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TÄNUAVALDUSED 

 

Esmalt sooviksin magistritöö valmimisel tänada juhendajat, PhD Mari Kooskorat, 

kelle laialdased teadmised antud valdkonnas olid suureks abiks teema valimisel ning 

sisuka töö valmimisel. Lisaks sooviksin tänada Estonian Business School'i, kus olen 

saanud viimase 3 aasta jooksul tänu Noore vanema stipendiumile kogeda harivaid ja 

mitmekülgseid loenguid ning loonud tulevikule vaadates kasulikke tutvusi nii 

kaasmagistrantide kui õppejõududega.  

 

Samuti soovin avaldada tänu kõikidele intervjuudes osalenud noortele 

lapsevanematele ning küsitlustes osa võtnud ettevõtete esindajatele, kelle isiklikult 

kogetu minule usaldamisel on suur panus antud uurimuse valmimisele.  

 

Kõige suurema tänu olen võlgu enda perekonnale, oma vanematele, sest tänu teie 

toetusele olen saanud viimased aastad õpingutele pühenduda ning seda uurimistööd 

suure põhjalikkusega läbi viia. Samuti olen tänu võlgu oma magistrantidest sõpradele, 

kelle kogemused, nõu ja julgustused olid hindamatu väärtusega.  

 

Käesolev uurimistöö on valminud lähtuvalt autori isiklikust huvist ning lähedastest 

kokkupuutepunktidest seoses antud teemaga. Väikelaste vanema, üliõpilase, ettevõtja 

ja personalitöö vallas tegutsedes puutun igapäevaselt kokku töö- ja eraelu ühendamist 

puudutavate küsimuste ning kitsaskohtadega. Minu suur soov on, et kõikidel 

väikelaste vanematel Eestis oleks võimalik teostada end tööalaselt, ühendades seda 

hästi toimiva pereeluga - sest vaid nii on väikesel Eestil tubli tulevik!  
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Uurimistöö eesmärgiks on kombineeritud uuringumeetodile põhinedes välja selgitada 

väikelaste vanemate probleemid ja ootused seoses töö- ja pereelu ühildamisega ning 

uurida organisatsiooni kui tööandja hinnangut töö- ja pereelu ühildamise osas. 

Uuringu järgi on vanemahüvitise väljamaksmise süsteemil oluline roll paindliku 

pereelupoliitika kujundamisel. Uuringutulemuste kohaselt on enamus lapsevanematel 

keerukas täiskohaga töötamise ning väikelapse eest hoolitsemisega toime tulla. Suur 

puudus on paindlike- ning osalise koormusega töötamise võimaluste järele, et 

väikelaste vanematel oleks võimalik end tööalaselt teostada, säilitada tööalane 

kvalifikatsioon ning samal ajal väikelaste heaolule mõelda ning laste haigustega toime 

tulla. Süvaintervjuud viidi läbi 15 vanemahüvitist saanud lapsevanemaga, kellest 11 

olid naised ning 4 mehed. Lisaks viidi läbi ankeetküsitlus 24 peresõbraliku ja 

populaarse tööandja seas. Uurimistöö käigus saadud intervjuu ning küsitluste tulemusi 

analüüsiti kodeerimise abil. Uurimistöö tulemusena selgus, et Eesti vanemahüvitise 

maksmise süsteem on jäik ning ei võimalda lapsevanematel pere- ja tööelu ühildamist. 

Samuti selgus, et ilma Eesti Vabariigi seadusandluses muudatusi tegemata ei ole 

tööandjatel mugav töötajatele paindlikke töötamise võimalusi pakkuda. Uurimistöö 

käigus antakse soovitused väikelaste vanematele paremaks töö- ja eraelu tasakaalu 

saavutamiseks. Tööandjatele ning Eesti riigile tuuakse välja soovitusettepanekud, 

kuidas vastata paremini töötajate poolsetele ootustele seoses paindlike töötamise 

võimalustega.  



 
7 

 

 

SISSEJUHATUS 

  

Töö- ja pereelu edukas ühildamine on tänapäeva maailmas suur probleem, võttes 

arvesse nii muutusi tööhõives, elutempot kui tehnoloogilist arengut. Sellega on vaja 

üha enam nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil tegeleda. Võrreldes eelmise 

sajandi keskpaigaga on peremudel oluliselt muutunud. Varasemast aina enam naisi on 

aktiivselt tööturule kaasatud ning kahe leivateenijaga peremudeli jaoks on tasakaalu 

leidmine töö- ja koduse elu vahel suureks väljakutseks. Organisatsioonikultuur, 

seadusandlus ning harjumused ei ole aga piisavalt kiirelt reageerinud tööturu 

muutustele, kus aina enam naisi on sarnaselt meestega huvitatud karjääri tegemisest.  

Tänapäeva töötajad ootavad tööandjatelt üha enam paindlikkust ning töötajate 

eraelule ja perele pühendatava ajaga arvestamist. Mitmed riigid on leidnud võimaluse 

tasakaalu pakkumiseks läbi paindlike töötamise võimaluste. Eestis on osakoormusega 

töötamine Eurostat 2014. aasta uuringu järgi Euroopa üks madalamaid. 

Vanemahüvitise määr Eestis on võrreldes teiste riikidega oma pikkuselt ainulaadne, 

kuid selle jäik väljamaksmine ning osakoormuse vähene levik tingib olukorra, kus 

töölt eemale jäädakse väga pikaks ajaks. Seda kinnitab ka OECD (2016a) uuring, 

mille järgi on Eestis Euroopa üks madalaim tööhõive määr kuni 2-aastaste väikelaste 

kõrvalt, seejuures üks kõrgeim tööhõive määr alates lapse 3-aastaseks saamisest. 

Selline olukord tingib raskused töö- ja pereelu ühildamisel, pikad karjäärikatkestused 

põhjustavad töötajate kvalifikatsiooni languse, tööandjate suurenenud kulutused 

töötajate koolitamisele. Kuna enamasti on pikalt lastega kodus emad, siis on 

stereotüüpide vähenemine ja ebavõrdsus aeglased kaduma. 

 

Väikelaste vanematel on töö- ja pereelu ühildamine keerukas, kuid tasakaalu 

puudumine töö- ja eraelu vahel on probleemiks samuti ka tööandjatele. Sellele 

kesksele uurimisprobleemile vastuse saamiseks on püstitatud järgnevad 

uurimisküsimused, millele plaanitakse uuringu käigus vastused leida: 
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1. Missugused on väikelaste vanemate probleemid ja ootused seoses töö- ja pereelu 

ühildamisega Eestis?  

2. Missugused on tööandjate hinnangul takistused töö- ja eraelu ühildamist 

võimaldavate töötamise tingimuste pakkumisel? 

Tulenevalt uurimisprobleemist ning -küsimustest on käesoleva uurimistöö eesmärgiks 

välja selgitada väikelaste vanemate probleemid ja ootused seoses töö- ja pereelu 

ühildamisega Eestis ning uurida organisatsiooni kui tööandja hinnangut töö- ja eraelu 

ühildamist võimaldavate meetmete osas. 

 

Uurimistöö raames on läbi viidud süvaintervjuud lapsehoolduspuhkusel viibinud 

lapsevanematega, kes on puutunud kokku vajadusega pere- ja tööelu ühildada. Samuti 

viidi läbi küsitlused 2017. aastal Sotsiaalministeeriumi poolt peresõbraliku tööandja 

märgisega pärjatud ettevõtete (Liiva, 2017) ning CV Keskuse (2016) uuringuga välja 

selgitatud Eesti populaarsemate tööandjate seas. Uurimistöö koosneb kolmest osast: 

kirjanduse ülevaade, milles tutvustatakse teoreetilist akadeemilist tausta lähtuvalt töö- 

ja eraelu tasakaalust, paindlikest töötamise viisidest ning vanemahüvitise süsteemi 

kujunemisest koos näidetega Saksamaalt ja Rootsist; uurimismeetodite ülevaates 

selgitatakse lähemalt Eestis kehtivat vanemahüvitise süsteemi ning kirjeldatakse 

valitud uuringumetoodit ja uuringusubjekte. Töö viimane osa koosneb uurimistööst 

saadud tulemuste kirjeldusest koos analüüsi ja soovitustega.  

 

Antud uuringu puhul on tegemist väikelaste vanemate, tööandjate ning riigi jaoks 

olulise ning paremaid lahendusi vajava teemaga. Kuigi sarnasel teemal kirjutatakse 

üha enam artikleid ning viiakse läbi uuringuid, siis põhjalikku teadustööd, kus 

vaadeldakse antud temaatikat korraga nii väikelaste vanemate kui tööandja poolelt ei 

ole siinse uuringu autorile teadaolevalt viimastel aastatel läbi viidud. Käesoleval 

uuringul on oluline mõju töötajate isiklikule rahulolule, stereotüüpide vähenemisele 

ning heaks aluseks sarnasel teemal edasiste uuringute läbiviimiseks.  
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Uurimistöö rakendusliku küljena antakse töö lõpuosas uurimistulemustest lähtuvalt 

väikelaste vanemate ootuste osas praktilisi soovitusi Eesti tööandjatele ja Eesti riigile 

paremaks töö- ning pereelu ühildamiseks.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

 

Käesolev peatükk annab ülevaate töö- ja eraelu tasakaalu vajalikkusest, paindliku 

tööaja vormidest ning tutvustab vanemahüvitise tekkimist.  

 

Töö- ja eraelu tasakaalu (Work-Life Balance) mõiste on saanud aina enam tähtsust 

omavaks mõisteks nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil. Selle on suuresti 

põhjustanud naiste, eriti emade, tööhõive jätkuv kasv (Crompton ja Lyonette, 2005, 

lk. 3). Kuni 20. sajandi keskpaigani oli töö- ja eraelu tasakaalu küsimus pigem 

ebaoluline, kuna tavaline töötaja oli täiskohaga töötav meesterahvas ning naistele 

omistati enamasti ilma rahalist tasu saamata kodu eest hoolitsemise töö (Crompton, 

1999). Varasest noorusest alates kinnistati naistele vajadust valmistuda pereeluks ning 

sellega kaasnevateks kohustusteks (Medved et al. 2006). 1960. aastad tõid aga endaga 

kaasa teadlikkuse tõusu ja naiste tööhõive kasvu, 1970. aastateks oli naiste osalemine 

tööelus juba tavapärane nähtus (Crompton ja Lyonette, 2005, lk. 3). Sellega 

seonduvalt on kasvanud ka ühiskondlik arusaam isade suurenenud väärtusest koduga 

seonduvates tegevustes (Clark, 2000, lk. 749) ning vähenenud arvamus, et meeste 

poolt tehtav töö on  "päris töö" ning kodune "mitte päris töö" on naiste töö (Bourne ja 

Calas, 2013, lk. 426).  

 

Mõlema lapsevanema tööhõive on tänapäeval leibkonna toimimise seisukohalt 

oluline, kuid väikelaste vanematel on tihti keerukas töö- ja pereelu ühildada. Erinevad 

paindliku tööaja vormid aitavad suurendada tööhõivet, tõsta iivet, suurendada soolist 

võrdõiguslikkust ning aitavad kaasa perekonna institutsiooni tugevnemisele (Karu, 

2007).  
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1.1. Töö- ja eraelu tasakaal 

 

Tänapäeval on töö ja eraelu ühildamine enamiku inimeste jaoks väljakutseks saanud. 

Traditsiooniliselt on meestel olnud perekonna toitja ning naistel koduhoidja roll, 

mistõttu on varased uuringud kajastanud töö ja pere toimimist eraldiseisvalt, nagu 

näiteks Parson ja Bales (1956, lk. 14-15), kes toovad välja, et isegi kui naised on 

olnud tööalaselt aktiivsed, siis on neile pigem omistatud assisteeriv, koduhoidja roll 

ning naiste töö ei mõjuta eraelu toimimist mingil moel. 1980. aastateks oli olukord 

aga juba piisavalt palju muutunud, mistõttu teadlased tunnistasid, et kuigi töö- ning 

eraelu ei puutu otseselt kokku, siis mõjutab üks siiski teist (spillover theory) (Staines, 

1980; Clark, 2000). Kesk-Euroopas muutus töö- ja eraelu tasakaalu mõiste 

aktuaalseks 1990. aastate algul, kui aina enam haritud naisi tööturule sisenes, aina 

enam mehi isarolli pühendunumalt suhtuma hakkas ning üksikud inimesed rohkem 

aega eraelule pühendada soovisid (Michalk ja Nieder, 2007, lk. 11).  

 

Töö- ja eraelu tasakaalu mõiste on laialt kasutusel, kuid selle osistel ei ole ühte 

konkreetset vastet või selgitust (Schobert, 2007) ning mõiste ise ei ole üheselt 

defineeritav (Hoff, et al., 2005). Enamasti mõeldakse  mõiste "töö" ("Work") all 

füüsiliselt või vaimselt tehtavat tasustatavat tööd, mille eest inimene rahalist tasu 

saab; eelnevale vastanduvalt mõeldakse "eraelu" ("Life") all elu valdkonda, mis 

toimub väljaspool tasustatavat tegevust, ehk inimeste pereelu ning muid vaba ajaga 

seotud tegevusi (Süss ja Sayah, 2011). Antud käsitluses on aga koheselt tuvastatav 

konfliktipotentsiaal, kuna olenevalt erinevatest rollidest, mida inimene kannab 

(Schnelle, Brandstätter-Morawietz ja Moser, 2009) võivad nii töö- kui pereelu tihedalt 

põimunud olla ning nende vahel selget vahet teha võib osutuda võimatuks.  

 

Töö- ja eraelu tasakaalustamise tähtsus Y generatsiooni jaoks. Tänapäeval ei ole 

tegelikult isegi mõeldav, et töö- ja eraelu ei oleks omavahel seotud. Võttes arvesse 

tehnoloogilist arengut, on võimatu tõmmata kindlat piiri eraldamaks tööd inimese 

eraelust (Collatz ja Gudat, 2011; Mellner, Aronsson ja Kecklund, 2014). Enamik 

põlvkonna teoreetikud on ühel meelel, et ühte põlvkonda vaadeldakse enamasti 
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vahemikus 20-22 aasta kaupa (Benckendorff, Moscardo ja Pendergast, 2010, lk. 2). 

Seega on käes on aeg, mil lapsevanemateks on saanud Y generatsioon (sündinud 

1980-1994), kelle maailmavaadet on vorminud tehnoloogia areng, televisioon, 

globaliseerumine ja palju muud (McCrindle, 2006). Praegune väikelastega 

generatsioon väärtustab kodu ja perekonda, samas aga soovib ka oma tööalastes 

tegemistes läbi lüüa (Eisner, 2005, lk. 6). Raha ei ole Y generatsiooni esindajale 

niivõrd oluline kui hea lapsevanemaks olemine ning tasakaalus tööalane- ja eraelu 

(Allen, 2004). Bencsik'i ja Machova (2016, lk. 46) sõnul on Y generatsioonile omane 

soov olla iseseisev, töötamisel eelistavad nad osalist ja paindlikku tööaega; nad on 

harjunud toimetama mitmel rindel korraga (multitasking) (Reisenwitz ja Iyer, 2009). 

 

Bird'i (2006, lk. 1) sõnul on vajadus töö- ja pereelu tasakaalu pakkuvate lahenduste 

järgi praeguse aja juhtide ning personalitöötajate olulisemaid ülesandeid, millele on 

vaja lahendus leida. Paljud uuringud näitavad ka, et sellisel moel töötamisega 

kaasnevad ka suured eelised ettevõttele. - Samal ajal on aga sellisest töötamise 

võimalusest suur puudus (Vartiainen ja Hyrkkänen, 2010). Galinsky, et al. (2004) on 

oma uuringus tõestanud, et töötajad, kelle jaoks töö ja kodu on samaväärselt olulised, 

kannatavad väiksema tõenäosusega ületöötamise all, on tervemad ja edukamad nii 

tööalaselt kui koduses elus. Paindlikud töötamise tingimused on oluline vahend, mille 

abil tööd, perekonda ja eraelu ühildada (Präg ja Mills, 2014, lk. 3). 

 

1.2. Töö- ja eraelu tasakaalustamine paindliku tööaja abil 

 

Käesolev peatükk selgitab täpsemalt paindliku tööaja olemust ja toob välja, 

missugusel kujul seda esineb, tuues välja selle plussid ja miinused nii töötajale kui 

tööandjale.  

 

Paljud pered seisavad silmisti probleemiga, et väikelaste hoolitsemise kõrvalt on vaja 

täita ka tööalaseid kohustusi. Töö- ja pereelu tasakaalus hoidmine on nüüdseks 

paljudes maades kujunenud rahvuslikuks probleemiks, kuna inimesed peavad toime 

tulema nii tööalaste nõudmistega, aga ka selle eest hoolitsema, et eraelu tasakaalus 
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hoida (Arthur, 2002). Töö- ja eraelu tasakaalu saavutamine on saanud paljudele 

riikidele poliitiliseks prioriteediks. Selle saavutamiseks julgustavad Euroopa 

valitsused naisi väikelaste kõrvalt enam tööellu kaasatud olema. Veelgi enam, 

mõlema lapsevanema rahaline panus on paljudele peredele majanduslikult hädavajalik 

(Crompton ja Lyonette, 2005), mistõttu on iseenesestmõistetav, et töö- ja eraelu 

ühiseks toimimiseks on oluline välja töötada sobivad lahendused. Kaufman'i ja 

Bernhardti'i (2015, lk. 13) poolt tehtud uuringus kajastub, et enamus paare teeb peale 

lapse saamist tööelus ja -aegades teatud muudatusi. Üheks võimaluseks edukalt nii 

karjäär kui pere ühildada, on kasutada selleks paindlikke töötamise võimalusi.  

 

1.2.1. Paindliku tööaja vormid  

 
Et võimaldada töötajatele tasakaalus töö ja eraelu, on paljud tööandjad kasutusele 

võtnud paindliku töökorralduse (Hayman, 2010, lk. 76). Paindlik tööaeg kujutab 

endast kindlaksmääramata struktuuri ning mustriga tööaega ning -korraldust (Tipping, 

et al., 2012).  

 

Sobiv paindliku töötamise vorm tuleb välja selgitada töötaja ja tööandja omavahelises 

koostöös, kuid kõige sagedasemad töötajate poolt kasutatavad paindliku tööaja 

vormid on: 

• osaline tööaeg, 

• kodust töötamine ning   

• paindlikel aegadel töötamine (Tipping, et al., 2012, lk. 4).  

 

Olulisemate paindliku tööaja vormidena käesolevast uurimistööst lähtudes, antakse 

järgnevalt ülevaade osalise koormusega töötamise, kodust töötamise võimaluse ning 

paindlikel aegadel töötamise kohta. 

 

Osaline tööaeg. Osalise koormusega töötamine nii vanemahüvitise perioodi ajal kui 

selle järgselt on heaks võimaluseks aktiivselt kursis olla tööturul toimuvaga ning mitte 
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liiga pikalt oma erialast eemal olla. Väikelaste vanematele on töötamise juures oluline 

sotsiaalne kontakt tööakaaslaste ning klientidega, samuti on entusiasm töö suhtes üks 

faktor miks väikelapse kõrvalt tööle naastakse (Sihto, 2015). Osalise koormusega 

töötamine on hea tasakaal nii lapsevanema kui lapse jaoks - lapsevanemal on 

võimalus ennast väljaspool kodu rakendada ning lühem lastehoiuteenuse kasutamine 

vähendaks oluliselt lapsehoiu kulusid (New Economics Foundation, 2014). Lapse 

jaoks tähendab see oma vanematega tihedamat kontakti ning väikelaps ei peaks üle 

elama drastilist üleminekut kodu-hooldusasutuse osas. Suurem tasakaal perekonna ja 

töö vahel võib olla põhjuseks, miks Booth'i ja Van Ours'i (2008) sõnul on 

osakoormusega töötajad õnnelikumad ning tööga enam rahul kui täiskohaga töötajad. 

 

Osaline töökoormus on enam levinud Lääne-Euroopas; endiste sotsialistlike riikidega 

käib siiani kaasas pigem ideaal täiskohaga panustavast naisest (Schmitt ja Trappe 

2010, lk. 264). Mõlema lapsevanema vähendatud koormusega töötamine väikelaste 

eest hoolitsemise perioodil on üks võimalus muuta suhtumist soolistesse rollidesse 

(Coote, 2014). Nädalas töötatud tundide arvu määr võimaldab kõige paremini 

ennustada töö- ja pereelu konflikti tekkimise võimalust, kusjuures osalise koormusega 

töötamist seostatakse madalama töö- ja eraelu konfliktiga (Crompton ja Lyonette,  

2005).  

 

Aja- ja kohapaindlik töötamine. Kuigi mõned inimesed soovivad tööd ja eraelu 

tugevalt lahus hoida, siis aina enam inimesi eelistab suuremat paindlikkust (Bulger, 

Hoffman ja Matthews, 2007). Tänapäeva tehnoloogilised lahendused võimaldavad 

tööd teha hoolimata töötaja täpsest asukohast või tööajast, mis on omakorda tinginud 

töötajate endi suuremast soovist valikuvabaduse järele, kus ja millal nad tööd teevad. 

