
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONVERENTS „LASTERIKKUS – KAS TÕELINE RIKKUS?“ 

HEAD MÕTTED JA ETTEPANEKUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAATEKS 

Eesti Lasterikaste  Perede Liit koostöös Euroopa lasterikaste perede konföderatsiooniga korraldas   

19.–22.  juulini 2012. a  rahvusvahelise kongressi „Lasterikkus –  kas tõeline rikkus?“ .  

Kongressi peamisteks eesmärkideks oli teadvustada lasterikaste perede olukorda Eestis ja Euroopas, 

arutleda selle üle, millised on erinevate riikide püüdlused ja kogemused perepoliitikas ning mida on 

meil üksteistelt õppida. Teisalt oli eesmärgiks Eesti rahvuskultuuri tutvustamine ning  kultuuri-  ja 

spordiprogrammide läbiviimine. 

Kongressi akadeemiline osa toimus Dorpati konverentsikeskuses 20.–21. juulini. Kahe päeva jooksul 

oli kaksteist ettekannet nii Eestist kui mujalt Euroopast. Lisaks toimusid paneeldiskussioon ja teisel 

päeval aruteluringid osalejate algatatud teemadel. 

Samal ajal akadeemilise osaga toimusid Tartus hansapäevad. Eesti Lasterikaste Perede Liit oli 21.–22. 

juulini toimuval hansalaadal väljas oma tutvustava telgiga. Kaasasime selleks mitmeid vabatahtlikke, 

kelle ülesandeks oli liidu tegemiste tutvustamine, perede valmistatud käsitööesemete müümine ning 

annetuste kogumine.  

Programmi „Emotsioonide rikkus" raames said pered tasuta või väga soodsa hinnaga külastada 

erinevaid muuseume ja vaatamisväärsusi nii Tartu linnas kui ka maakonnas ning seda kõigil kongressi 

päevadel. Väliskülalistele oli organiseeritud giidiga ringreis Tartus ning lodjasõit Emajõel, mis jättis 

väga eheda ja kustumatu mälestuse. 

Käesolevasse kirjutisse oleme koondanud lektorite head mõtted ja ettepanekud. 

 

Head lugemist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAGMAR  KUTSAR (Tartu Ülikool) –  Laps ja lasterikkus 

Ettekanne keskendus lapsele kui subjektile ja lasterikkas peres kasvava lapse heaolule, tuues  välja  

niisuguses peres elamise plussid ja miinused, mis on leidnud  kinnitust uurimustes.    

Laste vähesus ühiskonnas muudab  laste  väärtuse suuremaks – laps on kõrgelt väärtustatud. Kui 

traditsioonilise lähenemise kohaselt on nähtud last kui tulevast tublit täiskasvanut, siis kaasaja lääne 

ühiskonnas  nähakse last kui aktiivset subjekti ja võrdväärset partnerit  täiskasvanuile, kelle  heaolule 

tuleb pöörata tähelepanu „siin ja praegu“.  

Lasterikaste perede lapsed ei kasva võtjateks, vaid andjateks – õdede-vendadega arvestamise, nende 

abistamise, kohustuse- ja vastutusevõtu kaudu.  Kuna lasterikastes peredes reeglina napib ressursse, 

siis lapsed õpivad tegema vahet oma vajaduste ja tahtmiste vahel: nad õpivad ootama, kuni vajadus 

saab rahuldatud ning selle nimel ise püüdlema (teenima, töötama); nad õpivad lootma pigem endale,  

mitte teistele; samuti  õpivad nägema ja arvestama teiste vajadusi. 

Kokkuvõttes tõdeti, et lasterikas pere ei erine põhimõtteliselt vähelapselisest perest – mõlemas 

võivad olla majandusliku toimetuleku raskused, tülid,  kuid ka palju rõõmu ja tegusust. Erinev on aga 

peres elamise väljund: lapsed ise „paljundavad” nii rikkust kui ka vaesust, võttes lapsepõlvekodus 

elamise kultuuri ja mustreid kaasa oma iseseisvasse ellu ning koheldes tõenäoliselt omi lapsi nii nagu 

kohtlesid neid nende vanemad.  Ühiskond on huvitatud sellest, et see väljund oleks võimalikult hea. 

Nii tõstatub küsimus  –  kuidas saab ühiskond sellele  kaasa aidata? 

