset või 
kohandada eluase inimese 
vajaduste järgi 

KOV kohustus 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid 
RPKS § 20-21 
Toitjakaotuspension; § 22 
Õigus rahvapensionile 

sõltuvalt toitja east ja 
staažist, igakuine 

vähemalt aasta toitjaga 
abielus olnud 
vanaduspensioniealine või 
lahutatud enne 
pensioniikka jõudmist 

toetada toitja kaotanud 
pereliiget 

rahvapensioni makstakse 
toitja kaotanud isikutele 
kui toitjal ei olnud 
nõutavat pensionistaaži 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid 
SHS § 22 
Toimetulekutoetus 

vastavalt vajadusele 
kompenseeritakse 
sissetulekute ja 
toimetuleku piiri vahe 

alla toimetulekupiiri 
elavad isikud või pered 

toimetuleku toetamine 
määrab KOV, 
riigieelarvest 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 71  Puudega 
vanaduspensioniealise 
inimese toetus 

igakuine, 50%-160% 
sotsiaaltoetuste määrast 
kuus (oleneb puude 
raskusest) 

puudega 
vanaduspensioniealine 

puudest tingitud 
lisakulutuste hüvitamine ja 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolu korral selles 
ettenähtud tegevuste 
toetamine 

lisakulud v.a. ravi-
kindlustuse ja riigieelarve 
muudest vahenditest 
finantseeritavad tegevu-
sed; toetuse suurus oleneb 
puude raskusest (sügava 
puudega 160%, raske 
puudega 105%, keskmise 
puudega 50% sotsiaal-
toetuste määrast kuus) 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

PISTS § 12 
Täienduskoolitustoetus 

tegelike koolituskulude 
osaline hüvitamine kuni 
24-kordses sotsiaaltoetuste 
määras kolme 
kalendriaasta jooksul 

töötav puudega isik 
töötava puudega inimese 
tööalaseks ja 
tasemekoolituseks 

toetuse esmakordsest 
määramisest arvates 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 111 
Rehabilitatsiooniteenus 

rehabilitatsiooni plaan, 
teenuste pakkumine, 
juhendamine 

SHS § 112 mainitud 
isikud, puuete või 
psüühikahäiretega isikud, 
alaealine õigusrikkuja, 
koolikohustuse mitte täitja 

iseseisva toimetuleku, 
sotsiaalse integratsiooni, 
töötamise või tööle 
asumise soodustamine 
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Perede 
arenguetapp Valdkond Meede ja regulatsiooni 

viide Meetme liik Õigustatud subjektid 
Eesmärk õigusakti, 
meetme sisu alusel või 
eeldatav eesmärk 

Märkused 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 12 Proteeside, 
ortopeediliste ja muude 
abivahendite andmine 

soodustingimustel 
tehniliste abivahendite 
ostmine, laenutamine või 
nendega seotud teenuste 
kompenseerimine 

lapsevanemad või 
eestkostja laps; tööealised 
isikud, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus alates 
40% või kellele on määra-
tud puude raskusaste;  
vanaduspensioniealised 
isikud, kellel abivahend 
võimaldab parandada 
toimetulekut; insuliini 
süstivad diabeetikud; 
isikud, kellel on rinnavähi 
tagajärjel eemaldatud rind; 
isikud, kellel on tuvastatud 
kuulmislangus alates 30 
detsibellist 

haiguse, kõrge ea või 
puude tõttu proteesi, 
ortopeedilist ja muud 
abivahendit vajaval isikul 
on õigus saada vastav 
abivahend 

arstitõendi, 
rehabilitatsiooniplaani 
alusel; reguleerib SoM 
määrus 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

SHS § 18 
Hoolekandeasutuste liigid, 
lg 1, punkt 6 Üldhoolde-
kodu, punkt 8 Sotsiaalse 
rehabilitatsioonikeskus, 
punkt 9 Erihooldekodu 

elukoha, hooldamise ja 
rehabilitatsiooni 
pakkumine 

vanurid, puuetega ja 
erivajadustega isikud 

elukoha pakkumine, 
hooldamine ja 
rehabilitatsioon 

  