Sellist olukorda hõlbustavad hästi töötamise viisid, mis võimaldavad tööd teostada 

ruumilistest ja ajalistest piirangutest sõltumatult (Collatz ja Gudat 2011, lk. 4). Hill, et 

al. (2001) järgi soovib üha enam töötajaid kodus töötada või tööd koju kaasa võtta, 

hägustades seeläbi piire töö ja eraelu vahel. Paindlikul ajal töötamine tähendab, et töö 

iseloomust lähtuvalt on töötajal vabadus valida, millal või kus ta töö ära teeb. See 

tähendab, et töötaja saab oma töögraafikut paindlikult planeerida, tehes tööd vajadusel 

õhtuti või nädalavahetustel kodustes tingimustes. Kuigi paljud suured ettevõtted on 
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tänapäeval oma töötajatele andnud valikuvabaduse paindlikel aegadel töötamiseks 

(Kossek ja Michel, 2010), siis tuleb silmas pidada, et paindlike töövõtete kasutamise 

võimalikkus sõltub paljudest asjaoludest - näiteks töö iseloomust, töötaja isiklikest 

võimalustest ja valmisolekust,  tööalastest nõudmistest ja võimalikkusest näiteks 

kodust tööalaseid kohtumisi koordineerida (Clark, 2000). Suurem paindlikkus toob 

endaga kaasa ka vajaduse töö- ja eraelu rolle jooksvalt kombineerida - näiteks tuleb 

arvestada töökõnede ja -kirjadega tegelemisega töövälisel ajal (Ashforth, Fugate ja 

Kreiner, 2000).  

 

1.2.2. Paindliku tööaja eelised ja piirangud 

 

Grant-Vallone ja Ensher (2010, lk. 2) uuringust selgub, et paljud emad suudavad 

edukalt opereerida nii töö- kui pereelu vahel, kui nad kasutavad selleks paindlikku 

tööaega ning osalist töökoormust. Eelised paindliku tööajaga töötamisel on näiteks 

enam vaba aega, rohkem aega pere jaoks, paranenud töö-pereelu tasakaal ning suurem 

mugavus, kusjuures proportsionaalselt madalam saadav töötasu on uuringute järgi 

ainuke negatiivne külg osalise töökoormuse puhul (Tipping, et al., 2012, lk. 4-5). 

Paindlikud töötingimused võimaldavad lisaks eelnevale lapsevanematel lapse 

kergemate haiguste korral teha töö ära kodustes tingimustes. Mõlema vanema osalise 

tööaja puhul on võimalik kergemini aega planeerida ning lapse eest hoolitsemist 

omavahel jagada (Coote, 2014), mis tähendab, et kumbki lapsevanem ei pea lapse 

haiguse tõttu töölt ülemäära pikalt eemal olema. Samuti on võimalik tööandjaga 

kokkuleppel tööpäevades muudatusi teha ning lapse tervenemisel tegemata töö 

tagantjärgi järele teha. Paindliku ning osalise tööajaga töötamine väikelapse kõrvalt 

võimaldab lapsevanemal säilitada oma tööalane kvalifikatsioon ning muudatustega 

tööelus kaasas käia. Pikalt kodusena olles jääb töötaja paratamatult tööl toimuvatest 

arengutest ning ka karjäärivõimalustest koos töötasutõusudega ilma. Uuringutega on 

tõestatud (Nobel, 2015), et töötavad emad mõjuvad positiivse eeskujuna ka oma 

lastele - töötavate emade tütred saavutavad ka ise hiljem tõenäolisemalt tööalaselt edu 

ning töötavate emade pojad panustavad hiljem kodutöödesse ning veedavad rohkem 

aega pereliikmete eest hoolitsedes. 
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Töötaja seisukohalt on osalise tööajaga töötamise negatiivne külg asjaolu, et võib 

esineda karjääritõusu- ning tööalase arengu takistusi (Lyonette, 2015), kuna karjääri 

arengut võimaldatakse pigem täistöökohaga töötajatele. Backes-Gellner, Oswald ja 

Tuor (2014) toovad oma uuringus välja, et eriti just osalise koormusega töötavad 

mehed saavad tööandjalt tunduvalt vähem tööalaseid koolitusi võrreldes täiskohaga 

töötavate meeskolleegidega (naised kannatavad sama ebavõrdsuse all ka hoolimata 

töökoormusest, lihtsalt oma soo tõttu). Samuti võib paindliku tööaja kitsaskohana 

välja tuua asjaolu, et niiviisi töötades võib olla keerukas töötamisele kindlaid ajalisi 

piiranguid seada, mis tähendab, et osalise koormusega töötamisel teeb töötaja 

kokkulepitud tundidest suuremal hulgal tööd. Lyonette'i (2015, lk. 330) läbi viidud 

kvalitatiivse uuringu tulemuste kohaselt selgub, et harvad ei ole juhtumid, kus 

osakoormusega tehakse ära täiskoha töö. Lisaks võib kolleegide ning klientide jaoks 

olla keerukas arvestada osalise koormusega töötava inimese graafikuga. Võib tekkida 

olukordi, kus töö kuhjub või eelmainitud huvigrupid ei saa osalise koormusega 

töötajalt piisavalt kiirelt vastuseid. Siinkohal on abiks teatud sissejuurdunud 

läbipaistva töörežiimi loomine, millega töökaaslased on kursis (näiteks kindlatel 

nädalapäevadel töötamine) - selline teguviis aitab kolleegidel töötaja töist ja kodust 

aega paremini eraldada (Corwin, Lawrence ja Frost, 2001). Siiski, teatud 

positsioonidel, näiteks tippjuhtide tasemel võib paindlikel aegadel töötamine suure 

tõenäosusega võimatuks osutuda. Sel juhul soovitatakse võtta pigem sabatiaasta, ehk 

nö pikendatud puhkus, mis uuringute põhjal annab inimesele piisavalt ruumi, et uusi 

ideid genereerida ning juhina enesekindlust koguda (Burkus, 2017). Samuti mõjub 

selline olukord Burkus'e (2017) sõnul värskendavalt ettevõttele, kuna ükski ettevõte ei 

tohiks olla kellestki nii sõltuv, et tema lahkumisel ettevõtte tegevus kannatab. 

 

Osalise töökoormuse roll stereotüüpide vähendamisel. Kuigi tänaseks päevaks on 

naiste osakaal tööhõives laialdane, on naiste roll kodustes töödes ning laste eest 

hoolitsemisel endiselt märkimisväärselt suurem kui meestel ning naised kannatavad 

seetõttu tõenäoliselt suurema töö- ja eraelu konflikti all (Crompton ja Lyonette, 2005, 

lk. 14). Medvedev, et al. (2006) tehtud uurimustest selgub, et kuigi nii mehi kui naisi 

ärgitatakse leidma enda jaoks meeldiv ja tähendusrikas töö, siis naisi survestatakse 

tegema karjäärivalikud, võttes arvesse pereelu ning laste saamisel töötamise 

lõpetamist; naistelt oodatakse, et nad võtaksid tulevikku plaanides arvesse ka 
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võimalikke perekohustusi. Järeldub, et töö- ja pereeluga arvestamise olulisust 

kommunikeeritakse naistele tunduvalt enam kui meestele (Myers ja Major, 2017, lk. 

267). 

 

Sellist stereotüüpidest lähtuvat töö- ja eraelu konflikti leevendaks mõlema vanema 

võrdne osalemine töö- ning pereelus (dual earner / dual care policy) (Crompton ja 

Lyonette, 2005). Uuringud on näidanud, et stereotüüpide vähenemine töökohas on 

võimalik juhul, kui tunduvalt suurem osa meestest hakkaks tööle osalise koormusega 

ning osalise koormusega töö muutuks kogu tööjõu seas tavapärasemaks; väiksem 

erisus naiste ja meestevahelises töötamise mustris vähendaks naiste ebsoodsat 

olukorda tööturul (Backes-Gellner, Oswald ja Tuor, 2014). Tasakaalust väljas töö- ja 

pereelupoliitika pärsib sündivust ning mõjub negatiivselt rahvuslikule iibele. See 

omakorda annab hiljem negatiivselt tunda riigi pensionisüsteemile (Cuesta ja 

Carcedo, 2014). Semykina ja Linz'i (2013) järgi parandaks soolise võrdsuse tõus 

tööga rahulolu nii meeste kui naiste seas. Cromptoni ja Lyonette'i (2005, lk. 27) 

tehtud uuringu järgi esineb riikides, mille valitsused on kujundanud pere- ja eraelu 

soodustava poliitika, kus mõlemad vanemad saavad võrdselt tööl käia ning isasid 

julgustatakse enam laste ja kodutöödega tegelema, väiksem konflikt töö- ja eraelu 

vahel. Myers'i ja Major'i (2017, lk. 275) sõnul tuleb nii naiste kui meeste karjääri 

edenemisele kasuks kõrge eneseusk töö- ja pereelu ühildamise võimalikkusesse. 

 

1.2.3. Paindliku tööaja rakendamise mõju tööandjale 

 

Sihto (2015, lk. 20) läbiviidud uuringust selgub, et lapsevanemaks olemisel on 

positiivne mõju sellele, kuidas nad töötajana käituvad, kuna nad suudavad tööd teha 

varasemast efektiivsemalt. Ettevõtte seisukohast võib paindliku tööaja rakendamise 

tugevaks pooltargumendiks lugeda asjaolu, et osalist tööaega kasutavad töötajad on 

täistööajaga töötajatest enam keskendunud, ei viivita tööülesannete lahendamisega 

ning on töövälisel ajal tervemad ja õnnelikumad (Davidson, 2015). Inglismaa 

sotsiaalpoliitika juhi Anna Coote'i (Silverman, 2013) sõnul "on käes aeg, et osalist 

tööaega vaadeldaks kui uut täistööaega". Väiksema koormusega töötajad on 

produktiivsemad ja efektiivsema ajakasutusega; esineb vähem haiguse tõttu 
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eemalolekut, töötajad on enam pühendunud ja esineb väiksem kaadrivoolavus (Coote,  

2014). See on ka üks põhjus, miks mitmetes riikides (sh Rootsis) on aktuaalne 

lühendatud (6-tunnise) tööpäeva kasutuselevõtt (Greenfield, 2016). Negatiivse 

aspektina tööandja seisukohast võib välja tuua asjaolu, et paindliku töökoormuse 

puhul võib olla keerukam töö planeerimine ettevõtte sees ning teatud juhtudel on 

võimalik töö kvaliteedi vähenemine kontrolli puudumisel (Nurmela, 2011).  

 

Paindlikku tööaega toetav ettevõtte organisatsioonikultuur. Herzberg (1968) tõi 

juba aastaid tagasi oma teedrajavas artiklis välja, et kõrgest palgast üksi ei piisa, et 

töötajaid õnnelike ja motiveerituna hoida. Kui ettevõte oma töötajat teatud 

eluperioodil toetab ning paindlikku töötamist soodustab, võidab tööandja endale 

tõenäolisemalt lojaalse töötaja, kes soovib ettevõtte arengusse panustada (Green, 

2010). Bird'i (2006, lk. 2) järgi näitavad mitmed uuringud, et aina enam noori inimesi 

teeb oma töökohavaliku, lähtudes töö- ja eraelu suhestumisest ning ettevõtte 

organisatsioonikultuurist. Siiski ei paku hetkel paljud ettevõtted piisavalt tuge ning 

mõistmist noortele lapsevanematele. Kuigi töötajad leiavad aina uusi võimalusi, 

kuidas töö- ja pereelu omavahel paremini ühildada, siis nähtub, et 

ettevõttete organisatsioonikultuur ei ole selliste uute lahenduste suhtes tihti just 

vastuvõtlik (Cahusac ja Kanji, 2014). Tõendeid selle kohta on oma uuringus leidnud 

ka Allard, Haas ja Hwang (2011, lk. 155), mille kohaselt valitseb noortel vanematel 

töö-ja eraelu vaheline konflikt tõenäolisemalt organisatsioonides, kus peresõbralik 

kultuur on vähearenenud. Töötajate jaoks on oluline, et ettevõtte sisekliima on selline, 

mis toetab töö- ja pereelu tasakaalu. Töötajad ootavad, et nende tööandja tunnustaks, 

et lisaks tööle on neil ka eraelu (Bird, 2006, lk. 1). Tööandja peaks arvesse võtma, et 

peresõbralik töörütm on tööandjate jaoks heaks võimaluseks talentide meelitamiseks 

(Bennhold, 2010) ja hoidmiseks.  
 

1.3. Vanemahüvitise süsteemi väljakujunemine 

 

1878. aastal võeti Saksamaal kasutusele kohustuslik, kuid tasustamata 3-nädalane 

puhkus äsja lapse saanud töötavatele emadele, et kaitsta töötavat ema ja ta last 
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(Kamerman ja Moss, 2009, lk. 121). Veel pikka aega peale seda oli tavapärane, et 

lastega jäid koju naised ning mehed olid põhilised perekonna toitjad. Selline vaade on 

alles viimastel aastakümnetel tuhmuma hakanud, kuna naised soovivad enam tööturul 

osaleda ning mehed samuti lapsekasvatamisest osa saada. Viimase 50 aasta jooksul on 

aina enam riike hakanud pakkuma valitsuse poolt rahastatavat vanemahüvitist (Dahl, 

et al., 2013, lk. 1). Vanemapuhkuse eesmärk on anda töötajale võimalus tasustatult 

tööelust kõrvale jääda, et lapse eest hoolitseda, samal ajal omades töökoha säilimise 

osas seaduslikku garantiid. Üldiselt ollakse seisukohal, et vanemapuhkuste skeemid 

mõjutavad seda, kuidas lapsevanemad jagavad omavahel lapsehoolduse kohustust 

(Leira, 2006, lk. 29). Vastavalt OECD (2016b) andmetele on tasustatud 

vanemahüvitis hetkel saadaval 35-st OECD riigist 23-s, kõikides OECD riikides peale 

USA on kasutusel vähemalt 12-nädalane emapuhkus ning enam kui pooled OECD 

riikidest pakuvad isadele tasustatud isapuhkust. Sellistel riigipoolsetel hüvistel on 

mõõdetav mõju mitmete reaalsete näitajate näol - näiteks on Skandinaavias vaesus 

lastega perede seas väga madal ning naiste tööhõive osakaal väga kõrge (Gornick ja 

Meyers, 2004, lk. 16). Põhjamaid (Rootsi, Norra, Soome ja Taani) peetakse 

kõikehõlmavate võimalustega heaolu riikideks (Korpi, 2000), kus rikkalikud toetused 

on kättesaadavad kõikidele kodakondsetele (Esping-Andersen, 1999), sisaldades 

endas peretoetusi, päevahoiuteenust, hooldushüvitisi ning vanemahüvitist (Korpi, 

2000). 

 

Thevenon'i ja Solaz (2013) järgi on OECD riikides kõige tavapärasemad vanematele 

pakutavad lapsehoiuga seonduvad puhkuse liigid emapuhkus, vanemapuhkus ja 

isapuhkus. Järgnevalt antakse nende puhkuse liikide kohta täpsem ülevaade. 

 

1.3.1. Vanemapuhkuse liigid 

 
Emapuhkus on töötavale emale antav lapse sünnile eelnev ja järgnev tasustatud 

puhkus, mille jooksul on tagatud töökoha säilimine (Thevenon ja Solaz, 2013, lk 11). 

Emapuhkus annab emale võimaluse enne lapse sündi töölt eemale jääda ning peale 

lapse sündi last hooldada. ILO (International Labour Organization) (2000) 

konventsiooni järgi on sätestatud, et emapuhkuse kestus võiks olla vähemalt 14 
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nädalat. Mõndades riikides on kohustuslik jääda emapuhkusele veidi enne lapse sündi, 

millele järgneb lapse sünni järgne kohustuslik 6-10 nädala pikkune puhkus (OECD, 

2017).  Emapuhkuse eesmärgiks on kaitsta naist lapseootuse ajal ja peale lapse sündi 

ning hoida vastusündinud lapse tervist.  

 

Lapsehoolduspuhkus on töötavale emale või isale individuaalselt pakutav töökoha 

säilimise garantiiga lapse eest hooldamise puhkus, mis enamasti järgneb 

emapuhkusele (Thevenon ja Solaz, 2013, lk.11). Gornick'i ja Meyers'i (2004, lk. 2) 

sõnul saavad väikelaste vanemad Euroopas üldiselt, aga eriti just Põhja-Euroopas 

suurt kasu vanemapuhkuse poliitikast, mis annab neile võimaluse tasustatult tööelust 

eemale jääda, et väikelaste eest hoolitseda; samuti tööturu regulatsioonidest, mis 

lühendavad väikelaste kõrvalt lapsevanemate tavapärast tööaega ning riiklikult 

pakutavast kvaliteetset lapsehoiuteenusest. Enamasti saab lapsehoolduspuhkust 

korraga realiseerida üks lapsevanematest. Kuigi nimetatud puhkus on mõeldud nii 

emale kui isale, siis OECD (2016c) andmetel jäävad jäävad lapsehoolduspuhkusele 

sagedamini emad. OECD (2017) järgi on lapsehoolduspuhkust võimalik vanemate 

vahel vahetada, kuid mõndades riikides on teatud osa puhkusest vaid emale ja osa 

vaid isale reserveeritud ning mõndades riikides saavad lapsevanemad tasustatud 

"boonus" ehk lisanädalaid. 

 

Isapuhkus on töötavatele isadele lapse sünnijärgselt töökoha säilimise garantiiga 

pakutav puhkus (OECD, 2017). Enamasti on see lühike paarinädalane puhkus, mis 

annab võimaluse peale lapse sündi tasustatult koos emaga koju jääda. Selle järgselt 

naaseb isa tagasi tööle. Mitmed riigid pakuvad vaid isadele reserveeritud tasustatud 

puhkust, mida emadele üle kanda ei ole võimalik. Gornick ja Meyers (2004, lk. 2) 

toovad välja, et paljudes riikides julgustatakse sugudevahelise lõhe vähenemist, 

võimaldades emadele suuremat aktiivsust tööturul osalemisel ning julgustades isasid 

enam tasustatult lastega koju jääma. Riikides, kus sellist süsteemi on tutvustatud, on 

isad aina enam lastega kojujäämise võimalust kasutama hakanud, kuna vastasel juhul 

kaotaks pere isadele mõeldud puhkuse tasus. Euroopa komisjoni (2017, lk. 6) sõnul 

aitab vanemapuhkuse paindlikkus, näiteks võimalus seda osade kaupa realiseerida või 

teatud osa vanemapuhkusest vaid isadele reserveerimine, suurendada isade osalust 
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vanemapuhkuse kasutamisel. On uuritud, et peredes, kus isad on lapsega pikemalt 

vanemapuhkusel viibinud, jäävad need isad tõenäolisemalt ka haige lapse eest koju 

hoolitsema ning jagavad naistega võrdsemalt kodutöid (Almqvist ja Duvander, 2014, 

lk. 24). Ühiskond, kus mõlemad lapsevanemad panustavad võrdselt tööhõivesse ning 

lapsehooldusesse, võib aidata kaasa laialdasema ning mitmekesisema perepoliitika 

rakendamisele (Gornick ja Meyers, 2004, lk. 20). 

 

1.3.2. Rootsi ja Saksamaa vanemahüvitise süsteemi võrdlus Eestiga 

 
Vanemahüvitise poliitika toimimist kohalikul tasandil on võimalik hinnata teistes 

Euroopa riikides kehtivate süsteemide põhjal. Käesolev peatükk annab ülevaate 

Rootsi ja Saksamaa väikelaste vanemate olukorrast ning toob võrdlusena välja hetkel 

Eestis kehtiva vanemahüvitise süsteemi kirjelduse. Rootsi on antud võrdluses välja 

toodud kui riik, kes 1974. aastal esimesena asendas termini "emaduspuhkus" 

"lapsehoolduspuhkusega" (Bennhold, 2010) ning propageerib tugevalt naise- ning 

meeste võrdõiguslikkust ning seeläbi palgalõhe vähenemist. Saksamaa on antud 

uuringu kontekstis sobilik eeskuju, kuna Saksamaal on üks kõrgema osalise 

koormusega töötamise osakaalusid Euroopas ning seda juba aastakümnete vältel. Nii 

Rootsis kui Saksamaal kasutusolevad perepoliitika lahendused pakuvad väikelaste 

vanematele töö- ja eraelu ühildamiseks häid tingimusi, mis on eeskujuks ja suuniseks 

paljudele teistele riikidele maailmas.  

 

Rootsit võib pidada üheks soolise võrdõiguslikkuse eestvedajaks maailmas. 