MARJU LAURISTIN (Tartu Ülikool) – Lasterikaste perede roll ühskonnas 

Eesti lasterikaste perede suurimateks probleemideks on nende vale kuvand ühiskonnas ja riigi 

vähene toetus. Suur osa suurperedest on väga toimekad ning seal on väga hea õhkkond. Lasterikastel 

peredel on väga palju neid väärtusi, mida nad saavad edasi anda ühiskonnale. Individuaalsele 

tarbimisele suunatud hedonistlik tarbimisühiskonna ülemaailmne ideoloogia ongi viinud kriisini. 

Nüüd on aga meile vaja rohkem vastastikuse hoolivuse ja mõistliku enesepiiramise mentaliteeti. 

Peaksime rohkem tähelepanu pöörama suure pere mentaliteedile, kus õed ja vennad maast madalast 

harjuvad üksteisega arvestama, kus vanemad piiravad oma lõbusid ja naudinguid selleks, et lapsel 

oleks arvuti jne.  Lasterikaste perede osakaal kõigist Eesti leibkondadest on umbes 10 protsenti. 

Viiendik Eesti lastest on pärit suurperedest. 

Riigi ja omavalitsuste abi suurtele peredele peaks materiaalsete vajaduste kõrval rohkem arvestama 

perede  sotsiaalsete vajadustega, tagades kõigile lastele võrdse juurdepääsu kultuurile ja vaba aja  

veetmise võimalustele.  Lastetoetus peaks olema suurem, tõusma kuni kolmekordseks, ja noorukile 

toetus kõrgkooli lõpetamiseni.  Samuti võiks tööstuskindlustus olla erinev, sõltuvalt laste arvust.   

Erilist tähelepanu tuleks pöörata väga suurtele peredele: 2011. a  andmete järgi on Eestis ainult 147 

peret, kus  kasvab vähemalt seitse last.  

 

 

 



 

PIRJO  TURK (Poliitikauuringute Keskus PRAXIS) – Rõõmsad lapsed ja rahulolevad 

ülemused ehk pere- ja tööelu ühitamine 

Pere- ja tööelu ühitamine on lasterikastele peredele sama igapäevane tegevus kui söömine ning 

sageli ei pane me tähelegi, kuivõrd palju pereinimesed päeva jooksul aja optimaalseks kasutamiseks 

kompromisse teevad, planeerivad, kombineerivad jne. Ilmselt kasvab koos pere suurenemisega oskus 

ja võimekus aega niiviisi jaotada, et oma panus saaks tööl tehtud ning pereliikmetel oleks hea olla. 

Ettekanne „Rõõmsad lapsed ja rahulolevad ülemused ehk pere-  ja tööelu ühitamine“ andis ülevaate, 

mis on töö- ja pereelu ühitamine ja millised on paindlikud töövormid. Ettekanne selgitas, miks selle 

teemaga on riiklikust seisukohast oluline tegeleda, miks on see teema eriti oluline lasterikastele 

peredele ning mida on teised riigid töö- ja pereelu ühitamiseks teinud. Uuringutulemuste järgi pea 

pooled vanemad, kes ei tööta, soovikisid minna tööle, kui oleks võimalus töö-  ja pereelu paremini 

ühildada.  Vajame  paindlikumaid töövorme. 

ANDRA REINOMÄGI (Õiguskantsleri kantselei)  –  Laste vaesus ja lasterikaste perede 

toimetulek Eestis 

Vaesus on mitmetahuline probleem. Lisaks ainelisele puudusele mõjutab see ka inimeste kaasatust ja 

osalemist ühiskonnaelus. Statistikaameti andmed näitavad, et laste vaesus on tõsine probleem ning 

teiste hulgas on vaesusest enam ohustatud lasterikkad pered, kus sissetulek pereliikme kohta on 

väiksem. Lapsed sõltuvad neid ümbritsevatest täiskasvanutest ega saa ise oma olukorra muutmiseks 

palju teha. Laste puhul on oluline, et vaesuse tõttu nende arenguvõimalused ja tervis ei kannataks   

ning laps kasvaks turvalises keskkonnas. ÜRO lapseõiguste konventsioon rõhutab lapse huvide 

esikohale seadmist. Vaesuse puhul tuleb ainelise olukorra parandamise kõrval lähtuda ka teistest 

konventsiooni põhimõtetest – võimaldada lastel olla kaasatud ja kuulatud, kasvada vägivallavabas 

kodus, saada haridust ja arstiabi, hoida suhteid mõlema vanemaga, puhata ja mängida.  

