
Milliste tingimustega 

lapsehoolduspuhkus sobiks meestele?  

Marre Karu 

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 



 

Isadel on õigus vanemahüvitisele ja 

lapsehoolduspuhkusele  

AGA 

ainult 2% vanemahüvitise saajatest 

on mehed 

 



Praxise uuring “Isad ja 

lapsehoolduspuhkus” 

Välja selgitada erinevad põhjused miks 
mehed ei jää lastega koju? 

 

• 20 süvaintervjuud isadega 

  10 on olnud lapsehoolduspuhkusel  

  10 ei ole olnud lapsehoolduspuhkusel  

• Fookusgrupiintervjuud tööandjatega 
  personalijuhid, ettevõtete/asutuste juhid 

 

Uuringu läbiviija PRAXIS: Marre Karu, Kairi Kasearu, 
Helen Biin 

 

 



Lapsehoolduse korraldus 

perekonnas 
 

 Ema kodus, isa tööl 

 Isa kodus, ema tööl 

 Mõlemad vanemad kodus 

  

    

Kas mehed, kes koju ei jäänud muutsid 

oma tööelu?  

 

 



Osa kodus mitteolnud mehi... 
 

– Lühendas tööpäevi 

– Lühendas töönädalaid (nt 4 päeva nädalas) 

– Vähendas komandeeringute hulka  

– Töötas kodus 

–  Võttis lapse sündimise järel puhkuse 

 

Ametlik lapsehoolduspuhkus pole ainus viis, kuidas 

mehed rohkem aega võtavad 

 Mehed on huvitatud 

 Kuid päris töölt ära nad ei tule 

 

 





Mehed jääksid koju:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kui ka lapse ema oleks kodus  

 Sest kardab, et ei tule toime 

 Sest laps vajab ema ja rinnaga toitmist 

 Sest ka ema tahab koju jääda 

b) Kui laps on vanem 

 Ja rinnaga toitmine on lõppenud 

 Kui laps vajab ema vähem 

 Kui ema tahab tööle minna 

c) Kui ta saaks ka tööl käia 

 Et töökoht ei satuks ohtu  

 Et karjäär ei kannataks 

 Et tööandja/kolleegid hätta ei jääks 

 Et sissetulekud ei kannataks 



Mida arvavad sellest tööandjad?  

 

 

 

 

 

 

Lapsehoolduspuhkus = töötaja kaotus = 

asendaja leidmine või töö ümberjagamine 

 

 Vahet pole kas koju jääb naine või mees 

 Oluline, et säiliks side töökohaga 

lapsehoolduspuhkuse ajal  

•Kaugtöö/kodus töötamine 

•Osa-ajaga töötamine 

 

 tööle naasmine lihtsam ja sujuvam 

 töötaja kaotus kvalifikatsioonis väiksem 

 asendajate leidmine lihtsam 

 võrdõiguslikkus tööturul suureneks  

 

 

 

  



Kokkuvõtteks 
 

Lapsehoolduspuhkus võiks võimaldada valikut  

 “töö JA kodu” 

mitte  

“töö VÕI kodu” 

 

 

   Töötamine lapsehoolduspuhkuse ajal 

   Osalise ajaga lapsehoolduspuhkus 

 Lapsehoolduspuhkuse ajastamine 

 



 

 

 

Tänan tähelepanu eest! 
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