Aastakümneid on Rootsi poliitikud hea seisnud selle eest, et naistel oleksid töökohal 

meestega võrdsed võimalused ning meestel koduses elus naistega. 1995. aastal 

kehtestati seadus, mille järgi said isad 1 kuu lapsega koju jääda, seda võimalust mitte 

kasutades jäi pere ilma ühest lisakuust tasustatud vanemahüvitisest. 2002. aastal liideti 

sellele veel teine lisakuu (Bennhold, 2010). Praegusel hetkel on Rootsis 480-st 

vanemahüvitise päevast kummalgi vanemal õigus 90-le vanemahüvitisepäevale, mida 

ainult kumbki vanem saab kasutada. Vanemahüvitist saab paindlikult välja võtta kuu, 

nädala, päeva või lausa tunni kaupa (Sweden.se, 2017). Vanemahüvitist saab sel viisil 

realiseerida igal ajal kuni lapse 8-aastaseks saamiseni (The Local, 2017). Selle 
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tulemusena võtab hetkel 9 isa 10-st vanemapuhkust (Modhin, 2016). Sellise 

süsteemiga annab riik selge signaali, et meestel ja naistel peaks olema lapsevanemana 

sama "staatus" ning üks lapsevanem ei peaks võtma lapse eest hoolitsemisel 

põhivastutust (Rangecroft, 2016). Lisaks eelnevale on kuni 12-aastase lapse vanemal 

õigus kuni 120 päeva aastas haiget last hooldada, tasu saab töötaja sel perioodil 80% 

tavalisest palgast (Sweden.se, 2017). 

 

Tööandjad Rootsis eeldavad, et lapsehoolduspuhkusele jäävad nii mehed kui naised 

(Bennhold, 2010) ning ütlevad, et korraga mitu kuud eemalolevad vanemad ei ole 

probleemiks, pigem on tegu planeerimise küsimusega (Rangecroft, 2016). Swedish 

Institute of Labor Market Policy Evaluation poolt läbiviidud uuringu kohaselt tõuseb 

iga isa poolt väljavõetud vanemahüvitise kuu kohta ema palk keskmiselt 7% 

(Bennhold, 2010). Rootsit võib eelneva põhjal pidada üheks väiksema stereotüüpide 

valitsemisega maaks, kus on tänu perepoliitika ümber kujundamisele on edukalt 

suudetud traditsiooniliste soorollide probleemist võitu saada.  

 

Saksamaal on lapsevanematel võimalik saada vanemahüvitist 14 kuu vältel, kuid 

juhul kui teine lapsevanem viibib sellest 2 kuu jooksul lapsega kodus (Huebner, et al., 

2016, lk. 572). Veel pakutakse lapsevanematele peale vanemahüvitise lõppemist 

osalise koormusega (25 kuni 30 tundi nädalas) töötamisel lisakompensatsiooni 

nimega "Elterngeld Plus", mille eesmärgiks on samuti saamatajäänud sissetuleku 

kompenseerimine. Kusjuures antud lisakompensatsiooni ("Elterngeld Plus") võivad 

vanemad juba ka vanemahüvitise maksmise perioodil  rakendada - sel juhul võrdub 1 

vanemahüvitise kuu tasu 2 kuu "pluss-süsteemiga" saadava kompensatsiooniga. Juhul 

kui mõlemad vanemad töötavad osakoormusega, on võimalik lisaks eelnevale veel 4 

kuud hüvitise pikendust saada (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, 2017). Antud süsteem on statistikute sõnul eriti populaarne naiste seas ehk 

naised lähevad hea meelega osakoormusega tööle. Kui mõlemad vanemad antud 

pakkumist kasutavad, on võimalik hüvitist kokku saada lausa 32 kuu vältel (Spiegel 

Online, 2017). Saksamaal kehtiva süsteemi eesmärgiks on peaasjalikult vanemate 

osalise tööajaga tööle naasmise ning töö- ja eraelu tasakaalu soodustamine 

(Bundesamt, 2017, lk. 4). Selline süsteem on Saksamaal kasutusel olnud juba 
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viimased 10 aastat kehtinud ning selle eesmärgiks on olnud pakkuda paindlikumat 

vanemahüvitise poliitikat, mis selgelt pooldab ja soodustab vanemate varasemat 

töölenaasmist ning isade ja emade võrdsemat lastega tegelemist. Perepoliitikaga 

tegelev ministeeriumi (Bundesfamilienministerium) tellitud raporti kohaselt on 

"Elterngeld Plus" lahendus aina edukamaks osutunud: kui 2015. aasta kolmandas 

kvartalis kasutas seda 13,8% lapsevanematest, siis 2017. aasta kolmandas kvartalis 

juba hüppeliselt enam, ehk 28% lapsevanematest (Frankfurter Allgemeine, 2018). Nii 

vanemad kui ka riigi poolsed perepoliitika kujundajad peavad kasutuselolevat 

süsteemi edukaks, kuna naised on tööturul võrdselt meestega kaasatud ning mehed 

saavad naistega võrdselt kodusest elust ja laste kasvatamisest osa. Pereelu ministri 

Katarina Barley (Bosch, 2018) sõnul on selline süsteem tänu suurema paindlikkuse 

võimaldamisele kujunenud edukaks ning annab inimestele võimaluse töö- ja pereelu 

paremini ühildada.  

 

Eestis võimaldab lapsehoolduspuhkuse tasustamise süsteem lapse hooldajal kuni 

lapse pooleteiseaastaseks saamiseni säilitada varasemaga samas suuruses (bruto 

ülempiiriga 3089,55 €) sissetulek. Vastavalt Töölepingu seaduse § 62 lg 1 järgi on last 

kasvataval vanemal õigus saada lapsehoolduspuhkust kuni lapse kolmeaastaseks 

saamiseni. Vastavalt Töölepinguseaduse § 59 lõige 1-le ning Sotsiaalministeeriumi 

(2017b) andmetele vanemahüvitise kohta, moodustavad 140 päeva pikkune rasedus- 

ja sünnituspuhkus ning 435 päeva pikkune vanemahüvitise periood kokku 18 kuu 

pikkuse tasustatud perioodi, mille jooksul lapsevanemal säilib eelmise kalendriaasta 

keskmine töötasu seoses lapse eest hoolitsemisega. See tähendab, et kuni lapse 1,5 

aastaseks saamiseni on ühel lapsevanemal võimalik lapse eest hoolitsemisele 

pühenduda. Seaduse järgi on võimalik lapsevanematel küll iga kuu tagant 

vanemahüvitise saajat muuta, ehk selleks võib olla nii lapse ema või isa, kuid nagu 

peatükis 2.1.2. täpsemalt välja toodud, siis enamasti jäävad lastega koju emad ning 

isade kaasatus on hoolimata seadusega loodud võimalustest väga madal (veidi üle 

5%).  

 

Vastavalt Töö- ja puhkeaja seaduse § 4 lg 1 on Eestis tööaja üldine riiklik norm 

töötajale 8 tundi päevas ehk 40 tundi nädalas. Traditsiooniline tööaeg on 8 tundi 
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päevas, tööajaga kell 9.00-18.00 ning töökohaks on kontor (Karu, 2007). 

Sotsiaalministeeriumi (2017b) sõnul on vanemahüvitise seaduse eesmärk aidata kaasa 

töö- ja pereelu ühildamisele. Samas aga ei ole vastavalt Eurostat'i (2017) andmetele 

Eestis osakoormusega töötamine levinud: kui osalise tööajaga töötamise sagedus oli 

Euroopas 2015. aastal 20-64 aastaste inimeste seas kogu töötajaskonnast 19%, siis 

Eestis on vastav protsent alla 10%. Peale vanemahüvitise lõppu on aga Eestis 

väikelapse kõrvalt keerukas täiskohaga tööle naasta. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva 

sõnul on Eestis kehtiv vanemahüvitise süsteem helde, kuid toob kaasa naiste pikki 

karjäärikatkestusi ega võimalda lapsevanematel oma töö- ja puhkeaega piisavalt 

kombineerida (Sotsiaalministeerium, 2017a). Sageli on võimalikult hilise 

töölenaasmise põhjuseks ka riigi poolt pakutavate hoiukohtade nappus. Vastavalt 

Riigikogule esitatud Riigikontrolli aruandele (2015, lk. 3) on võimalus, et laps jääb 

omavalitsuse lasteasutuses kohata reaalsus, millega peavad jätkuvalt arvestama paljud 

Eesti pered. Eestis kehtiva töövõimehüvitise maksmise korra alusel makstakse alla 

12-aastast last põetavale isikule hooldushüvitist 80% eelmise kalendriaasta 

sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust (Eesti Haigekassa, 

2017). See tähendab lapsehoolduspuhkuselt naasnud lapsevanemale, et ühe aasta 

jooksul peale vanemahüvitise saamist lapsega haiguslehte võttes saab vanem 

minimaalse hüvitise, kuna eelmisel aastal sotsiaalmaksuga maksustatud tulu puudus.  

 

Uurimistöö teises osas antakse detailsem ülevaade Eestis vanemahüvitisega samal ajal 

töötamise tingimuste ning isade kaasatuse kohta vanemapuhkuse kasutamisel. 

 

 
 

  



 
25 

 

 

2. UURIMISMEETODITE KIRJELDUS  

 

Väikelaste vanematel on töö- ja pereelu ühildamine keerukas, kuid tasakaalu 

puudumine töö- ja eraelu vahel on probleemiks ka tööandjatele. Sellele kesksele 

uurimisprobleemile vastuse saamiseks on püstitatud järgnevad uurimisküsimused, 

millele plaanitakse uuringu käigus vastused leida: 

1. Missugused on väikelaste vanemate probleemid ja ootused seoses töö- ja pereelu 

ühildamisega Eestis?  

2. Missugused on tööandjate hinnangul takistused töö- ja eraelu ühildamist 

võimaldavate töötamise tingimuste pakkumisel? 

Tulenevalt uurimistöö probleemist ning uurimisküsimustest on käesoleva uurimistöö 

eesmärgiks välja selgitada väikelaste vanemate probleemid ja ootused seoses töö- ja 

pereelu ühildamisega Eestis ning uurida organisatsiooni kui tööandja hinnangut töö- 

ja eraelu ühildamist võimaldavate meetmete osas. 

 

Käesoleva uuringu jaoks andmete kogumiseks ning uurimisküsimustele vastuste 

saamiseks otsustas töö autor põhjalike uurimistulemuste saavutamiseks ning 

andmestiku rikastamiseks läbi viia nii intervjuud kui ka küsitlused. Uurimistöö 

raames teostati väikelaste vanematega süvaintervjuud ning ettevõtetele edastati 

veebiküsimustik. Järgnevalt antakse ülevaade Eestis kehtiva lapsehoolduspuhkuse 

süsteemi kohta - vanemahüvitise perioodi ajal töötamise ning isade kaasatuse kohta 

lapse kasvatamisel, millele järgneb täpsem ülevaade uurimissubjektide ning kasutatud 

uuringu meetodi kohta.  
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2.1. Ülevaade lapsehoolduspuhkuse süsteemist Eestis 

 
Antud peatükk on jätkuks töö teoreetilises osas antud ülevaatele Eestis kehtivast 

lapsehoolduspuhkuse süsteemist (vt. peatükk 1.3.2.). Järgnevalt tuuakse välja 

lapsehoolduspuhkuse ajal töötamisega kaasnevad tingimused ning antakse ülevaade 

isade kaasatuse kohta vanemapuhkuse kasutamisel. 

 

2.1.1. Töötamine väikelapse kõrvalt 

 
Vanemahüvitise perioodi ajal töötamine. Vastavalt Sotsiaalministeeriumi (2017b) 

andmetele on vanemahüvitise bruto ülempiir 2018. aastal 3089,55 €. Kuni 2018. aasta 

märtsini kehtinud süsteemi alusel väljamakstava vanemahüvitise summa ei muutunud, 

juhul kui saadud brutotulu vanemahüvitise maksmisega samal ajal on 430 € või alla 

selle. Üle 430 € tulu puhul vähendati hüvitist iga kahe üle hüvitise määra teenitud 

euro kohta ühe euro võrra. Tulu saamisel säilis vanemahüvitise saajale alati vähemalt 

pool vanemahüvitisest. 2018. aasta 1.märtsist on vanemahüvitise tasustamise süsteem 

muutunud oluliselt soodsamaks neile, kes samal ajal osalise koormusega töötavad. 

Tehtud muudatuse kohaselt võib vanem teenida töist tulu pooleteistkordse keskmise 

palga (2018. aastal 1544,78 €) ulatuses ilma, et isiku vanemahüvitist vähendataks. 

Hüvitist vähendatakse iga kahe üle pooleteistkordse keskmise palga teenitud euro 

kohta ühe euro võrra. Tulu saamisel säilib vanemahüvitise saajale alati 

vanemahüvitise määr, milleks 2018. aastal on 470 eurot. 

 

2.1.2. Isad ja vanemapuhkus 

 
Vastavalt Sotsiaalministeeriumile (2017b) on isal õigus saada kokku kümme tööpäeva 

isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat 

sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkuse eest makstakse 

keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine 

brutopalk. Peale lapse 70 päevaseks saamist  on lapsehoolduspuhkusele jäämise õigus 

(ja sellega kaasnev vanemahüvitise saamine) lubatud nii emale kui isale. Kuigi 
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mõlemal lapsevanemal on 18-kuu pikkuse vanemahüvitise maksmise perioodi jooksul 

seaduslik õigus kordamööda lapse eest hoolitseda, siis enamasti jääb Eestis lapsega 

koju ema. Kõigist vanemahüvitist saavatest vanematest oli 2007. aastal vaid alla 2% 

mehed (Karu, Kasearu ja Biin, 2007, lk. 5) ning aastal 2013. aastal veidi üle 5% (Biin, 

et al., 2013). See näitab, et aastate jooksul ei ole isade osakaal lapsehoolduspuhkuse 

võtmisel oluliselt suurenenud. Sarnaselt töö esimeses osas välja toodud Euroopa 

Komisjoni (2017) infole (vt peatükk 1.3.1.) kinnitab ka Praxise läbi viidud 

lapsevanemate paindliku töö- ja pereelu ühitamise võimaluse analüüsis, et töö- ja 

pereelu edukas ühitamine ja isade osaluse suurendamine hoolduskoormuse kandmisel 

ei ole Eestis vanemapuhkuste süsteemi oluliste kohandusteta võimalik (Biin, et al., 

2012-2013). 

 

2.2. Intervjuud lapsevanematega  

2.2.1. Uuringumeetodi valik 

 
Antud uuringu üheks osapooleks on väikelaste vanemaid, kelle intervjuudest saadud 

tulemuste analüüsiks kasutati kombineeritud uuringumeetodit, mille korral Tashakkori 

ja Creswelli (2007) järgi uurija kogub ja analüüsib ühe ja saama uuringu tarbeks nii 

kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid andmeid ning teeb neid kombineerides järeldusi. 

Kvalitatiivsete andmete kogumine intervjuude käigus on antud uuringu seisukohast 

sobilik vahend, kuna tegeletakse inimeste isikliku ja sotsiaalse kogemuse uurimise, 

kirjeldamise ja tõlgendamisega (Laherand, 2008, lk. 20). Flick'i (2009, lk. 306) sõnul 

on tulemi tõlgendamine kvalitatiivsete andmete keskseks osaks ning seetõttu kogus 

töö autor intervjuude vastused koondtabelisse. Õunapuu (2014, lk. 178) toob välja, et 

andmete edasiseks analüüsiks sobiva kuju saab peale andmete korrastamist anda 

tunnuste kodeerimise teel, seejuures toob Laherand (2008, lk. 120) välja, et 

kodeerimine kujutab endast operatsioone, mille abil andmed osadeks lahutatakse, 

mõtestatakse ja taas uuel viisil kokku pannakse. Käesoleva uuringu tulemuste välja 

selgitamise eesmärgid ühtisid Krippendorff'i (1989) välja tooduga, kus sellise 

sisuanalüüsi eesmärgiks on kodeerida avatud küsimusi ning avastada olulisi seoseid 

uuritava teema puhul ning kirjeldada uuritavas tekstis leitud mustreid, kordusi ja 

trende. Tulemuste analüüsi käigus otsib töö autor uuritavaid üksuseid (näiteks sõna, 
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fraas, lause, lõik), määrab koodid, millega antud üksusi tähistatakse ning nendest 

moodustuvad analüüsi tarbeks kategooriad. Selleks markeeriti uuringu käigus 

selgunud sarnased valdkonnad erinevate värvidega, tehes seejuures koondtabelisse 

märkmeid. Kategooriatest omakorda oli autoril võimalik koodide sagedust arvesse 

võttes teha üldistavaid järeldusi ning välja lugeda uuringu tulemused. Nagu 

Krippendorff (1989) on öelnud, siis sellise uurimismeetodi abil saab tekstidest teha 

taasesitamist võimaldavat ning tõeseid järeldusi vastavalt kasutamise eesmärgile. 

Käesoleva uuringu puhul oli selline meetod kõige paremaks viisiks süsteemselt 

keeleliste väljenduste ja tähenduste otsimiseks tekstist. Andmeid tõlgendati nii kaua, 

kuni enam ei ole võimalik kodeerimise või kategooriate täiendamise abil uusi 

teadmisi saada ehk saavutatud on andmete saturatsioon (Flick, 2009). Nagu 

Krippendorff (1989) välja toob, siis on oluline säilitada teksti osiste omavahelised 

seosed ja suhted, et oleks võimalik tagada andmete rikkus ning sisu säilimine. Peale 

tekkinud tabelist (vt. Lisa 3) koodide sageduste kokkulugemist oli töö autoril võimalik 

edasi minna nende analüüsi, arutelu ning järelduste esitamisega.  

 

Nagu eelpool mainitud, siis kombineeritud uuringumeetodit kasutades koguti 

uurimistöö käigus väikelaste vanematelt ka kvantitatiivseid näitajaid nagu vastaja 

sugu, laste arv, lapsehoolduspuhkusel oldud aja pikkus, praegune töösuhe, 

töökoormus ning positsiooni tase, millest oli võimalik avatud küsimuste tulemustega 

kombineerides järeldusi teha. Et tagada vastajate anonüümsus, anti intervjueeritud 

lapsevanematele samuti koodid. Lisas 7 on võimalik välja lugeda intervjueeritavate 

amet ning laste arv.  

 
Uuringu andmed koguti lapsevanemaid näost näkku intervjueerides. Intervjuud 

teostati suuliselt kodustes tingimustes pere keskel. Enne intervjuu algust tutvustati 

uuringu teemat ning küsiti intervjueeritava nõusolekut intervjuud salvestada, et 

tulemusi antud magistritöö uurimuses kasutada. Koduses õhkkonnas kohtumine 

võimaldas intervjueeritaval ennast vabalt tunda ning ei seganud tema igapäevaelu 

rütmi. Sellistes tingimustes intervjuusid läbi viies on võimalik uurida nähtusi nende 

loomulikus keskkonnas (Denzin ja Lincoln, 2011, lk. 3), võimaldades luua uuritavaga 

usalduslik kontakt, märgata indiviidi või asukohta iseloomustavaid rikkalikke detaile 

ning osalejate tegelikku kogemusse sisse elada (Creswell, 2014, lk. 181-183). Lisaks 
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sellele võimaldavad näost näkku intervjuud intervjueeritavale vajadusel küsimusi 

selgitada, täpsustada ja/või ümber sõnastada nagu soovitab Saunders, Lewis ja 

Thornhill (2007). See on eriti oluline just väikelaste vanemate puhul, kellel võib 

(vastupidiselt ettevõtete esindajatele) esineda enam täpsustavaid küsimusi 

intervjueeritavale - näiteks vanemahüvitise tingimuste kohta. 

 

Intervjuu viidi läbi korraga ühe vastajaga ning selle jooksul esitati intervjueeritavale 

kindlas järjekorras varem ettevalmistatud struktureeritud küsimusi (vt. Lisa 1). 

Küsimuste struktuur oli üles ehitatud üksikult üldisele, ehk intervjueerija uuris 

intervjueeritava isikliku kogemuse kohta töö- ja eraelu ühildamisel, nägemust 

lapsevanemate olukorra kohta üldiselt ning viimases, üldisemas osas, ettepanekuid 

Eesti riigile. Intervjueeritavatel võimaldati neile huvipakkuvatel uurimusega 

haakuvatel teemadel vabalt lisaks rääkida. Läbiviidud intervjuud salvestati 

elektrooniliselt programmi "Voice Memos" abil, et vastuseid oleks võimalik hiljem 

uuesti taasesitada ning vestlustest käesoleva töö analüütilisse osasse võimalikult 

autentseid arvamusi, fraase ja näiteid välja tuua. Intervjuuga paralleelselt tehti 

märkmeid ning hiljem koondati töö tulemused autori poolt kodeerimise tarvis 

tabelisse. Intervjuu kestus varieerus 30 minutist kuni umbes 60 minutini.  