Lasteombudsmani ja Sotsiaalministeeriumi poolt ellu kutsutud ning Praxise poolt läbi viidud lapse 

õiguste ja vanemluse monitooring näitas, et kuigi täiskasvanud on enamasti teadlikud kohustusest 

teatada abivajavast lapsest, ei olda alati kindlad, kas ja kuidas lapse võimaliku abivajaduse korral 

käituda ning kellele teatada. Ka teadlikkus lastekaitsega tegelevatest institutsioonidest on madal. 

Laste kaasamise suhtes valitsevad ühiskonnas toetavad hoiakud – enamasti ollakse nõus sellega, et 

laste ärakuulamine on sama tähtis kui täiskasvanute kuulamine. Samas näitavad monitooringu 

tulemused, et lapsed ei saa alati kaasa rääkida neid puudutavates küsimustes – näiteks kooli või 

koduse elu korraldamisel, veelgi vähem ühiskonda ning kogukonda puudutavates küsimustes. 

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel toimunud kolme või enamat last kasvatavate perede küsitlus 

kaardistas lasterikaste perede olukorda, võimalusi, soove ja vajadusi. Tööhõive ja elamistingimuste 

kõrval puudutati perepoliitika, majandusliku olukorra ja laste kasvatamisega seotud küsimusi. 

Tulemused näitavad, et pered sooviksid rahaliste toetuste kõrvale enam teenuseid: 

tervishoiuteenuste kõrval toodi esile huviringide ja haridusega seotud teenuseid, samuti rõhutati 

erinevate sotsiaalteenuste vajadust. Parandamist vajavad perede olmetingimused ja eluruumid. 

Toetamist vajab tööturul osalemine ja selle ühitamine pereeluga. Ettekanne käsitles mõlema 

küsitluse ja Statistikaameti andmeid ning tõi nende põhjal välja perede peamised laste kasvatamise ja 

pereeluga seotud ootused ja kitsaskohad.  



 

ANDRES ARRAK (majandusteadlane) – Ühiskonna vananemine – mitte majanduskriis, vaid 

väärtustekriis 

Tänase seisuga ei ole kriisis mitte finants- ega majandussektor, vaid perekond. Perekond on 

ühiskonna ja majanduse ning sotsiaalsüsteemi algmudel. Perekond on nii väärtus iseenesest kui 

ühiskonnaliikmete väärtuste kujunemise algne keskkond. Väärtuste kriis tuleneb perekonna kriisist. 

Tänane arenenud maailm on lapsed tarbimise vastu vahetanud. Valdav enamik arenenud ja kõrge 

elustandardiga rahvaid sünnitab vähe. Perekonna aastatuhandeid kestnud mudel (neli põlvkonda 

elasid ja majandasid koos) on tänaseks asendunud urbaniseerunud üheliikmelise tüüpmudeliga. 

Enamik lapsi ei sünni ega kasva täisväärtuslikku perekonda, millesse kuuluvad mitte ainult isa-ema, 

vaid ka õde-vend  ja vanaisa-vanaema. 

Tänane perekond ei ole enam ka majandamisüksus ega sotsiaalse turvalisuse tagaja. Põlvkondade 

side on katkenud ja lapsed ei ole enam mudeli koospüsimiseks hädavajalikud. Inimkonna ajalugu 

loetakse umbes 35 000 aasta pikkuseks. Sellest vaid viimased sada aastat on inimesed maalt linna 

kolinud, lapsed tegemata jätnud, ostavad poest süüa, lähevad vara pensionile ja tahavad jõukat 

vanaduspõlve pidada. Selline mudel on tänase seisuga end ammendanud. 

ALEKSEI TUROVSKI  (zoosemiootik) – Laste arvukus loomariigis 

Geenid tahavad olla surematud, seega kõik loomad investeerivad eelkõige lastesse. Järglastesse 

investeerimise konkurentsi tüüpe on kaks peamist: a) tohutu hulk lapsi igas põlvkonnas, mille puhul 

võimalus vahetult tegeleda iga lapsega on paratamatult piiratud; b) mõõdukas arv järglasi igas 

põlvkonnas, mille puhul iga lapse eest hoolitsemine on võimalikult põhjalik ja täiuslikkusele püüdlev. 

Zooloogias määratakse bioloogiline edukus mitte laste, vaid lastelaste generatsiooni võimsuse järgi. 

Teisisõnu, lapsi võib ju olla, aga küsimus on selles, kas ka nendest saavad vanemad. 