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

TLS § 79 Määramata 
ajaks sõlmitud töölepingu 
lõpetamine töötaja 
algatusel 

õigused töösuhetes 
haige või invaliidistunud 
perekonnaliikme töötav 
hooldaja 

haige või invaliidistunud 
perekonnaliikme 
hooldamine 

5 kalendripäeva 
etteteatamisega 

Vanadus- ja 
pensioniiga 

Peretüübid: 
pereliikmete 
erivajadused 

ÜTS § 29 Avalikul 
liiniveol kehtivad 
sõidusoodustused 

soodustusega teenus 
sügava puudega isiku 
saatja 

pakkuda peredele tuge 
oleneb puude raskusest, 
soodustuse suurus kuni 
50% 



Lisa 2 
"Riiklike peretoetuste suuruste muutumine” 

 

Tabel A1. Riiklike peretoetuste suurused, 2000–2008 
(krooni) 

Toetuse liik 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sünnitoetus (ühekordne)                   
  1. lapsele (mitmikele alates 2000. 
aastast)   

3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 5 000 5 000 5 000 

  2. ja järgmisele lapsele 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 
Lapsendamistoetus (ühekordne) - - 3 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 
Lapsetoetus (kuus)                    
  1. lapsele 150 150 150 150 300 300 300 300 300 
  2. lapsele  225 225 300 300 300 300 300 300 300 
  3. ja järgmisele lapsele  300 300 300 300 300 300 300 900 900 
Lapsehooldustasu (kuus)                   
  kuni 3-aastase lapse eest 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
  kuni 3-aastase lapsega peredes 3–8-
aastaste laste eest  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 

  3-ja enamalapselistes  peredes 3–8-
aastaste laste eest  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 

  täiendav lapsehooldustasu kuni 1-aastase 
lapse eest  

- - - 100 100 100 100 100 100 

Seitsme- ja enamalapselise pere 
vanema toetus (ühele vanemale kuus) 1 - - - - - 2 400 2 520 2 640 2 640 

Lapse koolitoetus (õppeaasta alguses) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
Üksikvanema lapse toetus (kuus)  300 300 300 300 300 300 300 300 300 
Eestkostetava või perekonnas 
hooldamisel oleva lapse toetus (kuus)  

300 300 900 900 900 900 900 1 500 3 000 

Ajateenija lapse toetus (kuus) 750 750 750 750 750 750 750 750 750 
Elluastumistoetus2 (ühekordne) 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Kolme- ja enamalapselise pere toetus 
(lapse kohta kvartalis) 3 - 150 150 150 150 - - - - 

  3-lapselisele perele lapse kohta - - - - - 150 300 - - 
  4–5-lapselisele perele lapse kohta - - - - - 300 450 - - 
  6- ja enamalapselisele perele lapse kohta - - - - - 375 450 - - 
Kolmikuid kasvatava pere toetus (pere 
kohta kvartalis)4  

-   600 600 600 900 1 350 - - 

1 Lapsetoetusele õigust omavad lapsed.  

2 Asendushooldusel või erivajadustega laste koolis kasvanud vanemliku hoolitsuseta noortele iseseisvalt elama asumisel.  

3 Alates 1. jaanuarist 2004.a makstakse 3- ja enamalapselise pere toetust varasema 4- ja enamalapselise pere toetuse asemel.  