 

Kvalitatiivsete andmete analüüsi aadressil võib negatiivse aspektina välja tuua 

asjaolu, et sellist lähenemisviisi peavad kriitikud sageli ebateaduslikuks ning ülemäära 

subjektiivseks (Denzin ja Lincoln, 2011, lk. 8). Veel on kritiseeritud kvalitatiivsete 

andmete transkribeerimise ja sellest tulenevate järelduste tegemiste oskusi, kuna 

tõlgendusvõimalused on väga erinevad (Silverman, 2009). Uuringu autorile on  

intervjuu ettevalmistamisele, läbiviimisele ja hilisemale kodeerimisele ning analüüsile 

kuluv aeg märkimisväärne ajakulu (Laherand, 2008). Kodeerimise nõrkusena võib 

välja tuua, et selle puhul sõltuvad tulemused kõige enam autori valikutest. Laherand 

(2008, lk 132) järgi on kodeerimis- ja võrdlusvõimalusi lõputult.   
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2.2.2. Uurimissubjekti valik ja valimi suurus 

 

Käesoleva töö noorte lapsevanemate intervjuude uurimissubjektideks valis töö autor 

nii nais- kui meessoost väikelaste vanemad, kes on lapsega lapsehoolduspuhkusel 

viibinud ning vanemahüvitist saanud. Uuringusse valiti lapsevanemad, kellel on 

intervjuu toimumise hetkel vähemalt üks eelkooliealine (alla 7-aastane) laps. Sellise 

valiku tingis asjaolu, et kuni 7-aastaste laste vanemaid puudutab antud teema kõige 

enam, nende jaoks on töö- ja pereelu ühildamine aktuaalne temaatika ning sellistel 

lapsevanematel on hiljutised kogemused Eestis kehtiva vanemahüvitise süsteemiga. 

 

Kokku küsitleti 2017. aasta augusti ja septembri jooksul 15 lapsevanemat, kellest 11 

olid naised ning 4 mehed. Antud valimi suurus on käesolevat uuringut arvestades 

piisav, et saada aimu põhilistest probleemidest, ootustest ja ettepanekutest väikelaste 

vanemate poolt. On välja selgitatud, et piisav kogus andmeid (andmete saturatsioon) 

saavutatakse pärast 12 intervjuu läbiviimist (Guest, Bunce ja Johnson, 2006). 

Intervjuudes osalesid erinevatelt elualadelt (palgatööl käivad, lapsehoolduspuhkusel 

viibivad, ettevõtlusega tegelevad) lapsevanemad ning osalejate kvalifikatsiooni osas 

töö autor piiranguid ette ei näinud. Intervjuudes osalejateks valis töö autor inimesi nii 

enda tutvusringkonnast kui soovituste alusel (näiteks isad, kes on vanemapuhkusel 

viibinud). Kõikidel intervjueeritavatel on võimalus peale töö valmimist uuringu 

analüüsi tulemustestega tutvuda.  

 

2.2.3. Uuringu peamised piirangud 

 

Intervjuusid läbi viies võib põhilisteks piiranguteks pidada järgnevaid asjaolusid: 

• On reaalne oht uurimise tulemusi mõjutada, esitades liigselt suunavaid 

küsimusi. Vanemahüvitisesüsteemi tutvustades peab olema ettevaatlik, et 

mitte vastajat mõjutada. Töö autor on antud piirangu vältimiseks pidanud 

võimalikult täpselt kinni struktuurselt üles ehitatud küsimustikust ning 

vajadusel andmeid/infot vanemahüvitise kohta vastajatele võimalikult 

sarnaselt kirjeldanud.  
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• Oht teemast kõrvale kalduda, kuna küsimused on avatud ning 

intervjueeritavad saavad rääkida vabalt neile olulistest teemadest. Selle 

vältimiseks on töö autor seadnud intervjuu kestusele kindlad piirid 

(maksimaalselt 60 minutit) ning kõikide intervjueeritavate puhul varem 

ettevalmistatud küsimustega teadlikult intervjuusid juhtinud. 

• Intervjuu läbiviija peab väga hästi kursis olema Eestis kehtiva vanemahüvitise 

süsteemiga, sealhulgas Töölepinguseaduse, Puhkuseseadusega jmt, et 

intervjuu olukorras kiirelt erinevatele vastustele asjakohaselt reageerida. 

Uuringu autor on end töö kirjutamise käigus ning intervjuusid ette valmistades 

põhjalikult kurssi viinud antud temaatikat käsitleva seadusandlusega. 

• Ühes uurimistöös korraga mitut huvigruppi küsitledes (lapsevanemad ja 

ettevõtted) on oht, et töö läheb liialt mahukaks. Töö autor on selle väljakutset 

pakkuva piirangu ületamiseks pidanud kinni magistritööle seatud hindamise 

kriteeriumitest, käsitledes väljavalitud huvigruppidega seonduvaid teemasid 

konkreetselt, kuid põhjalikult.  

 

2.3. Küsitlusuuring ettevõtete seas  

2.3.1. Uuringumeetodi valik 

 
Käesoleva magistritöö uuringu ühekülgsuse vältimiseks viidi lisaks lapsevanemate 

intervjueerimisel läbi ka kombineeritud meetodil küsitlus ettevõtete seas. Saadud 

tulemusi analüüsiti analoogselt käesoleva uuringu peatükis 2.2.1. kirjeldatud 

sisuanalüüsi ning kodeerimise abil, kus küsitluse tulemused koondati tabelisse ning 

saadud andmed kodeeriti värvide abil kategooriateks, täiendades tabelis olevaid 

andmeid autori poolsete märkmete ja tähelepanekutega. Saadud tulemused koondati 

koodide kaupa tabelisse (vt. Lisa 4), et oleks võimalik välja tuua tulemused ja 

järeldused. Magistritööle kehtiva mahu piirangu tõttu ei viinud töö autor tööandjatega 

läbi näost näkku intervjuusid, vaid valis ettevõtetega kontakti loomiseks ning andmete 

kogumiseks elektroonselt edastatavad küsimustikud antud temaatikat puudutavate 

avatud võtmeküsimustega. Avatud küsimused annavad vastajale võimaluse vastata 

oma sõnadega, kus valikuvariante ei ole ette antud ning vastajalt oodatakse ilma 

kõrvalise abi ja lisastimulatsioonita vastamist (Brace, 2008, lk. 46). 
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Nagu uurimistöö esimeses osas (vt. peatükki 1.2.3.) välja toodud, siis on töö üheks 

teoreetiliseks alustalaks organisatsioonikultuuri rolli olulisus töö- ja eraelu 

ühildamisel ning osalise- ja paindliku tööaja pakkumine töötajatel. Sellest tulenevalt 

keskendus ettevõtetele saadetud küsitlus põhiliselt paindliku tööaja kasutamise 

plusside ja miinuste välja selgitamisele tööandja vaatenurgast. Küsitluse eesmärgiks 

on tuua välja põhjused ja veendumused, miks ettevõte kasutab/ei kasuta paindlikku 

tööaega, missugused sagedasemad probleemid esinevad tööandjatel väikelaste kõrvalt 

tööellu naasvate lapsevanematega ning mis abinõud lihtsustaksid tööandjatel 

väikelaste vanematele paindlikumaid töötamise tingimusi pakkumist.  

 

Küsimuste ülesehitus on struktureeritud üksikult üldisele meetodiga. Enamus 

küsimused on taotluslikult avatud, vältides võimalusel valikvastustega küsimusi, et 

jätta vastajale võimalus enda arvamus oma sõnadega kirja panna. Ettevõtete seas läbi 

viidava küsitluse eesmärgiks on saavutada kontakt ettevõtete personalijuhi, 

personalidirektori, personalispetsialisti või eelnevate puudumisel 

personaliküsimustega tegeleva isikuga, kelle jaoks antud temaatika on tuttav ja 

igapäevane. Töö autor eeldab, et tööalaselt personalitööga kokkupuutuvad isikud 

omavad antud temaatikaga igapäevast kokkupuudet, on antud küsimustes pädevad 

ning oskavad seetõttu anda hea ülevaate ettevõttes toimuvast ka kirjalikult ning ei vaja 

tingimata süvaintervjuudes osalemist. Küsitlus (vt. Lisa 2) koostati Google Forms 

keskkonna abil ning edastati selle kaudu ettevõttele. Küsitlus edastati koos 

pöördumise põhjenduse, täpsema infoga uurimistöö autori ning teema valiku 

tutvustusega ettevõtte personalitöötaja või selle puudumisel ettevõtte üldisele e-maili 

aadressile. Küsimustiku lõpus on tööandjal võimalik jätta enda kontakt e-maili 

aadress, millele küsitluse koostaja edastab peale uuringu valmimist selle tulemused. 

Et tagada vastajate anonüümsus, anti küsitletud ettevõtetele sarnaselt intervjueeritud 

lapsevanematele koodid (vt. Lisa 6). 
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2.3.2. Uurimissubjekti valik ja valimi suurus 

 

Küsitlusuuringusse osalema valis töö autor peresõbralikud (Liiva, 2017) ning 

populaarsed (CV Keskus, 2016) ettevõtted. Töö autori hinnangul on peresõbralikuks 

ning populaarseteks valitud tööandjate kogemused ja arvamused antud uuringu 

seisukohast olulised, kuna selliste ettevõtete jaoks on töö- ja eraelu tasakaalu 

saavutamine tõenäoliselt oluline. Antud valimi otsustas töö autor sihipäraselt lähtuvalt 

käesoleva töö teisest uurimisküsimusest uurimistöösse kaasata. Autori hinnangul on 

peresõbralikel ettevõtetel kõige suurema tõenäosusega sagedane kokkupuude töö- ja 

pereelu ühildamist puudutavate küsimustega ning nad on võimelised nimetama 

takistustusi mõlema eluala ühendamisel. Sel põhjusel on peresõbralikel ettevõtetel 

antud teemal kaasarääkimiseks huvi, lisaks sellele oskus probleeme ja ettepanekuid 

konstruktiivselt esile tuua. Uuringusse kaasati ka töötajate poolt CV Keskuse poolt 

läbi viidud uuringu käigus välja selgitatud populaarsed ettevõtted, et uurida töö- ja 

eraelu ühildamise kohta arvamust ettevõtete esindajatelt, kus Eesti töötajad enda sõnul 

hea meelega töötaksid. Populaarsete tööandjate osas võib eeldada, et neil on töötajate 

silmis positiivne hinnang muuhulgas ka töö- ja eraelu tasakaalu poole püüdlemise 

tõttu.  

 
Küsitlus edastati kokku 59-le ettevõttele, kellest 43 on peresõbralikuma ettevõtte tiitli 

saanud tööandjad ning 16-le CV Keskuse uuringust selgunud ihaldusväärsemale 

ettevõttele; kusjuures 3 CV Keskuse nimistu ettevõttest kattus peresõbralike 

ettevõttete nimistuga ning 1 CV Keskuse nimistusse kuuluv ettevõte oli Riigikogu, 

kellele käesoleva töö autor otsustas küsitlust mitte saata. Seetõttu saadeti küsitlus 

välja 20 asemel 16-le CV Keskuse nimekirjas olnud ettevõttele.  

 

Küsitlusele saatis vastuse tagasi 24 ettevõtet ning 35 ettevõtet jättis küsitluses 

osalemata, kusjuures viimastest 31 ettevõtet ei vastanud üleskutsele üldse ning 4 

ettevõtet saatis vastuse koos põhjendusega, miks nad otsustasid küsitluses mitte 

osaleda. Kaks küsitluses osalemisest keeldunud ettevõtte esindajat andis teada, et 

nende ettevõttes ei ole piisavalt naistöötajaid, et see teema oleks nende jaoks 

fookuses; üks ettevõte teatas, et osaleb vaid Kantar Emor'i poolt korraldatud ametlikes 
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uuringutes, kuna küsitluse soove saavad nad palju; üks keeldunud ettevõte andis 

teada, et otsustab uuringus mitte osaleda. Ülejäänud ettevõtted enda küsitlusest mitte 

osalemist uuringu autorile ei põhjendanud. 

 
2.3.3. Uuringu peamised piirangud 

 

Ettevõtete seas küsitlusuuringu läbiviimise põhilisteks piiranguteks võib pidada 

järgnevaid asjaolusid: 

• Küsimuste ühetimõistetavus vastajale, mis tähendab, et küsimused peavad 

olema selged ja arusaadavad. Kuna täiendavaid selgitusi enam saada võimalik 

ei ole, siis on oht, et küsimuste segase formuleeringu puhul võib tekkida 

valestimõistmisi ning uuringu tulemused kannatavad selle all. Töö autor on 

selle piirangu vältimiseks küsimustiku võimalikult põhjalikult ning 

arusaadavalt üles ehitanud ning arvestanud, et ettevõtete esindajate puhul on 

tegemist igapäevaselt antud temaatikaga kokku puutuvate isikutega 

(personalidirektor, personalispetsialist), kellele antud küsimustikust aru 

saamine probleeme ei valmista. Lisaküsimustele on küsitluse läbiviija 

vajadusel valmis täpsustusi jagama. 

• Läbi veebikeskkonna küsitlust edastades on oht, et küsimustikule ei reageeri 

piisavalt vastajaid, kuna seda võidakse kategoriseerida kui rämpsposti, või ei 

ole vastajal huvi ega aega küsimustikule vastata. Selle vältimiseks otsustas töö 

autor end mõne aja möödudes mitte vastanud ettevõtetele uuesti 

küsimustikuga meelde tuletada. 

• Käesoleva uuringu küsimustikule vastajateks valiti peresõbralikud ning 

populaarsemad ettevõtted, millede organisatsioonikultuur on suurema 

tõenäosusega juba paindlik ning valimis osalevad vastajad võivad olla liiga 

ühekülgsed ning jääb vajaka vastanduvast arvamusest. Samas antud uuringu 

kontekstis on välja valitud ettevõtete tagasiside oluline, kuna peegeldab, 

milline olukord töötajate jaoks valitsema peaks. Samuti oskavad valitud 

ettevõtted paremini välja tuua parendusettepanekuid paindlike tingimuste 

paremaks rakendamiseks. Antud piirangut ei tohiks samuti karta, kuna 

seaduasandluse poolt kehtivad kõikidele Eesti ettevõtetele samad tingimused 
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ning hoolimata ettevõtte organisatsioonikultuurist on ettevõtetel antud teemat 

käsitledes tõenäoliselt sarnased probleemid. 

• Kuna antud uurimistöös on kombineeritud nii intervjuud kui küsitlus, on oht, 

et töö läheb liialt mahukaks ning ületab etteantud mahupiirangu. Töö autor on 

selle väljakutset pakkuva piirangu ületamiseks pidanud kinni magistritööle 

seatud hindamise kriteeriumitest, käsitledes väljavalitud huvigruppidega 

seonduvaid teemasid konkreetselt, kuid põhjalikult.  
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3. TULEMUSTE ANALÜÜS JA ARUTELU  

 

Nagu uurimistöö teoreetilise osa peatükis 1.1. välja toodud, siis elame ülemineku ajal, 

kus traditsiooniline vaade mehe kui perekonna toitja ning naise kui koduhoidja roll on 

minevikku jäämas ning mõlema lapsevanema tööelus osalemine nõuab riigipoolset 

töö- ja eraelu toetavat süsteemi. Nii tehnoloogiline areng, uue põlvkonna nõudmised, 

kui stereotüüpide muutumine on toonud kaasa vajaduse paindlikumate töötingimuste 

järele, et pere- ja eraelu ühildada. Käesoleva peatüki eesmärk on anda ülevaade 

süvaintervjuudest selgunud väikelaste vanemate ootuste ja probleemide kohta seoses 

töö- ja pereelu ühildamisega. Samuti tuuakse välja tööandjate hinnang ja probleemid 

seoses paindlike tööaegade pakkumise võimalustega. Käesolevas peatükis antakse 

esmalt ülevaade uuringusubjektide statistilisest taustast, peale mida kirjeldatakse ja 

analüüsitakse saadud uuringu tulemusi, viimasena järgneb arutelu ning soovitused 

lapsevanematele, ettevõtetele ning Eesti riigile.  

 

3.1. Uuringusubjektide statistiline taust  

3.1.1. Lapsevanemad 

 

Uuringu käigus kogutud statistilised andmed näitavad, et vanemahüvitise perioodil 

lapsega kodus oldud aeg varieerus intervjueeritavatel 3-st kuust kuni 48 kuuni (4 

aastat). Kõikide uurimissubjektide keskmine lapsega vanemapuhkusel viibimise aeg 

oli 18 kuud (vt. Lisa 8). Kuna uuringus osalesid nii naised kui mehed (vt. 

uuringusubjektide valiku täpsustusi peatükis 2.2.2.), otsustas töö autor vaadelda eraldi 

ka meeste ja naiste kodusoldud aja keskmist pikkust. Kui üldiselt oldi 

lapsehoolduspuhkusel keskmiselt 1,5 aastat, siis naisi eraldi vaadeldes on see aeg 

keskmiselt 20 kuud ning mehed on lapsega kodus keskmiselt 12 kuud (vt. Lisa 8). Siit 

nähtub, et uuringus osalenud naised olid lapsega pikemalt lapsehoolduspuhkusel ning 
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mehed lühemat aega. Sarnane tulemus kinnitab Eesti statistikat, kus naiste 

karjäärikatkestused lapse saamise tõttu on pigem pikad  ning pereelu (aja)korralduse 

poolest pigem traditsioonilise käitumismustriga (Täht, 2016,  lk. 146). 

 

Intervjueeritavate laste arvud varieerusid järgnevalt: 4-l vastajal oli üks laps, 8-l 

vastajal oli 2 last ning 3-l vastajal oli 3 last. Vastajate töösuhe oli praeguse tööandja 

juures järgnev: 3 inimest töötavad osakoormusega, 11 täiskoormusega ning 1 on 

vabakutseline ning töötab projektikorras. Vastajad jaotusid ametikohtadelt järgnevalt - 

uuringus osales 4 spetsialisti, 7 keskastmejuhti, 2 tippjuhti, 1 ettevõtja ning 1 

vabakutseline lapsevanem (vt. Lisa 5). Väikelaste vanemaid intervjueerides selgus, et 

7 lapsevanemat omavad kogemust väikelapse kõrvalt osakoormusega töötamise osas 

ning 8-l ei ole sellist kokkupuudet olnud.  

 

3.1.2. Ettevõtted 

 

Nagu peatükis 2.3.4 kirjeldatud, saatis küsitlusele vastuse tagasi 24 ettevõtet. 

Küsitluses osalesid ettevõtted järgnevatest valdkondadest: finantsteenused, 

kindlustustegevus, transport ja logistika, tootmine, IT, sotsiaaltöö, avalik teenistus, 

audiitorteenused, haridus, hulgimüük, elektroonika ning põllumajandus (vt. Lisa 6). 

Tabel 1. Küsitluses osalenud ettevõtete jaotus töötajate arvu järgi. Allikas: autori koostatud. 

 

Küsitluses uuriti ettevõtte töötajate arvu, et saada aimu personali mahust, mille 

organiseerimisega ettevõte igapäevaselt kokku puutub ning võtta seda arvesse saadud 

vastuste analüüsil. Tabelis 1 on näha, et küsitluses osales kõige suuremal hulgal 

ettevõtteid, kus on enam kui 100 töötajat (11 ettevõtet); viiel ettevõttel on vahemikus 

50-99 töötajat; kaheksal ettevõttel on töötajaid vahemikus 10-49. Küsitluses ei 

osalenud ühtegi ettevõtet, milles oleks alla 10 töötaja. Antud uuringu seisukohast võib 

Ettevõtete	suurus Ettevõtete	arv
1-9	töötajat 0
10-49	töötajat 8
50-99	töötajat 5
100+	töötajat 11
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lugeda heaks näiteks, et küsitluses on osalenud pigem suurema töötajate arvuga 

ettevõtted. Sellest võib järeldada, et küsitluses osalenud ettevõtete arvamused 

põhinesid suure hulga töötajatega kokkupuutest saadud kogemustest. 

 

Ettevõtteid küsitledes uuriti osalise tööaja kasutamise sagedust ettevõttes (vt. Lisa 7). 

5 ettevõtet ütles, et neil on osaline koormus tavapärane ehk levinud; 11 ettevõtet tõi 

välja, et nende juures on seda võimalik vahel praktiseerida. Kokku 8 ettevõtet 

nimetas, et osaline tööaeg ei ole neil levinud - osaline tööaeg oli neist vastavalt 2 

ettevõtte seas erandkorras praktiseeritav ning 6 ettevõtte seas mitte eriti levinud. 

Viimast võimalust, mis välistas osalise tööaja täiesti, ei valinud ükski ettevõte. 

 

3.2. Töö- ja eraelu tasakaalu mõjutavad tegurid 

 

Nagu käesoleva uurimistöö peatükis 1.1. kirjeldatud, on töö- ja eraelu piir sageli 

omavahel hägustunud ning on suur väljakutse leida neid osiseid ühendavaid 

lahendusi. Praxise 2013. aastal koostatud Eesti vanemapuhkuste süsteemi 

analüüsist järeldub, et täna Eestis kehtivaid vanemapuhkuseid ja nendega kaasnevaid 

rahalisi toetusi ja hüvitisi reguleeriv kord on paindumatu ega toeta töö- ja pereelu 

ühildamist (Turk, 2017). Töö- ja pereelu ühitamise aluseks vanemapuhkuste süsteemis 

on paindlikkus (Biin, et al., 2013, lk. 17). Järgnevalt tuuakse välja süvaintervjuudest 

ning küsitlustest selgunud põhilised töö- ja eraelu ühildamist takistavad tegurid ning 

väikelaste vanemate ja tööandjate ootused olukorra parandamiseks.  