Kõrgemad selgroogsed ehk püsisoojased (linnud ja imetajad) ei saa piirduda laste toitmise ja 

kaitsmisega, vaid peavad neid ka aktiivselt õpetama.  Võtmesõnadeks on meelitamine ja lastes huvi 

tekitamine. Lapsi peab olema palju, aga arvestusega, et iga lapse eest jõutaks hoolitseda, teda toita, 

pesta, õpetada. 

HANNA VSEVIOV (Sotsiaalministeerium) –  Eesti riigi valdkondlikud arengukavad ja suunad 

Kuigi Eestis puudub konkreetne mõiste iseloomustamaks lasterikast peret, käsitletakse  peretoetuste 

seadusest tulenevalt lasterikkana peret, kus on kolm või enam last. Vaadates statistilisi näitajaid 

keskmise laste arvu kohta peres,  on kolme-  või  enamalapselised pered pigem erand ja seetõttu on 

ka asjakohane pidada kolmelapselist perekonda  laste poolest rikkaks. 

Rääkides lasterikkusest, tõstatub selle kõrval paraku tihti ka vaesuse temaatika. Tõepoolest, kolme-  

või enamalapselised pered on koos ühe vanemaga leibkondadega kõige suuremas vaesusriskis olev 

leibkonnatüüp. Lasterikaste perede suuremad vaesusnäitajad pole aga kuidagi seotud sellega, et 

paljude lastega pered oleks toimetulematumad, vaid lihtsa asjaoluga, et mida vähem on sissetuleku 

saajatest vanemaid ja mida rohkem ülalpeetavaid lapsi, seda suurem on pere vaesusrisk. Lasterikaste 

perede vanemad toovad 2007. aastal läbi viidud uuringus välja, et majanduslikud probleemid pole 

siiski alati peamised või ainukesed mured,  millega nad iga päev kokku puutuvad. Mainitakse vajadust 

erinevate nõustamisteenuste järele, ebapiisavat informatsiooni kohaliku omavalitsuse pakutavatest 



 

toetustest ja teenustest, probleeme tööpuuduse ja suure hoolduskoormusega, aga ka kehvasid 

elamistingimusi. Eelmainitud kitsaskohad näitavad vajadust tervikliku perepoliitika järele, mis 

hõlmaks nii toetusi kui teenuseid ning mis ei jääks vaid sotsiaalvaldkonna keskseks. Üks olulisematest 

Sotsiaalministeeriumi tegevustest perepoliitika vallas on hetkel peretoetuste ja teenuste 

kontseptsiooni ehk nn rohelise raamatu koostamine. Kontseptsiooni eesmärgiks on töötada välja 

terviklik lahendus lastega perede toetamiseks ja nende vaesuse vähendamiseks, eriline fookus on ka 

lasterikastel peredel. Kuigi ka senise peretoetuste skeemi sees toetatakse enam just suurema laste 

arvuga peresid ja lasterikastele peredele suunatud rahalised toetused on võrreldes teiste 

peretoetustega oluliselt kuluefektiivsemad, siis arvestades lapse kasvatamisega kaasnevaid kulutusi, 

ei suuda toetused neid enamasti siiski piisaval määral katta. Seetõttu on ka hiljuti välja käidud idee 

täiendava lapsetoetuse maksmisest praeguste plaanide kohaselt suunatud just suuremas vaesuses 

olevatele ja lasterikastele peredele. 

LÁSLÓ MÁRKI  (lapsevanem Ungarist) – Lasterikka pere igapäevaelu 

Oma kõnes arutles Lásló selle üle, mida on lasterikka  pere igapäevaelus erilist. Võtmesõnaks on siin 

jagamine: jagame omavahel ruumi, aega, tööd, meelelahutust, rõõmu, muret, vastutust, armastust. 

Sedalaadi jagamine ei lähe sageli kokku sellega, mida enamik inimesi arvab: mida enam jagad, seda 

enam sul on. Kõike seda (isa ja vanaisa pilgu läbi) aga laste heaoluks. Kõne ilmestamiseks olid näited 

elust endast. 

RAUL SANCHEZ (Euroopa lasterikaste perede konföderatsioon) – Lasterikkad pered 

Euroopas 

Euroopas võtab võimust niininimetatud demograafiline talv sellest tulenevate tagajärgedega. 

Taolisest olukorrast lähtuvalt karistatakse lasterikkaid perekondi mõnikord sel põhjusel, et neil on 

palju lapsi. Lasterikaste  perede toetamiseks on Euroopas erinevaid perepoliitika mudeleid. Kindlasti 

on vajalik avalikkuses perepoliitikat rohkem tähtsustada. Üks väga hea võimalus selleks on 

„lasterikaste perede kaart“.  Perekaart võimaldab lasterikastel peredel saada soodustusi  sisseostude 

tegemisel  kui ka kultuurist ja meelelahutusest osasaamisel. 

