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Eesti Vabariigi põhiseadus ning Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 

2030. 

 
Tänasel, koalitsioonikõneluste 7. päeval on üheks käsitletavaks teemaks rahvastik. Sellega 

seonduvalt avaldab Pere Sihtkapital tunnustust Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi 

poolt tehtud tööle „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ eelnõu 

ettevalmistamisel. Pere Sihtkapital on koostanud arvamuse viidatud arengukava eelnõu kohta, 

mis on kättesaadav Pere Sihtkapitali kodulehelt. 

 

Pere Sihtkapital peab oluliseks rõhutada, et rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava on Eesti 

ühiskonna jaoks oluline strateegiline dokument, mis peab lähtuma Eesti Vabariigi põhiseaduses 

riigile seatud eesmärgist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Eesti 

rahvus, keel ja kultuur saab säilida, kui Eesti rahvastik on kestlik. Eesti rahvastiku kestlikkuse 

üheks peamiseks eelduseks on Eesti peredesse laste sündimine määral, mis peataks emakeelena 

eesti keelt kõneleva ja eesti kultuuri kandva rahvastiku vähenemise. Eesti rahvastiku 

kestlikkuse tagamiseks on vaja saavutada olukord, kus keskmine laste arv oleks lähedane 2,1-

le. Lihtsamalt väljendudes - standardne kahelapseline peremudel ei taga üksinda pikas 

perspektiivis rahvastiku säilimist. Kuna paratamatult esineb ühiskonnas ka lastetust ja osa 

peresid piirdub ühe lapsega, on rahvastiku säilimiseks vajalik seada pikemaks riiklikuks 

eesmärgiks, et praegusest suurem arv peresid jõuaks teise ja kolmanda ning enamagi lapseni.  

 

Eesti Vabariigi põhiseaduses sõnastatud peamist eesmärki pole kahtluse alla seadnud ükski 

arvestatav poliitiline jõud Eestis, aga selle vaikivast toetamisest ei piisa. Sündimuse kasvu 

eelduseks on läbimõeldud strateegia ja konkreetne tegevusplaan, milles perede heaolu ja laste 

sünd on prioriteetsel kohal. Riigi eesmärk on eelkõige võimaldada meie inimestel oma unistusi 

täita, sh elada harmoonilist pereelu ja saavutada soovitud laste arv. Lapsed peavad sündima 

armastusest perekondadesse, kus neid oodatakse. Lapsed peavad sündima maailma, kus neil on 

turvaline kasvada. Kuid arengukava ei saa olla pelgalt unistuste kirjeldamise koht. Kui 

teadmispõhine analüüs näitab, et arengukava kehtivuse jooksul (aastaks 2030) pole Eestis 

võimalik saavutada rahvastikukadu vältivat sündimust, siis on põhjendatud selle eesmärgi 

täitmise nihutamine kaugemasse perioodi, aga põhjendatud ei ole sellest eesmärgist üleüldse 

loobumine. See tähendaks anda Eesti Vabariigi peamise eesmärgi saavutamisel alla ilma 

tõsisemalt võitlusesse asumatagi. 

 

Pere Sihtkapital on seisukohal, et arengukava eelnõus seisuga 3. detsember 2020 sõnastatud 

eesmärgid ja kirjeldatud tegevused ei ole Eesti rahvuse ja rahvastiku kestlikkuse tagamiseks 

piisavalt ambitsioonikad. Järelikult on vaja eelnõuga veel tööd teha. Pere Sihtkapital soovib 

ministeeriumide spetsialistidele ja tulevasele valitsusele edu Eesti kestlikkuseks otsustavate 

sammude astumisel. 
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