 

3.2.1. Vanemahüvitise jäikus  

 

Süvaintervjuude tulemustest selgus, et lapsevanemad peavad hüvitise maksmise 

määra ja pikkust Eestis heaks ning lausa unikaalseks võrreldes mitmete teiste 

riikidega. Intervjueeritavatest 9 vastajat tõi välja (Lisa 3 rida L1), et nad on Eestis 

kehtiva vanemahüvitise maksmise pikkusega üldiselt kas rahul või väga rahul. 
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(Vanemahüvitise maksmise) pikkus on täiesti haruldane ja mul on suur austus selle 
vastu. Siin ei ole midagi viriseda - siin võidab ikkagi laps, kes saab vanema tuge. 
(Vastaja 1) 

 

Kui vanemahüvitise maksmise pikkusega on lapsevanemad üldiselt väga rahul, siis 

enamus uuringus osalenud lapsevanemad ei ole rahul vanemahüvitise väljamaksmise 

süsteemi vähese paindlikkusega. 11 intervjueeritavat tõi välja (Lisa 3 rida L1), et 

vanemahüvitise väljamaksmise süsteem on jäik ja ajale jalgu jäänud, mille tõttu on 

vanemad sunnitud pikalt tööelust eemale jääma. Vanemahüvitise väljamaksmine on 

lapsevanemate arvates liigselt raamides ning selle väljamaksmise jaotamise osas on 

saajatel hetkel vaid vähene otsustusõigus. Väikelaste vanemad avaldasid tugevat soovi 

leevendada vanemahüvitise väljamaksmise jäikust ning otsustada ise hüvitise 

väljamaksmise perioodi ning suuruse üle. Peatükis 1.3.2. on tutvustatud Saksamaal 

kehtivat vanemahüvitise süsteemi, kus lapsevanematel on võimalik oma 

vanemahüvitist paindlikumalt realiseerida ning selle väljamaksmise pikkust ise 

kujundada. Lapsevanemad tõid intervjuude käigus välja, et eelistaksid sarnast 

suuremat paindlikkust ja otsusvabadust väljamaksmise jaotamise osas: 

Oleksin tahtnud vanemahüvitise maksmise ajal poole kohaga tööle minna ja poole 
väiksemat vanemahüvitise kuutasu saada, nii et oleksin hüvitist poole kauem saanud. 
Aga süsteem on tänapäeval jäik - 1,5 aastat tasu ja siis on 0 eurot. (Vastaja 15) 

Vanemahüvitis võiks olla pikem, aga summa väiksem, näiteks 75% tasu, aga seda 
makstakse rohkem kuid. Paindlikuma vanemahüvitise väljamaksmisega oleks 
üleminek pehmem! Arenemisruumi on veel üsna kõvasti. (Vastaja 11) 

 

Ühena probleemidest vanemahüvitise süsteemi juures nimetasid intervjueeritavad 

asjaolu, et vanemahüvitise  maksmine praegusel kujul tingib olukorra, kus 

lapsevanemal lõppeb peale hüvitise lõppu väga järsult sissetulek ning täiskoormusega 

ollakse sunnitud tööle minema finantsilistel põhjustel. 10 lapsevanemat tõid välja, et 

siinkohal oleks Eesti Vabariigi kohustus pakkuda sobivaid lahendusi, kuidas 

lapsevanematel oleks võimalik pere- ja tööelu paremini ühildada: 

Riik peaks ulatama abikäe, pakkuma lahendusi ja pakette vanemahüvitise 
maksmiseks, mida töötajatel ja ettevõtetel oleks hea koos kasutada. Võiks olla enam 
valikuvariante, kui (et) lähed 1,5 aastase lapse kõrvalt tööle. (Vastaja 2) 

 



 
40 

Süvaintervjuudest selgus, et lapsevanemad eelistaksid juba vanemahüvitise maksmise 

perioodil osaliselt töötada. Nagu peatükis 2.1.1. märgitud, oli intervjuude läbiviimise 

hetkel  vanemahüvitisega samaaegselt töötades kehtestatud 430 € bruto piir, millest 

enam teenides hakatakse vanemahüvitist järk-järgult vähendama. Intervjuude 

kodeerimise tulemusena selgus, et 9 lapsevanemat (vt. Lisa 3, rida L1) peab 

vanemahüvitise süsteemi juures sellist piirangut takistavaks, et osakoormusega 

töötada. Intervjueeritavad tõid välja, et enne lapsehoolduspuhkust vanemahüvitise 

maksimumpiirist (2018. aastal 3089,55€) suurema sissetulekuga harjunud töötajatel  

võib olla soov vanemahüvitise makseperioodiga samaaegselt enda sissetulekut 

eelneval tasemel hoida. Kuni 2018. aasta veebruari lõpuni kehtinud lisasissetulekule 

seatud määr pani selleks lapsevanemate arvates ebaõiglased piirangud: 

Need, kes on harjunud enne lapse saamist üle vanemahüvitise maksimumpiiri teenima 
ja on nõus lapse kõrvalt veel tööd tegema, siis neid on ebaõiglane selle eest karistada. 
(Vastaja 10) 

Väikelaste vanemad tõid välja, et 430€ teenimise piirang on neile arusaamatu ning 

tundub ebaõiglane: 

Kui mul on võimalus ja soov ennast tööturul aktiivsena hoida, siis see ei peaks olema 
mingisuguste piiridega. Loomulik ju, et keegi ei taha kaotada oma vanemahüvitist. 
Paljud tööandjad võibolla isegi tahaks pakkuda mingit osalist tööd, eriti just 
väikelaste vanematele, aga seda on praegu keeruline teha. Siin peaks riik ja tööandja 
astuma dialoogi, et kas riik saaks sellist asja kuidagi julgustada. See peaks ka riigi 
huvi olema, et naised ei jääks nii pikaks ajaks koju. (Vastaja 7) 

Minu arvates on 430 € bruto piir totrus - see tähendab, et riik karistab sind selle eest, 
kui oled ettevõtlik ja teenid lisa  - mis selles halba on? See kindlasti muutub varsti! 
(Vastaja 3) 

Miks on selline piir? Kui sa suudad lapse kõrvalt veel tööd teha, siis miks seda ei 
toetata? Miks on kahju, et inimene suudab seda teha? Tehku, nautigu, olgu tubli 
inimene! (Vastaja 4) 

Samas märkis aga üks keskastmejuhist 3 lapse ema, et tema arvates selline piirang 

lisasissetulekule ebaõiglane ei ole, kuna riik ei peaks maksma hüvitist selle eest, kui 

lapsevanem lapsega koos ei ole. Küll aga tõid mitmed vastajad välja, et tõenäoliselt 

leitakse soovi korral vanemahüvitise maksmisega samaaegselt töötamiseks lahendusi, 

mis ei ole riigile soodsad - ehk et säilitatakse vanemahüvitis täies mahus ning 

teenitakse lisa ilma riigile makse tasumata. Lapsevanemad leidsid, et riigile oleks 

kasulikum 430€ lisateenimise piirang kaotada, et leevendada praegust tööjõupuudust 

ning vältida skeemitamist. 

Kas selline piirang on oluline, seda enam, et meil on kogu aeg tööjõupuudus - et kui 
on see ema, kes saab vanemahüvitist, aga suudab ja tahab töötada, siis miks sellist 
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piirmäära on vaja - miks siis keelata või piirata? Fakt on see, et keegi ei jäta tööd 
tegemata, siis tehakse seda OÜ-tades või nihverdatakse muud moodi ja see on juba 
Eesti riigile halb. (Vastaja 9) 

 

Uuringu tulemusena selgus, et lapsevanemate jaoks on hüvitisega paralleelselt 

töötamine eelmainitud rahaliste piirangute ning täiskohaga töötamise tõttu 

raskendatud ning mitmed vanemad tunnistasid, et jäävad seetõttu pigem kuni 

vanemahüvitise lõppemiseni (või veelgi pikemalt) töölt eemale.  

160 tundi kuus töötada on üsna kurnav kui sul on on pere, majapidamine ja muud 
tegevused, eelistaksin paremat tasakaalu töö- ja eraelu vahel. Olles esimese lapsega 
juba saanud kogemuse, et lapsed on väga tihti haiged, siis see oli kindlasti põhjus, 
miks lükkasin teise lapse kõrvalt tööleminekut pikalt edasi. (Vastaja 10) 

Kõige pikemalt viibis lastega kodus käesolevas uuringus osalenud spetsialistist 2 

lapse ema, kelle lapsehoolduspuhkus kestis kokku 4 aastat.  

 

3.2.2. Osakoormusega töötamine 

 

Suurem töö- ja pereelu tasakaal. Töö teoreetilises osas (vt. peatükk 1.1.) toodi välja 

osalise koormuse olulisus töö- ja eraelu ühildamisel. Sarnast tulemust kinnitavad ka 

läbiviidud intervjuud, millest selgus, et kõik 15 intervjueeritavat (vt. Lisa 3, rida L2) 

tõid esile töö- ja pereelu ühildamise tähtsust ning näevad osalise tööaja laiemal levikul 

olulist rolli selle võimalikkuses. Lapsevanemad tõid muuhulgas välja, et töö- ja eraelu 

tasakaal võimaldab neil veeta rohkem aega perega, saavutada lähedasem suhe lastega, 

pühendada aega hobidele ning võrdsemat jaotust töö ja kodu vahel. Käesoleva 

uuringu raames selgus, et enamik lapsevanemaid tunneb erinevatel põhjustel puudust 

osakoormusega töötamise võimalusest. Ka ettevõtete esindajad tõid küsitluses välja, 

et töötajate jaoks on täiskoormusega töötamine kurnav ning ei soodusta töö- ja pereelu 

toimimist. Mitmed ettevõtted leidsid, et täistööajaga töötamine on iganenud ning 

tuleks otsida uuenduslikke lahendusi. 

Seadusandlus tuleks üle vaadata täistööaja võtmes. Tegelikult võiks üldse 
seadusandlus ette näha, et täistööaeg on 8 tunni asemel 6 tundi päevas ehk 30 tundi 
nädalas, siis on inimesed palju efektiivsemad ja sooritavad tööalaselt rohkem. 
Normaalne tööaeg, mil inimesed jõuavad nii töö- kui pereelu ühildada võiks jääda 
vahemikku kell 10.00-16.00. Siis saab lapsed kenasti kooli ja lasteaeda saadetud ning 
ise mõistlikul ajal tööle ilmuda, kui kõik on juba ärkvel. Juba on tehtud uuringuid, 
mis näitavad, et kooli algus kella 8-9 vahel on liiga vara.  Inimesed oleksid kindlasti 
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rahulolevamad ning tervemad. Inimene ei suuda olla 100% efektiivne 8 tundi päevas. 
Vähemalt 2 tundi tööpäevast kuulub muude tegevuste jaoks. Pigem panustada sellele, 
et inimene on tööl olles efektiivsem väiksema aja vältel, see on kindlasti 
majanduslikult kasumlikum. (Ettevõte 19) 

 

Nagu Allen (2004) peatükis 1.1. rõhutas, siis on praegusele generatsioonile oluline 

olla hea lapsevanem ning omada tasakaalus töö- ja eraelu. Küsitluse tulemustest 

selgus, et ka paljud ettevõtted peavad töötajate töö- ja eraelu tasakaalu oluliseks (vt. 

Lisa 4, rida T2) ning näevad osalise koormusega töötamisel võrreldes täiskohaga 

töötamisega suuri eeliseid. Positiivse küljena osakoormusega töötamisel tõid 

ettevõtted välja enam aega pere jaoks, hobide, kooli ja enesetäiendamisega 

tegelemiseks. 

  Töötajad ei tööta end niiöelda üle. Töötaja ei pea valima, kas ta õpib, kui  palju saab 
 ta oma teiste asjadega tegeleda ega pea tundma end halvasti, et perele aega jääb 
 väheseks. (Ettevõte 3) 

 Osalise koormusega kaasneb töötaja rahulolu tõus. Kui on võimalik paremini 
 tööaeg pereeluga või näiteks ka teise tööga ühildada, siis on töötaja rahulikum, 
 õnnelikum ning pühendunum. (Ettevõte 6) 

 

Veel tõid ettevõtete esindajad osakoormuse kasuks rääkiva asjaoluna välja 

õnnelikumad ja rahulolevamad töötajad, kellel esineb vähem stressi, kes on 

puhanumad, tööandjale lojaalsed ning töötaja ja tööandja vahel valitsevad 

sõbralikumad töösuhted (vt. Lisa 4, rida T2). Ettevõtted, kus osaline töökoormus on 

levinud või vahel praktiseeritav tõid selle positiivse tulemusena välja parema pere-ja 

tööelu ühildamise võimaluse, lapsehoolduspuhkuselt järk-järgulise naasmise, ülikoolis 

õppimise või töötamise, hobidega tegelemise, tervislikud põhjused ning vanusega 

seonduva koormuse vähendamine.  

 Osaline koormus sobib inimestele, kes soovivad panustada oma aega muudele 
 neile olulistele valdkondadele, eelkõige pühenduda õppimisele,  perele,  lapsele või 
 vanemad inimesed, mõeldes oma tervisele. Tööandjana võimaldab see aga 
 mitmekesistada töötajaskonda ning laiendada võimalike  kandidaatide hulka. 
 (Ettevõte 1) 

 Tööl on pigem nooremapoolsed töötajad, seega on pooleli veel õpingud või 
 minnakse end täiendama; peres on väikesed lapsed; aga ka tervislikel põhjustel või 
 oma kõrvaltegevustega tegelemine - näiteks kõrvaltöö ülikoolis, hobiprojektid. 
 (Ettevõte 3) 
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Kvalifikatsiooni säilitamine. Lapsevanemate sõnul on lapsega pikalt kodusolemine 

rutiinne tegevus ning mõjub kohati laastavalt nende tööalasele kvalifikatsioonile. 

Osalise tööaja juures näevad lapsevanemad võimalust enda kvalifikatsioon säilitada - 

selle olulisust tõi välja 8 lapsevanemat (vt. Lisa 3, rida L2), tuues argumendiks, et tööl 

ei ole asjad lühema aja jooksul liialt muutunud, neil on end kergem töörütmi tagasi 

saada ning oma mõistust tegevuses hoida. Sama kinnitab ka peatükk 1.2.2., milles on 

märgitud osalise tööaja olulisus tööalase kvalifikatsiooni säilitamisel. Uuringu 

tulemusena selgus, et ka tööandjate silmis oli tööalase kvalifikatsiooni 

säilitamine/kaotamine oluline näitaja. Pikalt töölt eemal olev töötaja on tööandjale 

suureks kulu- ja mureallikaks (vt. Lisa 4, rida T1 ja T2). Tervelt 10 tööandjat märkis 

ära, et lapsehoolduspuhkuselt naasvad vanemad vajavad eraldi sisseelamise perioodi - 

seda näiteks mentorluse, koolituste, kolleegide ja muude abistavate teguritega. Juba 

vanemahüvitise maksmise ajal osalise koormusega tööle naasev töötaja saaks 

tööandjate sõnul uuesti tasapisi tööellu sisse elada ning veel peeti osakoormust 

lapsega kodus oleva vanema jaoks heaks võimaluseks osaliselt tööga hõivatud olla. 

Samuti märkis üks tööandja ära, et juhul kui töötajal ei ole võimalik teatud ajal 

täiskoormusega töötada, siis osakoormusega töötamine on tööandja võimalus säilitada 

töösuhe kõrgelt kvalifitseeritud inimesega.  

 

Enese rakendamine väljaspool kodu. Osakoormusega töötamise kasuks rääkis 

väikelaste vanemate puhul kõige sagedamini asjaolu, et sooviti ennast väljaspool kodu 

rakendada. Tervelt 11 lapsevanemat nimetasid seda kui olulist eelist osalise tööaja 

puhul (vt LISA 3, rida L2). Noored lapsevanemad tõid välja, et lisaks lapsevanemaks 

olemisele on neile oluline ka tööalane eneseteostus. Osakoormusega töötamine on 

väikelaste vanemate sõnul heaks võimaluseks üheaegselt nii ennast teostada kui ka 

piisavalt pere pisemate jaoks olemas olla. Lapsevanemad tõid välja, et vahel kodust 

välja saamine teeb neist parema lapsevanema ja partneri ning võimaldab säilitada 

parema vaimse tasakaalu. 

Tunnen, et aju vajab rakendust ja olen kodus täiesti ära hääbunud ja vahel on tunne, et 
ei suuda inimestega isegi muudel teemadel kui lapsed rääkida - see on natuke nukker, 
et oled nagu enda ära kaotanud. (Vastaja 14) 
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Väikelaste vanemad tõid samuti olulise faktorina välja teiste täiskasvanute 

seltskonnas viibimise ja sotsialiseerumise ning peale pikka kodusolemist võimaluse 

end välja minnes korda sättida ja hea välja näha.  

 

Efektiivsus. Sarnaselt käesoleva uuringu teoreetilise osa peatükis 1.2.3. välja 

tooduga, nõustusid ka mitmed tööandjad, et osakoormusega töötaja teeb oma tööd 

efektiivsemalt kui täiskohaga töötaja (vt. Lisa 4, rida T2). Mitmed tööandjad nägid 

osakoormusega kaasnevaid plusse ettevõtte enda efektiivse toimimise osas: 

 Osalise tööaja puhul kasutatakse tööandja poolt aja- ja finantsressursse mõistlikult 
 ja efektiivselt. (Ettevõte 14) 

Selgelt joonistus uuringu käigus välja osakoormust pooldavate ettevõtete positiivne 

kogemus töötajate panuse ning väiksema töökoormuse vahel: 

 Osalise koormusega töötjatel on väiksem stress.	 Nad jõuavad vähema ajaga 
 rohkem ära teha. (Ettevõte 15) 

 Sageli panustavad (osakoormusega töötajad) töösse proportsionaalselt rohkem kui 
 täistööajaga töötajad. (Ettevõte 23) 

 Osalise tööajaga inimesed võivad kasutada oma tööaega produktiivsemalt ja 
 samas paindlikumalt, seega on nii tööandja kui töötaja rahulolu kõrge. (Ettevõte 9) 

 

Kui mitmed ettevõtted arvasid, et osalise koormusega töötaja jõuab vähesema ajaga 

rohkem ära teha, siis väikelaste vanemad nägid siin ohumärki - nimelt on oht, et 

töötaja poolt tehakse ära tunduvalt suurem töönorm kui osakoormusega kokku lepitud 

(vt. Lisa 3, rida L3). Mitmed lapsevanemad kartsid, et selline töötamine seab 

kaalukausi tööandja kasuks ning lõpuks tehakse ikkagi täiskoormusega töö ära. Sama 

ohtu kinnitab ka teooreetiline peatükk 1.2.2.  

 Kui tegin osakoormusega (tööd), siis reaalselt tegin palju rohkem tööd. Raske on 
 leida optimaalset koormust ja see peab olema väga hästi piiritletud. See (töömaht) 
 võib kujuneda oluliselt suuremaks koormuseks. Samas kui tagasi täiskoormusega 
 tööle  läksin, siis olles vahepeal projektikorras tööd teinud ja ennast tõestanud, siis 
 pakuti mulle kohe ametikõrgendust, mis ehk väga tavapärane ei oleks muidu. 
 (Vastaja 7) 

  

Rahaliste võimaluste parandamine. Mitmed vanemad tõid välja, et osakoormusega 

töötamine annab hea võimaluse vanemahüvitise kõrvalt perekonna rahaliste 

võimaluste parandamiseks (vt. Lisa 3, rida L2). Lapsevanemad tõid intervjuude 

käigus välja, et praeguse jäiga vanemahüvitise süsteemi juures ei oleks neil võimalik 
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osalise koormusega tööl käia, kuna hüvitise lõppedes ei tule nad rahaliselt muud 

moodi toime, kui vaid täiskohaga töötades. Paindlikum vanemahüvitise süsteem 

kombineerituna osalise koormusega võimaldaks vanemahüvitisele lisa teenida - enda 

teenitud raha pidasid eriti oluliseks just mõned intervjuus osalenud emad. 

 

Lapse heaolu ning lapsehoiuteenuse nappus. Vanemahüvitise lõppedes naasevad 

vanemad hetkel väga väikese lapse kõrvalt enamasti täiskoormusega tööle ning see 

üleminek on enamus vanemate arvates liiga järsk nii lapsele kui lapsevanemale. Lausa 

10 intervjueeritavat tõi välja, et kui lapsevanem läheb peale vanemahüvitise lõppemist 

täiskohaga tagasi tööle, siis sel hetkel on laps hoiuasutuse külastamiseks 

täiskoormusega liialt väike (vt. Lisa 3, rida L2). Selleks ei ole intervjueeritavate sõnul 

vaimselt valmis ei laps ega ka täiskasvanu.  