MÁRIA HERCZOG (ÜRO lapse õiguste komitee) – Laps kasvamas lasterikkas peres; lapse perspektiiv 

Ükskõik millises peres tähendab laste kasvatamine põhimõtteliselt sama ülesannet: lapsed vajavad 

emotsionaalset ja füüsilist hoolt, vaimset ergutamist, kaitset, häid eeskujusid, usalduslikke suhteid ja 

võimalust rakendada oma õigusi. Lasterikastel peredel on aga eriomadusi ja nõnda erinevad nad 

mitmeti teistest kooslustest. Samas ei saa lasterikkaid peresid ka omavahel võrrelda. Ei suur ega 

väike pere pole väärtus iseenesest – lapsed võivad ikkagi olla õnnelikud või õnnetud ja see sõltub 

neile heaolu tingimuste võimaldamisest. 

Lapse seisukohast on kõige olulisemateks teemadeks õigus edutamisele, kaitsele ja osalemisele. See 

tähendab, et igal lapsel on õigus saada võimalusi arendada oma kujunevaid võimeid ja võimekusi 

maksimaalsel määral, on õigus olla kaitstud igasuguse vägivalla ja kahju eest. Ülioluline on õigus olla 

ära kuulatud, et lapse vaadetega arvestataks.  See tähendab aktiivset osalust pere otsuste tegemises 

ja perevälistes asjaoludes – sõnaõigust asjades, mis neid ennast puudutavad.  Lasterikastes peredes 

on lastel võimalus õppida koostööd, läbirääkimisi, vastutust, aruandekohustust, samal ajal aga on neil 

suurem oht kannatada vaesuse, tõrjutuse ja isikliku tähelepanu puuduse all. 



 

KERSTI SAAR (SA Kredex) – Suure pere kodu kodusõbralikuks; Kredexi kodutoetus 

Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi eestvedamisel on riik eraldanud alates 

2008. aastast lasterikastele peredel riiklikku kodutoetust. Kodutoetuse eesmärk on nelja- ja 

enamalapseliste perede elamistingimuste parandamine ja kaasajastamine. Toetuse sihtotstarbed on 

eluasemelaenu põhiosa tagasimaksmine, eluaseme soetamine, eluaseme püstitamine, 

rekonstrueerimine, renoveerimine, laiendamine, tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, 

asendamine või muutmine. Toetuse maksimaalne määr on 4–7 lapselisele perele 6500 eurot ning 

kaheksa-  ja enamalapselisele 13 000 eurot. Toetust saanud pered peavad esitama toetuse tegevuste 

kohta aruandeid ning seda kontrollib Kredex. Tänase seisuga on saanud toetust 1313 peret, kus 

kokku kasvab 6354 last. 2012. aastal esitas 612 peret kodutoetuse taotluse, nõuetele vastavaid 

taotlusi oli kokku 506 ning hetkel käib taotluste menetlemine. Kodutoetust saavate perede arv selgub 

sügisel. 

INESE MUCENIECE, SIGNE JOSTMANE, NAURIS JOSTAMINS (noored Lätist) – Mida tähendab 

kasvada lasterikkas peres  

Inese: „Olen kasvanud üles oma ema, kasuisa, õe ja kahe vennaga. Ma olen tõeliselt tänulik kõigi 

nende hetkede eest, mis koos on veedetud, sest nii headel kui isegi ka halbadel aegadel on mu kõige 

lähedasemad inimesed olnud alati mu kõrval. Tänu nendele võin naeratada ja näha kõige eredamaid 

päikesekiiri –  oma perekonda.“ 

Signe: „Olen üles kasvanud ema, kasuisa ja kolme vennaga. Loomulikult on elu mind palju õpetanud, 

aga tänu oma perekonnale olen ma see, kes ma olen – aktiivne noor, kes ei vaja naeratamiseks eraldi 

põhjust!“ 

Nauris: „Mu isal on peres viis suurepärast naist – tema naine ja neli tütart. Milline vedamine, et olen 

üks neist! Pere on suurimaks toeks, see aitab mul iseendaga olles mõista elu ja tunnen nüüd, et on 

tulnud aeg jagada,  mis tunne on lasterikkas peres  kasvada!“ 