4 Juhul, kui peres on ainult kolmikud. 

 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
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Lisa 3 
        "Riiklike peretoetuste saajad" 

        
Tabel A2. Riiklike peretoetuse saajad, 2000–2007         
(aasta lõpus, ühekordsete toetuste puhul aasta jooksul kokku)   

Toetuse liik  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Lapse sünnitoetus  12 636 12 526 12 986 13 100 14 402 14 245 14 917 15 624 
Lapsetoetus1 312 172 311 043 301 015 293 880 290 281 287 459 274 985 270 087 
…1. lapsele 198 337 199 483 194 173 190 670 189 007 187 397 180 096 176 512 
…2. lapsele  87 267 84 173 80 903 78 311 76 872 75 994 72 476 71 571 
…3. ja järgmisele lapsele  26 568 27 387 25 939 24 899 24 402 24 068 22 413 22 004 
Lapsehooldustasu 55 056 58 618 58 762 58 800 48 543 50 517 48 355 50 331 
…kuni 3-aastase lapse eest  35 712 38 242 38 834 39 039 28 601 29 628 27 722 28 742 
…kuni 3-aastase lapsega   
peredes 3-8-aastaste laste eest 

10 597 11 126 11 087 11 000 11 219 11 722 12 076 12 927 

…3-ja enamalapselistes 
peredes 3-8-aastaste laste eest  

8 747 9 250 8 841 8 761 8 723 9 167 8 557 8 662 

Nelja- ja enamalapselise pere 
ning kolmikuid kasvatava 
pere toetus (lapsed) 

- 22 561 24 997 23 670 - - - - 

Kolme- ja enamalapselise 
pere ning kolmikuid 
kasvatava pere toetus 
(lapsed)2 

- - - - 68 061 69 982 67 836 60 039 

Seitsme- ja enamalapselise 
pere vanema toetus (pered) 

- - - - - 195 198 185 

Lapse koolitoetus  228 091 222 770 213 253 205 509 200 097 190 479 180 594 172 624 
Üksikvanema lapse toetus 
(lapsed) 

… 25 266 27 958 28 432 28 540 28 126 27 258 26 287 

  Üksikvanema lapse toetus       
  (pered) 

22 300 21 908 24 124 24 355 24 332 23 841 23 040 22 145 

Eestkostetava või perekonnas 
hooldamisel oleva lapse 
toetus (lapsed) 

… 2 927 2 982 2 949 2 835 2 507 2 262 2 087 

 Eestkostetava või perekonnas    
 hooldamisel oleva lapse 
 toetus (pered) 

2 407 2 336 2 397 2 353 2 258 2 078 1 859 1 722 

Lapsendamistoetus (lapsed) - - 20 30 32 29 42 28 
Ajateenija lapse toetus  56 54 21 9 11 14 30 25 
Elluastumistoetus3  76 64 88 71 108 123 110 155 
Ühekordne toetus nelja ja 
enamalapselistele peredele 

22 953 22 252 - - - - - - 

1 Laste arv, kelle eest saadakse toetust. Esimese lapse toetust saanute arv näitab ühtlasi ka perede üldarvu, kellele makstakse 
lastetoetusi.   
2 Alates 1. jaanuarist 2004.a makstakse 3- ja enamalapselise pere toetust varasema 4- ja enamalapselise pere toetuse asemel.  
3 Asendushooldusel või erivajadustega laste koolis kasvanud vanemliku hoolitsuseta noortele iseseisvalt elama asumisel.  
 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
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        "Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise väljamaksed" 

         

Tabel A3. Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise väljamaksed, 2000-2007    
(väljamakstud toetused, miljon krooni)           

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Peretoetused ja vanemahüvitis kokku 1 317,0 1 317,2 1 395,4 1 382,0 2 106,0 2 195,8 2 541,6 2 790,6 
Lapse sünnitoetus, ühekordne 42,0 42,3 44,0 44,4 48,9 48,3 72,6 78,1 
Lapsetoetus kokku  711,8 696,5 754,1 730,0 1 058,0 1 034,9 1 006,7 1 059,8 
…lapsetoetus 1. lapsele 367,0 366,1 360,6 352,5 686,6 674,6 658,2 642,6 
…lapsetoetus 2. lapsele 239,3 230,9 299,0 288,1 281,7 273,6 265,6 259,6 
…lapsetoetus 3. ja igale järgmisele 
lapsele 

105,5 99,5 94,4 89,4 89,6 86,6 82,9 157,6 

Lapsehooldustasu kokku 352,2 353,4 354,0 365,9 293,5 286,7 268,9 278,4 
…lapsehooldustasu kuni 3-aastase lapse 
eest 