Laps ei ole täiskoormusega lasteaia jaoks küps 1,5 aastaselt. Lastehoidu võiks laps 
täiskoormusega 3 aastaselt minna. (Vastaja 9)  

Ma ei taha, et nii väike (1,5 aastane) laps peaks 5 päeva nädalas lasteaias käima. On 
näha, et see on ka lapsele kurnav ja ta jääb tihemini haigeks. Lapsele oleks hea kui ta 
vanemad ei peaks nii suure koormusega töötama. (Vastaja 6) 

Kuigi Koolielse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1 järgi on koolieelses lasteasutuses koha 

loomine kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele kohalike omavalitsuste 

kohustus, siis sarnaselt antud uuringu peatükis 1.3.2. väljatoodule nägid ka 

intervjuudes osalenud väikelaste vanemad probleemi hoiukohtade nappuse osas (vt. 

Lisa 3, rida L2), mistõttu on neil tööle naasmine väikelapse kõrvalt raskendatud. 

Hoiukohtade nappuse probleemi märkisid ära ka 2 küsitluses osalenud ettevõtet (vt. 

Lisa 3, rida T1), leides, et riigi poolt ei ole tagatud piisavalt hoiukohti ning mõned 

tööandjad on pidanud töökoha juurde loodud hoiukohaga enda abikäe andma. 

Osakoormuse vähese leviku ning hoiukohtade nappuse tõttu lükkavad mitmed 

lapsevanemad tööleminemist pikalt edasi või otsivad alternatiivseid lahendusi nagu 

lapsehoidja palkamine. Uuringust selgus, et hoidja palkamine toimub tihti ilma 

ametlikku palka maksmata ehk hoidjale tasutakse otse (nö "mustalt"). Intervjuudes 

osalenud vanemad nägid seda kui probleemi, millele hetkel riigipoolset lahendust ei 

ole. Intervjuudes märgiti ka ära, et probleemivabam töötamine on olnud võimalik 

juhul, kui vanavanemad on saanud lapsehoiul abiks olla ning et tuntakse puudust 

lapsehoidjate süsteemi paremast reguleerimisest: 



 
46 

Riik võiks lubada jääda vanavanematel 1,5-aastase lapsega koju, et riik maksaks neile 
hüvitist kui lasteaiateenust ei kasuta - nagu alternatiivne lastehoiusüsteem. Või, et 
saaks kombineerida - 3+2 päeva süsteem, et osa on lasteaed ja osa on vanavanem - 
see oleks juba suur abi lapsevanemale! (Vastaja 2) 

Samas tõid vanemad välja, et tänapäeval on vanavanemad tihti nii noored ja 

pensionile jäämine nii hiline, et vanavanemate poolne abi on pigem harv.  

 

Aja planeerimine. Ühena põhjustest miks lapsevanemad osalist tööaega eelistavad, 

selgus, et ühe lapse ning veel enam mitme väikelapsega kaasneb suur koormus aja 

planeerimise ning logistiliste lahenduste leidmiseks (vt. Lisa 3, rida L2).  

 Eriti eskaleerub see siis kui sul on mitu last - siis on olukord juba päris keeruline. 
 Logistiliselt on see paras peavalu. (Vastaja 1) 

Selgub, et lapsi on vaja lasteasutusse, trenni, arstile ja mujale transportida ning see on 

lapsevanematele suur ajakulu. Lapsevanemad eelistaksid osalise koormusega 

töötamist, et oleks võimalik sellised toimetused väljaspool tööaega korda ajada. 

Uuringust selgus, et mitmed vanemad tunnevad seetõttu tööandja ees süütunnet, kuna 

vahel on vaja lastega toimetusi teha tööajast ning teinekord on sellised toimetused 

ootamatud - nagu näiteks lapse keset päeva haigestumine. 

  

Lapse haigestumine. Uuringus selgus, et enamiku lapsevanemate jaoks on üks kõige 

suuremaid murekohti väikelaste kõrvalt töötades laste haigestumine ning sel perioodil 

töökohustuste täitmatajätmine tööandja ees. Laste haigestumise problemaatika tõid 

välja 12 lapsevanemat (vt. Lisa 3, rida L2). Ka tööandjad märkisid väikelaste 

vanematega kaasneva probleemina töökeskkonnas laste sagedase haigestumise (vt. 

Lisa 4, rida T1). Lapsevanemad tõid intervjuude käigus välja, et laste haigestumisi on 

eriti keerukas hallata just täiskoormusega töötades ning osakoormuse suureks plussiks 

oleks võimalus isal ja emal kordamööda kodus last põetada, ilma et kumbki peaks 

pikalt töölt eemal viibima.  

 

Uuringu tulemustest selgus, et väikelaste vanemad peavad ebaõiglaseks kehtivat 

seadust, mille kohaselt peale vanemahüvitist tööle naastes ning lapsega haiguslehele 

jäädes arvestatakse saadav hooldustasu miinimumpalga alusel (vt. peatükk 1.3.2.). 

Selline kohaldamine tundus lapsevanematele mitte ainult ebaõiglane, kuivõrd 
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arusaamatu riigi poolne lahendus. Vanemad tõid välja, et väikelapse haigestumine on 

kõikidele teada asjaolu, mistõttu tundub taoline hüvitise arvestus eriti ebaõiglane (vt. 

LISA 3, rida L1).  

 
3.2.2.1. Piirangud osakoormusega töötamisel 

 

Organisatsioonikultuur. Nagu uurimistöö teoreetilises osas (peatükk 1.2.3.) nähtub, 

teevad paljud noored inimesed valiku tööandja kasuks lähtuvalt ettevõtte 

organisatsioonikultuurist. Üheks oluliseks uuringu tulemuseks võib pidada asjaolu, et 

lausa 18 ettevõtet leidis, et osakoormuse levikut takistavaks teguriks Eestis üldiselt on 

ajale jalgu jäänud organisatsioonikultuur (vt. Lisa 4, rida T3). Mitmed lapsevanemad 

tõid intervjuudes välja, et osalise koormusega ja paindlik töötamine on 

organisatsioonis pigem ebatavaline (vt. Lisa 3, rida L2) - tööandjad seda üldiselt ei 

paku ning kuigi töötajatena nad sooviksid rohkem aega perega veeta, siis ei ole see 

ettevõtetes kombeks. Ettevõtete esindajad arvasid, et paljuski on see kinni 

stagneerunud organisatsioonikultuuris ja väheses usaldamatuses. 

Nõukaaegsed uskumused, et töötaja "peab" tagumikutunde tegema kella 8-17.00-ni. 
(Ettevõte 24) 

 Oleme pigem tunni-, kui tükitöö kultuuris. (Ettevõte 15) 

Intervjuudes osalenud lapsevanemad tõid välja, et organisatsiooni paindlik, 

vastutulelik ja pereväärtusi hindav suhtumine loob nende silmis eeldused töötajate 

lojaalsuse kasvule. Sama kinnitab ka peatükis 1.2.3. välja toodu, mille järgi ettevõttel 

on vastutulelikkusega võimalik võita lojaalne töötaja. Üks ettevõte tõi samuti välja, et 

töötajale teatud perioodil eritingimusi ja vastutulekut võimaldades, on suur tõenäosus 

seda töötajat hiljem ettevõttes täiskohaga rakendada. Küll aga selgus väikelaste 

vanemate intervjuudest, et paljud ettevõtted isegi ei eelista väikelaste vanemaid 

töötajatena, haige lapsega koju jäämine ei ole tihti tööandjate poolt aktsepteeritav ning 

esineb ka olukordi, kus peale lapsehoolduspuhkuselt naasmist töökohta enam alles ei 

ole. 

 

7 tööandjat tõi välja, et töötaja peab arvestama asjaoluga, et ettevõtted on ajas 

muutuvad, tööle naastes ei pruugi olukord enam samasugune olla ning tööandjad 
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ootavad töötajalt olukorraga kohanemist (vt. Lisa 4, rida T1). Tööandjad ootavad 

töötajatelt, et nad oleksid valmis muutuvate tingimustega arvestama ning vajadusel 

teisele saadaolevale tööle naasma.  

 

Seadusandlusega kaasnevad piirangud osakoormuse pakkumisel. Peatükis 3.2.1. 

on lähemalt vaatluse all seadusest tulenevad vanemahüvitisel lasuvad piirangud, 

millega väikelaste vanemad rahul ei ole (nagu vanemahüvitise väljamaksmise jäikus, 

lapsevanemate vähene otsustusõigus väljamaksmise korra ning -paindlikkuse osas 

ning vanemahüvitisega paralleelselt teenitavale lisasissetulekule seatud piirangud).  

 

Käesoleva uuringu käigus selgus, et vähene osalise koormuse võimaldamine 

tööandjate poolt ei ole kinni mitte ettevõtete organisatsioonikultuurituses, vaid 

suuresti Eesti seadusandluses - sellise asjaolu tõid välja 15 ettevõtet (vt. Lisa 4, rida 

T3). Nimelt on vastavalt Puhkusesaduse § 9 lg 4-le osalise tööajaga töötaja 

põhipuhkus sama kestusega kui täistööajaga töötajal. Küsitluste vastustest selgus, et 

see on tööandjate sõnul üks oluline põhjus, miks nad ei ole huvitatud töötajatele 

osalist tööaega pakkumast. Tööandjad ütlesid, et neil on kasulikum palgata täiskohaga 

töötajaid, kuna osalise koormusega töötaja teeb vähem töötunde, kuid puhkab sama 

palju kui "tavatöötaja", ehk 28 kalendripäeva aastas. Tööandjate poolt tuli antud 

küsitluses välja selge signaal Eesti riigile seoses sellekohase seaduse muudatuse 

ootusega. Samuti õigustasid tööandjad osakoormuse vähest levikut asjaoluga, et 

sotsiaalmaksu miinimum tuleb tööandjal tasuda töötaja eest sõltumata töötaja 

koormusest ja palgatasemest. Vastavalt Maksu- ja Tolliameti (2018) andmetele on 

sotsiaalmaksu määr 33% ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev 

kuumäär on 470€ ehk sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 155,10€ kuus. Sarnast 

tulemust kinnitab ka 2015. aastal tööandjate seas läbi viidud uuring (Turk, et al.), 

milles selgus, et osalise tööajaga töötamise võimaldamist takistav tegur on tööandjate 

sõnul muuhulgas sotsiaalmaksupoliitika. 

 

Ametikohaga seotud piirangud. 6 lapsevanemat tõid uuringus välja, et nende 

ametikohal ei ole võimalik osakoormusega töötada, kuna tagatud peab olema nende 

pidev kättesaadavus (vt. Lisa 3, rida L3).  
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 Juhtivatel töökohtadel pead kogu aeg panustama või siis tõmbad stepsli täiesti välja. 
 Mulle leiti tööl 10ks kuuks kohusetäitja. (Vastaja 1) 

Antud seisukohta kinnitab ka uuringu peatükk 1.2.2, milles öeldakse, et juhtidele võib 

kasuks tulla sabatiaasta võtmine, et tööst täiesti eemal olla. 

 

Ettevõtetelt, kelle seas osaline koormus levinud ei olnud, uuriti küsitluse käigus selle 

taga peituvaid põhjuseid. Osakoormuse vähese leviku põhjustena nimetasid küsitluses 

osalenud ettevõtted järgnevaid ametikohaga seonduvaid põhjuseid (vt. Lisa 4, rida 

T3): 

• ettevõtte enda huvi puudumine, kuna sel juhul on tööd keerulisem korraldada; 

• töötajatepoolne vähene huvi osakoormuse vastu;  

• osalist koormust võimaldavate ametikohtade puudumine; 

• tootmisettevõtetes graafikuga töö puhul keerukam planeerimine; 

• töökoha maksumus sama, mis täiskohaga töötajal; 

• Keerukam töö korraldamine.  

 

Rahalised põhjused. Sarnaselt peatükis 1.2.2 välja toodule, rõhutasid ka uuringus 

osalenud lapsevanemad, et osalise koormusega kaasneb proportsionaalselt madalam 

töötasu. Uuringus selgus, et kuigi osaline töökoormus oleks eelistatud töötamise viis, 

et saavutada suurem tasakaal töö- ja pereelu vahel, siis ei saa lapsevanemad 

osakoormusega töötamist endale sageli lubada, kuna nad ei tuleks rahaliselt toime (vt. 

Lisa 3, rida L3).  

 Kui rahaline pool ei oleks küsimus, siis kindlasti eelistaksin töötada osalise 
 ajaga. Sel juhul oleksid emana olemas, aga teeks ka tööd ja saad end teostada - see 
 tähendab, et kaalukausid oleks võrdsemad. (Vastaja 11) 

Uuringus selgus ka, et mõned lapsevanemad ei soovi saada seoses osalise 

töökoormusega väiksemat töötasu ning neile oli väga oluline kasutada paindlikke 

tööaegu. 

 Osaline tööaeg tähendab ka osalist töötasu - rahaline mõõde on põhjus (miks ma 
 osalist tööaega ei eelista). Mina  eelistaks paindlikku töökohta osalisele tööajale, et 
 kui ma tahan näiteks neljapäeval maale minna, siis saan reedel teha seal tööpäeva 
 ja siis on mul ülejäänud aega hoopis teises keskkonnas see oleks minu jaoks 
 ideaalne. (Vastaja 1) 
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3.2.3. Koha- ja ajapaindlik töötamine 

 

Käesolevas uurimistöös võeti vaatluse alla ka koha- ning ajapaindlikud töötamise 

võimalused väikelaste vanemate ning tööandjate poolt. Uuringus osalenud 

lapsevanematest 11 kasutas kodukontori võimalust ning 4 mitte (vt. Lisa 3, rida L4). 

Mitmed vanemad tunnistasid, et kuigi koha- ja ajapaindlik töötamine lihtsustab 

töötamist, siis lastega samaaegselt kodus olles on töötamine raskendatud ning koha- ja 

ajapaindlikku töötamist eelistatakse pigem ilma lasteta, ehk näiteks kodukontori 

võimalus samal ajal kui lapsed viibivad lasteaias. Kui üksikud vanemad andsid 

märku, et selline töötamise viis neile ei sobi, siis enamus sooviksid seda võimalust 

kasutada. Kuigi kodus töötamise võimalust kasutavad paljud uuringus osalenud 

lapsevanemad, siis selgus, et mitmetel on see lubatud äärmiselt harva - ühel uuringus 

osalenud keskastmejuhil on kodukontor lubatud 5 korda aastas vaid koos 

põhjendusega, kuigi tema töö puhul oleksid olemas kõik võimalused, et kodust tööd 

teha.  

 

3.3. Isad ja vanemahüvitis 

 
Praxise läbiviidud uuringust (Biin, Karu ja Kasearu, 2006-2007) isade ja 

lapsehoolduspuhkuse kohta selgub, et kui mõnikord võib eelistust ema kojujäämise 

osas põhjendada lapsevanemate teadmatusest nende õigustest ja võimalustest, siis 

enamasti on tegemist teadliku otsusega lähtuvalt väljakujunenud arusaamadest ja 

harjumustest seoses pereeluga - ühiskonnas kehtivate stereotüüpide tõttu leitakse, et 

isade roll on enamasti tööl käia, mistõttu võib järeldada, et isa rolli olulisus on 

ühiskondlikuks probleemiks. Käesoleva uuringu tulemusena selgus, et 10 

intervjueeritavat oli isade suurema kaasatuse poolt lapse kasvatamisel (vt. Lisa 3, rida 

L5). Mitmed uuringus osalenud lapsevanemad (eriti emad) olid ettevaatlikud isadele 

vanemapuhkuse kohustuslikuks tegemise osas, tuues välja, et see võiks jääda iga pere 

enda otsustada. Küll aga toonitati, et kohustuslik isapuhkus parandaks üldist suhtumist 

naistesse ning vähendaks stereotüüpe. Kui uuringus osalenud emad olid kohustusliku 

puhkuse osas tagasihoidlikumad, siis uuringus osalenud isad ütlesid, et tahavad enam 

pereelust ja lapsekasvatamisest osa saada, mitte vaid rahateenija rollis olla. Isad tõid 
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välja, et nad on lapsehoolduspuhkusele jäädes tundnud, et on emaga võrdväärsemad 

lapsevanemad, et on saanud olla positiivseks eeskujuks teistele isadele ning ka teiste 

isade huvi on lapsega koju jäämise vastu tõusnud. Samuti toodi välja erilist tekkinud 

sidet kodusoldud lapsega. Uuringus osalenud tippjuhist 3 lapse isa tõi välja, et tema 

tööandja on lahendanud olukorra kohusetäitja määramisega ning et tänu tema töölt 

eemaleviibimisele on kolleegid saanud võimaluse end tõestada ja proovile panna.  

 

3.4. Arutelu  

 

Sotsiaalministeeriumi (2017b) sõnul on vanemahüvitise seaduse eesmärk aidata kaasa 

töö- ja pereelu ühildamisele. Eesti vanemapuhkuste süsteem torkab teiste riikidega 

võrreldes silma oma maksmise pikkuse ja suurusega, kuid töö- ja pereelu ühildamine 

on sellest hoolimata keerukas. Uuringu tulemustest võib järeldada, et lapsevanemad 

on tänulikud pikalt makstava vanemahüvitise eest, kuid  väikelaste vanemate poolt on 

jäik vanemahüvitise süsteem selgelt tajutav probleem ning sunnib vanemaid (eriti 

emasid) pikalt tööelust eemale jääma (vt. Lisa 8). Vanemahüvitisega paralleelselt 

töötamine on lapsevanemate jaoks rahaliste piirangute tõttu raskendatud ning mitmed 

vanemad tunnistasid, et jäävad seetõttu pigem kuni vanemahüvitise lõppemiseni (või 

veelgi pikemalt) töölt eemale. Sarnast tulemust kinnitab ka Õng'e (2016, lk. 33) 

magistritöö teemal "The Impact of Parental Leave Lenght on Mother's Employment 

and Career in Estonia", milles selgus, et lapsehoolduspuhkuselt varane tööle 

tagasipöördumise näitaja on Eestis väga madal ning enamus naisi pöördub tööle tagasi 

peale vanemahüvitise lõppemist või veel palju hiljem. Sellega kaasnevad pikad 

karjäärikatkestused, kvalifikatsiooni langus ning stereotüüpide aeglane taandumine. 

Üheks pikaks kodusolemise põhjuseks on vähene osakoormusega töö levik Eestis, 

mida tööandjad nagu ka peatükis 3.1. välja toodud, hoolimata valitsevast 

kvalifitseeritud tööjõu puudusest pigem harva võimaldavad. Käesolevas peatükis 

arutletakse lähemalt saadud tulemuste üle ning tuuakse välja soovitused olukorra 

parandamiseks.  
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3.4.1. Töö- ja pereelu tasakaal 

 

Uurimistöö teoreetilise osa peatüki 1.2. järgi nähtub, et vajadus töö- ja pereelu vahel 

tasakaalu pakkuvaid lahendusi leida on praeguse aja juhtide ning personalitöötajate 

olulisemaid ülesandeid (Bird, 2006, lk. 1). Eeldatakse, et kui perekond suudab hallata 

mõlema vanema töölkäimist ning laste eest hoolitsemist, siis ongi töö- ja eraelu 

tasakaal saavutatud - siiski kaasneb pere- ja tööelu kohustuste planeerimisega mitmeid 

väljakutseid ja pingeallikaid (Crompton ja Lyonette, 2005, lk 5). Ka käesolevas 

uuringus selgus, et kõik lapsevanemad soovivad suuremat töö- ja pereelu tasakaalu, 

mis hetkel mõlema vanema suure töökoormuse tõttu ei ole sageli võimalik. Uuringus 

osalejate arvates võiks lapsevanematele anda suurema otsustusvabaduse 

vanemahüvitise väljamaksmise pikkuse ja osakaalu osas parema tasakaalu 

saavutamiseks koduse- ja tööelu vahel. Ka Biin, et al. (2013, lk. 14) toovad välja, et 

kahe leivateenija ja kahe hoolitseja peremudeli poole liikumist saab oluliselt 

kujundada riigi vanemapuhkuste süsteem. Paindlikum süsteem looks emadele ja 

isadele sarnaselt Saksamaal kehtiva süsteemiga (vt. peatükk 1.3.2.) võimaluse 

väikelapse kõrvalt kasutada paindlikku väljamaksmise süsteemi kombineerituna 

osalise tööajaga. See tähendab, et lapsevanematel peaks olema võimalik vajadusel 

võtta välja väiksemas määras vanemahüvitis, kuid pikema aja vältel, et samal ajal 

väikese koormusega tööl käies perele lisaraha teenida. Hea meel on tõdeda, et autori 

poolt käesolevas uuringus käsitletav temaatika on aktuaalne, sest uuringu 

läbiviimisega samal ajal tehti Eesti Vabariigi vanemahüvitise seaduses muudatus, 

mille kohaselt on lapsevanemal võimalik vanemahüvitisega paralleelselt ilma hüvitise 

vähenemist kartmata teenida lisatulu endise 430€ bruto asemel pooleteistkordse 

keskmise palga ulatuses (vt. peatükk 2.1.1.). Käesolevas uuringus selgunud vanemate 

soov antud piirangut muuta ning toimunud reaalne seadusemuudatus käivad ühte 

sammu, näidates, et Eesti riik kujundab oma süsteeme peresõbralikumaks ning siinses 

uuringus osalenud lapsevanemate soovid ja väljaütlemised on olnud põhjendatud.  

 

Uuringutulemustest selgus, et lapsevanemate jaoks on üheks suurimaks mureallikaks 

väikelapse ealise ja sotsiaalse küpsuse puudumine varajaselt hoiuasutusse minekuks 
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ning lapse haigustega toimetulek. Enamus vanemaid leidis, et kohe peale 

vanemahüvitise lõppemist täiskohaga hoiusutusse minna on traumeeriv nii lapse kui 

ka ema ja isa jaoks ning tihti venitatakse kodusoldud aega lapse heaolule mõeldes 

võimalikult pikaks (vt. peatükk 3.1.). See omakorda tingib noorte lapsevanemate 

pikad karjäärikatkestused. Uuringust selgus, et kvalifikatsiooni kaotanud töötajad on 

suureks probleemiks tööandjatele, kes peavad investeerima töötajasse koolituste, 

mentorite jm näol (peatükk 3.2.2.). Osalise töökoormuse laiem levik võimaldaks 

lapsevanematele suuremat paindlikkust pere- ja tööelu planeerimisel ilma suurte 

karjäärikatkestusteta. Nii oleks igal perel võimalik otsustada, kuidas on kõige 

sobilikum eelkooliealiste laste hoiu küsimus lahendada - rakendades osalist koormus 

ja seeläbi lapsele enam vanematega aega võimaldades, vanavanemate abi kasutades 

või mõnel päeval nädalas hoiuasutust külastades. Lisaks võimaldaks lapsevanemate 

osakoormuse laiem levik toime tulla praeguse Eestis esineva hoiukohtade nappuse 

probleemiga (vt. peatükk 1.3.2.) - väikelapsed saaksid veeta enam aega perega ning 

lastehoiuasutustele langeks väiksem koormus, võimaldades hoiukohti rohkematele 

lastele. 

 

Väikelast kasvatava vanema jaoks on tavapärane olukord, et lasteaiaealine laps on 

tihti haige. Sel juhul peab üks vanematest last kodus lühemat või pikemat aega 

põetama, kuna lastehoiuasutustest tuleb tõbisel lapsel kõrvale jääda täieliku 

tervenemiseni ka siis, kui laps on pealtnäha juba terve moega ning aktiivne. Eomois 

(2017) kirjeldab, et Estonian Business School'is tehtud uuringu järgi on laste 

haigestumise tõttu töölt eemalolek üheks suurimaks takistuseks noorte naiste karjääri 

edenemisel. Käesoleva uuringu tulemusena selgus, et väikelaste vanemad ei pea 

õiglaseks hetkel kehtivat süsteemi, mille järgi lapsehoolduspuhkuselt naasev 

lapsevanem saab haige lapsega hoolduslehe eest minimaalset hüvitist. See tähendab, 

et lapsevanemal on peale vanemahüvitist tööle naastes oht kaotada nii rahaliselt kui ka 

karjäärivõimalustes. Selle olukorra lahendaks vanemahüvitise sotsiaalmaksuga 

maksustamine, mis võimaldaks hooldushüvitise õiglasemat maksmist (Eomois, 2017). 
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3.4.2. Stereotüüpide vähendamine 

 

Hoolimata sellest, et Eestis on lapsepuhkusel viibimine hästi tasustatud, ei ole see 

siiski toiminud nõnda, et isad lapsekasvatamisel emadega samaväärselt 

osaleksid (Karu, 2012). Käesoleva uuringu üheks suuremaks üllatuseks oli isade soov 

enam laste kasvatamisest osa saada, olla tajutud kui emadega võrdne lapsevanem - 

nad ei olnud rahul neile kui meestele seatud stereotüüpse rolliga kui ainuüksi pere 

toitjast. Samal ajal valitses uuringus osalenud naiste seas pigem ettevaatlik suhtumine 

isade lapsehoolduspuhkusele jäämise osas. Kui emad väljendasid soovi, et lapsega 

kojujäämise jagamine võiks olla iga pere enda otsustada, siis isad andsid selge 

signaali, et nende soov on lapsekasvatamisest enam osa saada saavutamaks lähedasem 

kontakt lapsega. Eesti puhul oleks sobilik malli võtta Rootsis kehtivast süsteemist (vt. 

peatükk 1.3.2.), kus teatud osa vanemahüvitisest oleks reserveeritud vaid isale. Ka 

Praxise analüüs Eesti vanemapuhkuste süsteemi kohta ütleb, et teiste riikide eeskujul 

võiks Eestis edukaks kujuneda süsteem, kus teatud osa vanemapuhkusest on isale 

reserveeritud, mille abil riik saaks peredele ja tööandjatele mõista anda, et isade 

osalemine lapse eest hoolitsemisel on normaalne ning tervitatav (Biin, et al., 2013). 

Sellisel juhul ei oleks isade lapsega kojujäämine kohustuslik ja iga pere enda 

otsustada, kuid kindlasti soodustaks isade osalust, sest vastasel juhul oleks saadav 

vanemahüvitis teatud osa võrra väiksem.  

 

Vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsioonile (1991) on lapsel õigus mõlema vanema 

hoolitsusele, mistõttu on normaalne eeldada, et lapse hooldamisel osaleksid võrdselt 

nii ema kui isa. Isade osalus vanemapuhkuste kasutamisel on oluline soolise 

võrdõiguslikkuse seisukohalt - see võib avaldada positiivset mõju sündimusele, 

toetada pere stabiilsust, mõjuda positiivselt isa tervisele ja personaalsele arengule ning 

võimaldada isadele vaheldust tööelust (Biin, et al., 2013, lk. 9). Eesti on mitmete 

teiste Euroopa riikidega võrreldes jäänud kinni stereotüüpidesse ning väljakujunenud 

soorollide jaotamisse, kus naistel ei ole võimalik meestega võrdselt karjääri teha. 

Sotsiaalministeeriumi ajaveebis (2016) kirjutab laste ja perede osakonna juhataja 

Hanna Vseviov, et kuna lapsega jäävad koju enamasti naised, on mõnedel tööandjatel 

eeldus, et teatud vanuses naine hakkab jääma töölt nii lapse sünni kui ka hilisema 

hooldamise (sh haige lapse) tõttu eemale. Vseviovi sõnul see omakorda soodustab 
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naiste varjatud diskrimineerimist töölevõtmisel ja naisel võib olla keeruline saada oma 

haridusele ja võimetele vastavat tööd. Ka käesolevas uuringus selgus, et 

lapsevanemad tajuvad väikelastega seonduvalt probleeme tööandjatega, kes 

diskrimineerivad naistöötajaid ning suhtuvad neisse laste tõttu eelarvamustega. 

Mitmetel emadel on lapsega haigestumisest tulenevalt töölt eemalolek ebameeldiv ja 

piinlik ning mõned tööandjad ei aktsepteeri haige lapsega koju jäämist üldse. Naiste ja 

meeste võrdsem osalemine laste kasvatamisel aitaks kaasa stereotüüpide 

vähenemisele tööandjate seas. Lapsevanemate võrdsem panus lapsega tegelemisse 

vähendaks seni tihti emadele pandud haige lapsega tegelemise koormat ning 

võimaldaks mõlemal lapsevanemal tööelust lühemaks perioodiks eemale jääda. 

 

3.4.3. Organisatsioonikultuur ja seadusandlus 

 
Uurimistööst selgus, et lapsevanemad näevad organisatsioonikultuuril olulist rolli, mis 

väikelaste vanematel (eriti emade) paindlikku töötamist soodustab. Selgus ka, et eriti 

just küsitlustes osalenud ettevõtted on hästi kursis Eestis sageli esineva stagneerunud 

organisatsioonikultuuriga ning nõustusid, et juhtide iganenud mõtteviisid ning vähene 

usaldus töötajate suhtes on Eestis üldiselt probleemiks. Käesolevas uuringus osalesid 

peresõbralikud ning populaarsed ettevõtted, mistõttu võib eeldada, et nendes 

ettevõtetes on organisatsioonikultuur kaasaegsem ja enam töötajate töö- ja eraelu 

arvestav. Äripäevas avaldatud artiklis ütleb Swedbank'i vanemökonomist Elmik 

(2017), et veel rakendamata tööjõuressurssi on Eesti tööjõuturul järjest vähem ning 

tööjõu pakkumine ei suuda tööjõu nõudlusega sammu pidada. Tööandjale oleks seega 

kasulik kui väikelaste vanemad pikalt kodusolemise asemel varem tööle naaseksid. 

Paindlikke töötingimusi pakkudes oleks ettevõtetel võimalik efektiivsemalt 

pideva tööjõupuudusega toime tulla. Sarnaselt peatükis 3.2.2. väljatoodule, on 

tööandja vaatenurgast osalise koormusega töötaja ettevõttele kasulik, kuna töötaja on 

endiselt hästi kursis töövõtete, inimeste ja oskusteabega ning tööandjal puudub 

vajadus töötajat täiendkoolitustele saata (Eomois 2017).  

Uuringu tulemustest selgus, et tööandjad sooviksid töötajatele enam paindlikke 

töötamise võimalusi pakkuda, kuid näevad probleemi seadusandluses. Nimelt on 

praegune seadus koostatud täistööaega arvesse võttes. Tööandjad saatsid Eesti riigile 
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selge signaali, et ootavad konkreetseid seadusemuudatusi nii puhkuseseaduse 

muudatuste kui ka sotsiaalmaksu miinimumi kaotamise osas. Tööandjad ei ole 

motiveeritud osalist koormust pakkuma, kuna ka väga väikese töökoormusega töötajal 

on õigus täiskoormusega töötajaga samale hulgale puhkusepäevadele (vt peatükk 

3.2.2.1.). Samuti ei paku tööandjad osakoormust eriti agaralt, kuna ettevõte peab 

töötaja eest tasuma sotsiaalmaksu miinimumi. Töö- ja pereelu suuremale tasakaalule 

aitaks kaasa, kui tööandjatel oleks seadusest tulenevalt mugav töötajatele paindlikke 

töötamise tingimusi pakkuda.  

 

3.5. Soovitused 

 
Käesoleva uurimistöö tulemustest lähtuvalt soovib töö autor järgnevalt tuua välja 

soovitused Eesti riigile, noortele lapsevanematele ning tööandjatele.  

 

Soovitused Eesti riigile. Kuna paljud lahendused saavad alguse seaduseloomest, siis 

on uuringu tulemusena selgunud, et enamus olulisi töö- ja pereelu soodustavaid 

muutusi saaksid tõuke, kui seaduses tehtaks muudatusi. Eesti riigile on nii 

lapsevanematel kui ka tööandjatel selged ootused, kuidas oleks võimalik saavutada 

parem töö- ja pereelu ühildamine. Üheks ootuseks seaduseloojatele on paindlikum 

vanemahüvitise väljamaksmise süsteem, kus lapsevanemad saaksid otsustada nii 

hüvitise väljamaksmise pikkuse kui väljamakstava summa suuruse üle. See aitaks 

tõsta suuremat osakoormuse levikut ning võimaldaks lapsevanematel kiiremini tagasi 

tööellu naasta. Praegust tööjõupuudust arvesse võttes oleks osakoormuse läbi 

võidetud suurenenud töötajaskond Eesti riigile positiivne areng. Paindlikumad 

tööaajad võimaldaksid riigil pakkuda lastehoiuteenust suuremale hulgale peredele. Ka 

lastehoiuteenuste puhul on lapsevanemate jaoks oluline säilitada paindlikkus ning 

mitmekülgsete lahenduste kombineerimise võimalus. Lisaks sellele ootavad 

lapsevanemad laste haiguste ajal hooldushüvitise arvestuse osas muudatust, kuna 

kehtiva seaduse järgi saab lapsehoolduspuhkuselt naasev lapsevanem hoolduslehe 

hüvitist miinimumpalga alusel. Eesti riik peaks hooldushüvitise arvutamisel võtma 

arvesse ka saadavat vanemahüvitist.  
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Tööandjate vaatenurgast lähtuvalt peab Eesti riik võtma luubi alla puhkuseseseaduse 

ning sotsiaalmaksu miinimumi arvestuse. Tööandjad ootavad Eesti riigilt 

seadusemuudatust, kus puhkust oleks võimalik arvestada proportsionaalselt töötatud 

koormusega. Kuna läbi viidud uuringu tulemustest selgus, et tööandjatele on 

osakoormusega töötajatega seonduvad haldus- ja töökohakulud sama suured, kui 

täiskohaga töötaja kohta, siis peaks tööandjal olema osakoormuse pakkumiseks 

lisamotivatsioon. Lisanduvaid soodustusi tööandjatele võiks riik tööjõupuudusest 

tulenevalt näiteks osakoormusega töötajate palkamisel lisaks sotsiaalmaksu ja 

puhkuseseaduse korrigeerimisele omalt poolt veelgi juurde pakkuda. 

 

Soovitused lapsevanematele. Antud uuringu tulemusena saab väikelaste emadele 

soovitada isade suuremat kaasamist ja julgustamist lapsekasvatamisel osalemisel. 

Isadel on olemas soov ja tahe pereelust osa saada ning oluline oleks, et emad ise 

stereotüüpides liigselt kinni ei oleks. Väikelaste isadele soovitab töö autor suuremat 

initsiatiivi näitamist ja julgemalt seadusega juba praegu loodud võimaluste 

kasutamist, ehk suuremal määral vanemapuhkuse realiseerimist, lapse eest 

haigusperioodidel hoolitsemist jms, et võimaldada lapsele enam koosoldud aega 

isaga. Sellega kaasneks emade kõrgem kvalifikatsioon, võrdsemad võimalused 

tööturul ning kindlasti ka väiksem palgalõhe. 

 

Soovitused tööandjatele. Tööandjatel on hoolimata puudustest seadusandluses 

võimalik siiski palju ära teha väikelaste vanemate tööellu paremaks lülitamiseks. 

Üheks võimaluseks on mõista, et väikelapsega vanem ei ole suure tõenäosusega päris 

võrdne ilma lasteta töötajaga, kuid kvalifitseeritud ja lojaalse tööjõu säilitamise 

seisukohalt on oluline töötajat tema teatud eluetapil toetada. Väikelastega töötajad on 

paratamatu olukord, millega tuleks püüda võimalikult hästi ja paindlikult toime tulla. 

Tänapäevane generatsioon on tulemustele orienteeritud ning hindab oma tööandjat 

seda enam, mida rohkem viimane tema tööväliseid tegevusi austab. Töö autor 

soovitab tööandjatele suuremat usaldust töötajate suhtes ning võimalusi paindlikel 

aegadel ning osakoormusega tööd teha. 
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KOKKUVÕTE 

 

Ootused edukaks töö- ja eraelu kombineerimiseks on võrreldes varasemaga tunduvalt 

tõusnud. Põlvkondade vahetumine on tinginud olukorra, kus aina enam naisi on 

tööellu kaasatud ning kahe leivateenijaga peremudel on tänapäeval normiks saanud. 

Valitseb aina suurem vajadus praktiliste ja hästi toimivate töö- ja pereelu korraldavate 

regulatsioonide järgi. Riiklikul perepoliitikal koos ettevõtte organisatsioonikultuuriga 

on siin oluline roll mängida. Kuigi Eestis kehtiv vanemahüvitise süsteem on 

perepoliitika seisukohast oma pikkuselt unikaalne, siis on selle väljamaksmine 

muutnud keerukaks enamasti just naiste tööturul osalemise. Eesti lapsevanemate seas 

valitsevad võrreldes teiste riikidega tunduvalt pikemad karjäärikatkestused ning töö- 

ja pereelu ühildamine on keerukas. Pikad katkestused tööelus mõjuvad kahjulikult ka 

tööandjale, kellel lasuvad suuremad kulutused seoses töötajate suurema 

koolitusvajadusega. Tulenevalt uurimistöö kesksest probleemist oli käesoleva 

uurimistöö eesmärgiks leida vastused väikelaste vanemate probleemidele ja ootustele 

seoses töö- ja pereelu ühildamisega Eestis ning uurida organisatsiooni kui tööandja 

hinnangut takistuste osas töö- ja eraelu ühildamist võimaldavate töötamise tingimuste 

pakkumisel. 

 

Et saada võimalikult lai ülevaade antud temaatikast, koguti uuringuks andmeid 

lapsevanemaid intervjueerides ning ettevõtteid küsitledes. Analüüsiks kasutati 

kombineeritud uuringumeetodit ning saadud tulemusi analüüsiti kodeerimise abil.  

 

Esimese uurimisküsimuse tulemusena selgus, et väikelaste vanemate suurimaks 

probleemiks on vanemahüvitise jäikus ning vähene otsustusõigus selle maksmise 

osas, mis sunnib lapsevanemaid väga pikalt lastega koju jääma ning muudab 
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keerukaks samal ajal töötamise. Uuringus osalejad ootavad suuremat vabadust, et 

otsustada vanemahüvitise väljamaksmise perioodi ja suuruse üle, ehk võimalust 

vanemahüvitist paindlikumalt realiseerida. Väikelaste vanemad soovivad võimalust 

vanemahüvitisega paralleelselt ilma hüvitise vähenemiseta lisatulu teenida. Lisaks 

eelnevale tunnevad lapsevanemad puudust suuremast töö- ja eraelu tasakaalust, mis 

mõlema lapsevanema täiskoormusega töötamisel puudub. Uuringu tulemuste kohaselt 

soovivad väikelaste vanemad paindlike tööaegade laiemat levikut, et selle kõrvalt 

paremini toime tulla väikelaste eest hoolitsemise, laste haigestumise, enda tööalase 

kvalifikatsiooni säilimisega ning et vältida emade pikkasid karjäärikatkestusi. 

Paindlikud tööajad võimaldaksid pakkuda väikelapsele hoiuasutuse asemel enam aega 

vanematega, suurendada isade võrdsemat kaasatust lapse eest hoolitsemisel ning 

samas toime tulla hoiukohtade nappuse probleemiga. Lapsevanemad ootavad 

tööandjatelt peresõbralikumat organisatsioonikultuuri. 

 

Teise uurimisküsimuse tulemusena selgus, et tööandjad soovivad astuda samme 

töötajatele paindlikumate töötingimuste pakkumiseks, samaaegselt aga teadvustavad 

endale Eestis valitsevat kohati iganenud organisatsioonikultuuri probleemi kui üldist 

takistust. Uuringus osalenud tööandjad ei ole rahul olukorraga, kus töötajad on 

väikelaste eest hoolitsemise tõttu töölt pikalt eemal, kuna see tähendab hilisemat 

suurenenud lisakulu kvalifikatsiooni kaotanud töötajate koolitamise näol. Tööandjatel 

on kehtivate seaduste tõttu keerukas töötajatele paindlikke töötamise tingimusi 

pakkuda ning nad ootavad Eesti riigilt seaduse muudatusi puhkuseseaduse ning 

sotsiaalmaksu miinimumi osas, et tööandjatel oleks võimalik arvestusi teha vastavalt 

proportsionaalselt töötatud ajale. Uuringust selgus, et kõikidel töökohtadel ei ole 

võimalik osalist töökoormust rakendada ning vahel puudub selleks ka töötajate poolne 

huvi saadava väiksema töötasu tõttu. Tööandjad tõid välja, et osaline ja paindlik 

tööaeg oleks tööandjate silmis heaks võimaluseks nii töö- kui eraeluga tegeleda, ilma 

et ühest või teisest elualast täielikult loobuma peaks. Tasakaalus töö- ja eraeluga 

töötajad on tööandjate sõnul õnnelikumad, rahulolevamad ning efektiivsemad.  
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Uuringu tulemustes tuuakse välja soovitused nii Eesti riigile, tööandjatele kui ka 

väikelaste vanematele paremaks töö- ja eraelu tasakaalu saavutamiseks. Käesoleval 

uuringul on oluline mõju töötajate isiklikule rahulolule, stereotüüpide vähenemisele 

ning sarnasel teemal edasiste uuringute läbiviimiseks. Kuigi töö- ja pereelu 

ühildamise keerukuse teemadel viiakse läbi aina enam uurimustöid, siis ei ole 

viimastel aastatel käesoleva töö autorile teadaolevalt läbi viidud põhjalikku uuringut, 

mis võtaks arvesse nii lapsevanemate kui tööandjate nägemuse. Uuringu tulemused 

pakuvad huvi enamus uuringus osalenud väikelaste vanematele ning ettevõtjatele, kes 

soovivad uurimistöö tulemustega tutvuda.  