270,1 274,5 278,1 291,2 218,9 211,5 192,6 199,3 

…lapsehooldustasu kuni 3-aastaste 
lastega peredele 3-8-aastaste laste eest 

50,9 41,9 41,6 41,1 41,5 42,2 43,8 46,6 

…lapsehooldustasu 3 ja enama lapsega 
peredele 3-8-aastaste laste eest 

31,2 37,0 34,4 33,7 33,2 33,0 32,5 32,4 

Nelja- ja enamalapselise pere ning 
kolmikuid kasvatava pere toetus 

- 14,0 13,6 12,8 - - - - 

Kolme- ja enamalapselise pere ning 
kolmikuid kasvatava pere toetus 

- - - - 37,3 48,9 80,8 40,3 

Seitsme- ja enamalapselise pere 
vanema toetus 

- - - - - 5,7 6,0 6,2 

Ühekordne toetus nelja- ja enama 
lapsega perele 

11,5 11,1 - - - - - - 

Lapse koolitoetus, üks kord aastas 102,5 100,2 95,9 92,5 90,5 85,8 81,3 77,7 
Üksikvanema lapse toetus 85,1 88,0 100,6 103,0 103,7 102,6 100,2 96,6 
Eestkostetava või perekonnas 
hooldamisel oleva lapse toetus 

10,2 10,7 32,4 32,6 32,0 29,4 26,0 39,1 

Lapsendamistoetus - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Ajateenija lapse toetus 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Elluastumistoetus, ühekordne 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6 0,9 
Muud toetused 0,6 0,0 0,0 - - - - - 
Vanemahüvitis - - - - 441,3 552,6 898,0 1 113,1 

 
Riigieelarvest makstud sotsiaalmaks1 107,9 104,2 106,4 108,2 102,9 108,4 218,3 233,7 

 
Peretoetuste ja vanemahüvitise osakaal, % 
SKP-s 1,38 1,22 1,15 1,02 1,39 1,27 1,24 1,17 
Riigieelarves, % 4,62 4,42 4,06 3,49 4,42 3,98 3,80 3,40 

1 Sotsiaalmaksu makstakse riigi poolt sotsiaalmaksu seaduses ja riiklike peretoetuste seaduses kehtestatud korra alusel vanemahüvitise 
saajate, lapsehooldustasu saajate ning 7- ja enamalapselise pere vanema toetuse saajate eest.     

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
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Tabel A4. Riigi eelarvest peredele makstavad muud toetused ja tasud, 2000-2007   
(väljamakstud toetused, miljon krooni)           

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Alaealiste, vaegurite ja täiendava lapsepuhkuse päevade tasu 

saajate arv, aasta jooksul 59 736 50 487 53 663 44 026 42 645 41 650 39 977 41 246 
hüvitatud päevade arv … 182 539 193 890 176 023 172 455 172 864 166 908 179 099 
väljamakstud summa,  
miljon krooni 

17,3 12,6 13,5 11,9 12,9 13,3 14,1 17,5 

Lisapuhkepäev puudega lapse vanemale 
saajate arv, aasta jooksul 281 273 321 636 779 831 983 1 010 
hüvitatud päevade arv … 3 500 4 012 4 258 5 321 5 980 6 461 7 313 
väljamakstud summa,  
miljon krooni 

0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,8 2,3 3,1 

Tasuline lapsetoitmise vaheaeg 
saajate arv, aasta lõpus 213 134 156 228 196 128 109 100 
hüvitatud tundide arv … 17 010 17 624 20 304 16 332 9 733 6 465 7 009 
väljamakstud summa,  
miljon krooni 

0,7 0,9 1,1 1,2 1,0 0,7 0,4 0,6 

Õppelaenu kustutamine 
saajate arv, aasta lõpus - - - - 2 050 4 364 6 559 8 442 
väljamakstud summa,    
miljon krooni 

- - - - 3,8 13,1 20,4 28,2 

 
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
 

 