 

Lisaks välja toodud uuringu tulemustele selgus käesolevast uuringust, et stereotüüpide 

valitsemine on Eestis jätkuvalt suureks probleemiks ning siinse töö põhjal on 

võimalik sellekohast uuringut põhjalikumalt jätkata, et väikelaste vanemate olukorda 

Eestis veelgi parandada.  
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Lisa 1. Intervjuuküsimused noortele lapsevanematele 

 

 

 

 
ÜLDINE 

1. Perekonnaseis:  
2. Lapsi peres:  
3. Laste vanused: 
4. Mis on sinu praegune töösuhe? (Lapsehoolduspuhkusel / töötan 

täiskohaga / töötan osakoormusega / töötu / üliõpilane) 
5. Ettevõtte nimi, kus praegu või viimati töötasid ........................ / 

ettevõtte tegevusala kui ei soovi ettevõtet nimetada ............. 
6. Positsioon: Lihttöötaja / Spetsialist / Keskastmejuht / Tippjuht / 

Ettevõtja / Vabakutseline / Üliõpilane  
7. Töötajate arv ettevõttes: 1-10 / 10-49 / 50-99 / 100-... 
8. Ametikoht: ...................  
9. Kui pikalt olite peale laste sündi kodus? .......................................... 

(Juhul, kui viibite hetkel lapsehoolduspuhkusel, siis kui  pikalt 
plaanite lapsehoolduspuhkusel olla? .........................) 

 
VÄIKELAPSE KÕRVALT TÖÖTAMISEGA SEOTUD 
PROBLEEMID 

10. Nimeta probleeme, millega oled isiklikult kokku puutunud 
väikes(t)e lapsega (lastega) töölkäimise / töölenaasmisega seoses 
või mida kardad väikelapse kõrvalt tööle naastes kõige enam? 
............................... 

11. Kas nende probleemide tõttu oled lükanud või plaanid 
tööleminekut edasi lükata? Jah / Ei 

 
TÖÖKOHA PAKUTAVAD VÕIMALUSED - PAINDLIK TÖÖAEG 

12. Kas sa oled kunagi töötanud osalise koormusega? Jah / Ei 
13. Kas sinu töökohas on osalise koormusega töötamine: Levinud / 

vahel praktiseeritav / erandkorras praktiseeritav / mitte eriti levinud 
/ ei praktiseerita üldse 

14. Kas sinu tööandja võimaldab kodus töötamist? Jah / Ei 
15. (Kui küsimusele 14 vastati "Ei" ) -> Kui kodus töötamine oleks 

võimalik, siis kas kasutaksid seda? Jah / Ei  
16. Kas oled kodus töötamise võimalust kasutanud? Jah / Ei 
17. Ainult neile, kes ei ole osakoormusega töötanud: Kas võimalusel 

sooviksid praegu või tulevikus väikelaste kõrvalt töötada osalise 
koormusega? Jah / Ei 

18. Miks eelistaksid (eelistad) / ei eelista töötada osalise koormusega? 
........................ 
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VAREM TAGASIPÖÖRDUMINE KUI TÖÖKOHT 
VÕIMALDAKS PAINDLIKKE TÖÖTAMISE VÕIMALUSI 
     19. Ainult neile, kes ei ole osakoormusega töötanud: Kas võimalusel 
 läheksid (oleksid tahtnud minna) peale lapsehoolduspuhkust varem 
 tagasi tööle kui saaksid alustada väikese osakoormusega, nt 25% 
 koormusega (10h nädalas ehk 2h päevas)?  
     20. Missuguseid plusse näed osakoormusega tööle naasmise juures 
 vanemahüvitise maksmise perioodi ajal?  
     21. Missuguseid miinuseid näed vanemahüvitise maksmise ajal 
 osakoormusega tööle naasmise juures? 
     22. Ainult neile, kes ei ole osakoormusega töötanud: Nimeta 
 võimalikke põhjuseid, miks sul ei ole võimalik osalise koormusega 
 töötada. 
 
OOTUSED/ ETTEPANEKUD/ TÖÖANDJALE  
      23. Missugune on hoiak tööle naasvate väikelaste vanemate suhtes 
 sinu ettevõtetes (nt teiste töötajate / ülemuse poolt)? .............. 
      24. Kas oleks vaja ja kui jah, siis kuidas oleks võimalik sinu arvates 
 organisatsioonikultuuri ja -suhtumist väikelaste vanematesse 
 võimalik muuta? 
      25. Missugused on sinu ootused tööandjale, mis abistaks sind 
 väikelaste kõrvalt  veelgi paremini töötada?  
 
VANEMAHÜVITISE MAKSMISE SÜSTEEMIGA RAHULOLU JA 
ETTEPANEKUD 
     26. Kuidas oled praeguse vanemahüvitise maksmise süsteemiga rahul?  
     27. Kuidas hindad väikelaste vanemate olukorda Eesti tööturul? Mida 
 peaks / saaks sinu hinnangul riik olukorra parandamiseks ette 
 võtma?  
     28. Missuguseid parendusi/muudatusi võiks Eesti riik sinu arvates 
 vanemahüvitise maksmise süsteemis sisse viia, et väikelaste 
 vanematel oleks mugavam tööle naasta?  
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Lisa 2. Küsitlus tööandjatele 
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Lisa 3. Lapsevanemate intervjuude kodeeritud tulemused 

 

Kood Kategooria Teema

Mitu	
intervjueeritavat	
tõi	esile Märksõnad	intervjuudest

L1
Vanema-
hüvitise	jäikus

Vanemahüvitise	süsteem	
on	haruldane	ja	pikk	 9
Väljamaksmine	võiks	olla	
paindlikum 11

Pehmem	üleminek	/		Kõvasti	arenguruumi	/	Lapsevanemal	võiks	olla	
suurem	otsustusõigus	väljamaksmise	pikkuse	ja	suuruse	osas

Probleem	
vanemahüvitisega	
samaaegselt	teenides	
määratud	tulu	saamise	
piiriga	(430eur) 9

Kes	harjunud	üle	maksimumpiiri	teenima,	tahavad	juurde	teenida	/	
Ebaõiglane	tulupiir	/	

Hooldushüvitis	
miinimumtasu	järgi 4 Lapsed	tihti	haiged	tööle	naastes	/	Ebaõiglane	/	Arusaamatu

L2
Osalise	tööaja	
plussid Töö-	ja	eraelu	tasakaal 15

Teen	midagi	enda	jaoks	/	Perega	koosolemine	/	Trenn,	hobidega	
tegelemine,	kool	/		Tugevam	side	lapsega	/	Oma	aeg	/	Harjumisaeg	perele	

peale	tööle	naastes	/	Võrdsem	jaotus	töö	ja	kodu	vahel	/	Näed	last	
rohkem	ja	oled	tema	jaoks	ise	hoidjate	asemel	olemas	/	Elutervem	
keskkond	lapsele	vanemaga	koos	olles	/	Lapse	parem	vaimne	tervis	/	
Parem	ema,	parem	naine,	parem	koristaja	kui	kõik	on	tasakaalus	/	

Tööleminek	väga	suur	muudatus	/	Endale	aeg	/	Vaheldusrikkus	/	Kuldne	
kesktee	oleks	parim	/	Väike	laps	ei	tunneta,	kui	vanem	lühidalt	ära	käib

Kvalifikatsiooni	säilimine 8

Tööl	ei	ole	liiga	palju	muutunud	ja	sain	muutusi	ise	juhtida	/		
Koostööpartnerite	ja	klientide	jaoks	olemasolek	/	Kergem	töörütmi	tagasi	

saada	/	Ei	ole	liiga	kaua	tööelust	eemal	/	Eneseteostus	/	Töörütmiga	
harjumine	/	Kvalifikatsiooni	säilitamine	/	Kontakti	säilimine	

töökaaslastega	/	Aju	toonuses	hoidmine	/	

Enda	rakendamine	
väljaspool	kodu 11

Oled	väga	palju	parem	ema	ja	naine	kui	saad	end	väljaspool	rakendada	/	
Mõistuse	tööshoidmine	/	Mõjub	naisele	vaimselt	hästi,	et	mingi	varasem	
roll	endast	jäi	alles	/	Täiskasvanute	seltskonna	nautimine	/	Enda	kenaks	
sättimine	kodusest	elust	tööle	minnes	/	Eneseteostusliku	elemendi	

säilimine	/	Seltskond	ja	sotsialiseerumine	/	
Rahaliste	võimaluste	
parandamine 3

Võimalus	vanemahüvitisele	lisa	teenida	/	Iseteenitud	raha	on	hoopis	teise	
tundega	saadud	

Pere	logistika	ja	aja	
planeerimine 5 Lasteaeda,	trenni,	kooli	transport
Lapse	haigestumisega	
toimetulek 12 On	teada,	et	väikelapsed	on	tihti	haiged	
Hoiukohtade	nappus 5

1,5a	laps	liialt	väike	
hoiuasutuse	jaoks 10

Vaimselt	pikalt	lahus	olema	ei	ole	valmis	ei	laps	ega	ema	/	Laps	saab	enam	
tähelepanu	võrreldes	täiskoormusega	/	Lapsele	pikalt	lasteaias	olek	

väsitav

L3
Osalise	tööaja	
piirangud Organisatsioonikultuur 7

Ei	eelistata	isegi	väikelaste	vanemaid	töötajatena	/	Töökohta	hiljem	enam	
ei	ole	/	Rohkem	lastega	töötajaid	muudaks	ka	organisatsioonikultuuri	/	
Juhid	peaksid	teadlikumad	olema	/	Lastega	töötaja	ei	ole	samasugune	kui	
lastetu	töötaja	-	organisatsioonid	peaksid	mõistma	seda	/	Haige	lapsega	

koju	jäämine	ei	ole	aktsepteeritav

Ametikoha	piirangud 6
Tippjuhina	ei	saa	osalise	koormusega	töötada	/	Ameti	puhul	ei	ole	

võimalik	osalise	koormusega	töötada

Suurem	koormus	kui	kokku	
lepitud 3

Reaalselt	tegin	palju	rohkem	tööd	kui	osakoormusega	kokku	lepitud	/	
Kartus,	et	tööandja	kasutab	olukorda	ära	/	Osaline	koormus	on	pigem	sinu	

kahjuks,	kuna	tulemust	tuleb	teha	nagunii	100%	
Väiksem	rahaline	tasu 2 Väiksem	palk	/	Rahaline	mõõde	on	probleemiks.

L4

Koha-	ja	
ajapaindlik	
tööaeg Kodukontori	võimalus 11 5	päeva	aastas	põhjendusega	/	Ei	suhtuta	hästi

Kodukontori	puudumine 4

L5

Isad	ja	
vanema-
hüvitis

Isade	lastega	koju	jäämise	
poolt 10

Kohustuslik	isapuhkus	parandab	üldist	suhtumist	/	Võiks	olla	nagu	Rootsis	
/	Võiks	olla	peresisene	otsus	/	Lisaaeg	isadele	on	aktsepteeritav	/	

Kohustuslikus	korras	ei	taha	/	Mõlemad	vanemad	võiksid	koos	kodus	
teatud	aja	/	Isad	ise	huvitatud	/	Isana	erandi	tunne	kui	lapsega	koju	jääd	/	
Isana	oled	teistele	isadele	positiivseks	eeskujuks	/	Teiste	isade	huvi	kasvab	

vanemapuhkuse	osas	/	Oled	emaga	võrdväärne	lapsevanem
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Lisa 4. Ettevõtete küsitluse kodeeritud tulemused 

 

 

 

 

 

 

Kood Kategooria Teema

Mitu	
intervjueeritavat	
tõi	esile Märksõnad	intervjuudest

T1

Vanema-
puhkuselt	
naasvad	
lapsevanemad Lastehoiukohtade	nappus 2 Riigi	poolt	ei	ole	piisavalt	hoiukohti	tagatud

Väikelaste	sage	
haigestumine 7
Organisatsiooni	
muutumine	ajas 7 Ettevõte	muutub	ajas	/	Teisele	tööle	suunamine	/	

Sisseelamise	vajadus	ja	soodustamine10
Mentorluse	pakkumine	/	Töökaaslaste	abi	/	Väiksem	koormus	/	

Sisseelamisaja	võimaldamine	/	Kursis	hoidmine

T2

Osakoormuse
ga	töötamise	
plussid Töö-	ja	eraelu	tasakaal 10 Perega	tegelemine	/	Hobid	/	Kool	/		Enese	täiendamine	

Õnnelikumad	ja	
rahulolevamad	töötajad 9

Vähem	stressi	/	Kõrgem	rahulolu	/	Puhanum	töötaja	/	Lojaalsus	/	
Sõbralikud	töösuhted	

Kvalifikatsiooni	säilitamine 4
Suurem	efektiivsus 4 Produktiivsem	töötaja	/	Efektiivsuse	kasv

T3

Osakoormuse	
levikut	
takistavad	
tegurid

Vanameelne	
organisatsioonikultuur 18

Juhtide	mõtteviis	/	Väljakujunenud	harjumused	/	Harjumuspärane	
töökorraldus	/	Erikorraldus	seab	juhtidele	suuremad	nõudmised	/	Lihtsam	
kõiki	ühtemoodi	kohelda	/	Usalduse	puudus	/	Iganenud	arusaamad	
kontrolli	vajaduse	osas	/	Juhtkonna	poolse	toetuse	puudus	/	Mugavus	/	
Lisapingutus	/	Tööandjate	hirm	kontrolli	puuduse	üle	/	Vähene	
orienteeritus	töö	tulemustele	/	Nõukaaegsed	uskumused

Eesti	Vabariigi	
regulatsioonid	tööajast	
lähtuvalt	/	Seadused 15

Puhkusepäevad	samad,	mis	täiskohaga	töötajal	/	Sotsmaksu	miinimumi	
määr	/	Paindlikud	töösuhted	ei	ole	riigi	huviorbiidis	/	Vanemahüvitisega	
paralleelselt	töötamise	suurem	soodustamine	/	Projektipõhise	töö	
võimaldamine	

Ametikoha/ettevõttega	
seotud	piirangud 14

Graafikuga	tööde	keerukam	korraldamine	/	Töökoha	maksumus	sama,	
mis	täiskohaga	/	Töökoha	halduskulud	/	Kommunikatsiooniprobleemid	/	
Infosulg	/	Töötaja	vähesem	kaasatus	võrreldes	kolleegidega

Töötajatepoolne	vähene	
huvi 11

Rahaline	kaotus	/	Vähene	huvi	/	Töötajad	soovivad	täiskohaga	töötada	/	
Soovijate	puudus	/	Madalama	palga	tõttu	puudub	huvi
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Lisa 5. Intervjueeritud lapsevanematele antud koodid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjueeritava 
kood

Intervjueeritava amet ja  
laste arv

Vastaja 1 Tippjuht, 3 lapse isa
Vastaja 2 Spetsialist, 2 lapse ema
Vastaja 3 Keskastmejuht, 1 lapse isa
Vastaja 4 Keskastmejuht, 2 lapse ema
Vastaja 5 Spetsialist, 1 lapse ema
Vastaja 6 Keskastmejuht, 1 lapse ema
Vastaja 7 Keskastmejuht, 2 lapse ema
Vastaja 8 Spetsialist, 2 lapse ema
Vastaja 9 Vabakutseline, 3 lapse ema
Vastaja 10 Keskastmejuht, 2 lapse ema
Vastaja 11 Keskastmejuht, 3 lapse ema
Vastaja 12 Ettevõtja, 2 lapse isa
Vastaja 13 Keskastmejuht, 1 lapse ema
Vastaja 14 Spetsialist, 1 lapse ema
Vastaja 15 Tippjuht, 2 lapse isa
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Lisa 6. Küsitletud ettevõtetele antud koodid  

 

Küsitletava 
kood

Küsitletava tegevusala

Ettevõte 1 Finants- ja kindlustustegevus
Ettevõte 2 Tootmine
Ettevõte 3 IT-arendus ja konsultatsioon
Ettevõte 4 Elektroonika
Ettevõte 5 Transport
Ettevõte 6 Sotsiaaltöö/hoolekanne
Ettevõte 7 Avalik teenistus
Ettevõte 8 Erihoolekanne

Ettevõte 9
Audiitor-, raamatupidamine- ja 
ärinõustamine

Ettevõte 10 Tootmine
Ettevõte 11 Tarkvaraarendus
Ettevõte 12 Tööstuselektroonika tootmine
Ettevõte 13 Haridus
Ettevõte 14 Elektritarvikute hulgimüük
Ettevõte 15 Tarkvaraarendus
Ettevõte 16 Müük, teenindus ja remont
Ettevõte 17 IT

Ettevõte 18
Elektroonikaseadmete- ja toodete 
tootmine

Ettevõte 19 Tootmine
Ettevõte 20 Finantsteenused
Ettevõte 21 Finantsteenused
Ettevõte 22 Transport ja logistika
Ettevõte 23 Haridus
Ettevõte 24 Põllumajandus
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Lisa 7. Osalise töökoormuse sagedus ettevõttes 
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Lisa 8. Väikelaste vanemate lapsehoolduspuhkusel veedetud aeg 
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TITLE: OPPORTUNITIES FOR IMPROVING 
COOPERATION BETWEEN PARENTS OF SMALL 

CHILDREN AND EMPLOYERS IN ACHIEVING WORK-
LIFE BALANCE IN ESTONIA  

 

Signe Vilipus 

Summary 

 

Successful combining of work and family life is an increasing problem in today's 

world. Taking into account the changes in employment, the pace of life and 

technological development, it is understandable that finding work-life friendly 

solutions needs more attention both globally, as well as on national level. Comparing 

present to the mid 19th century, the role of family has changed vastly. More and more 

women are active on the labour market and finding balance between work and family 

has become a challenge for the dual-earning/dual-care family model. While 

employment models have shifted, the organisational culture, legislation and ways of 

habit have not reacted at the same pace to the changes, where more women want to 

participate actively in the labour market. Employees expect more flexibility from 

employers and that their private and family life are being taken into account. Many 

countries have successfully found ways to offer more balance through flexible 

working conditions. Part-time working rate in Estonia is one of the lowest in Europe. 

Compared to many other countries, the parental leave payment in Estonia is generous 

and is paid for much longer time than elsewhere, but its static disbursement and the 

low usage of part-time working possibilities are the reason why many young parents 

do not return to the labour market for a considerable amount of time. The same is 

confirmed by OECD (2016a) research, by which Estonia has one of the lowest 

employment rates in Europe among the parents of up to 2-year old children, however 

one of the highest employment rates after the child has turned 3-years old. Such 
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conditions make it difficult to combine work and family life. Due to staying home for 

a long period of time extensice career breaks cause decrease in the qualification of 

employees and employers face higher training costs when employees return. As 

mostly mothers stay at home with children, the question of stereotypes and inequality 

between men and women still remains at high level. 

 

Based on combined research methods the aim of this master thesis is to find out the 

problems and expectations of small children's parents regarding balancing work and 

family life in Estonia and additionally, to explore organisations' barriers in offering 

family and work friendly solutions. The aim of this research is to find solutions how 

to combine better work and family life for those families, who need more flexibility. 

This research does not expect that all families should use offered recommendations. 

 

The Master's thesis consists of three main parts - literature review, description of 

collected data and methods of analysis and overview of the research results, followed 

by the discussion and recommendations. The first part gives an overview of the 

theoretical background regarding work and life balance, flexible working possibilities 

and the development of parental leave schemes with examples of Sweden and 

Germany compared to Estonia. The second part describes working possibilities during 

parental leave period in Estonia, following the description of the chosen research 

method. The last part brings out the research results of the exploratory thesis with 

author's analysis and recommendations to employers, employees and Estonian 

legislation. 

 

During the research, interviews with parents who have been on parental leave and 

have at least one up to 7-year-old child were carried out, as they had presumably 

experienced the need to balance work and life.  In addition, questionnaires were sent 

to family friendly and popular companies.  
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Offering flexible working possibilities is still little or no avail and the treated topic 

remains of critical importance for parents of small children, employers and Estonian 

economy. It is not known to the author of this exploratory thesis, that such research 

has been carried out in recent years, which takes into account both small children's 

parents and employers view. 

 

The results of this exploratory research showed, that the parents of small children in 

Estonia await more flexible parental leave terms and conditions. Small children's 

parents expect more decision-making power over the parental leave payment scheme, 

to be able to be employed during the receival of parental leave. In addition, parents of 

small children need more flexibility in their working times, to be able to dedicate 

more family time for children, cope with lack of childcare problem, take care of 

family logistics and at the same time maintain their professional qualification. One 

outcome of this exploratory thesis was that employers unwillingly face obstacles in 

offering more flexible working times to employees: constraints in Estonian legislation 

hinder offering flexible working mode in the extent that employees expect. Employers 

expect changes in Estonian work and vacation law, as well as in calculating social tax 

minimum. 

 

The results of this research are general and may be used as a base for a future research 

on a similar research topic.  

 


