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RAKENDUSAKTIDE KAVANDID 
 

 
 
MINISTRI MÄÄRUS  

 
 

 
 

 nr 

Haridus- ja teadusministri 17. novembri 2012. a 
määruse nr 51 „Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, 
maksmise ja tagasinõudmise kord“ muutmine  
 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõike 6 alusel. 
 
§ 1. Haridus- ja teadusministri 17. novembri 2012. a määruse nr 51 „Õpetaja 
lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ muutmine 
 
Haridus- ja teadusministri 17. novembri 2012. a määruses nr 51 „Õpetaja lähtetoetuse 

taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„ 5) vajadusel emapuhkuse, vanemapuhkuse, isapuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise 

aeg või pedagoogilise praktika kestus.“; 

 

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(3) Taotlusele lisatakse ametikohale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele vastavust 

tõendavad dokumendid ja vajadusel eesti keele oskust keeleoskustasemel C1 ning 

emapuhkuse, vanemapuhkuse, isapuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise aega või 

pedagoogilise praktika kestust tõendavad dokumendid.“; 

 

3) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Emapuhkuse, isapuhkuse ja vanemapuhkuse ajal lähtetoetust ei maksta. Lähtetoetuse 

väljamaksmist jätkatakse pärast emapuhkuse, isapuhkuse ja vanemapuhkuse lõppemist, 

arvestades esmakordsel tööle asumise aastal kehtinud lähtetoetuse suurust.“; 

 

4) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(3) Lähtetoetuse saaja ja kool teavitab ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis lähtetoetuse saaja emapuhkusel, isapuhkusel, vanemapuhkusel või 

ajateenistuskohustuse täitmisel viibimise kohta hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks. 

Ministeeriumi teavitamata jätmisel ja ministeeriumi poolt lähtetoetuse osamakse 

väljamaksmisel on lähtetoetuse saaja kohustatud osamakse tagastama hiljemalt jooksva 

aasta 1. detsembriks.“; 

 



5) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(4) Vanemapuhkuse katkestamisest või ajateenistusest vabastamisest enne 

ajateenistustähtaja lõppemist teavitab lähtetoetuse saaja ministeeriumi kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis.“; 

 

5) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(5) Lähtetoetuse maksmise jätkamisel kannab ministeerium lähtetoetuse osamakse isiku 

pangakontole hiljemalt kolme kuu jooksul pärast emapuhkuse, isapuhkuse, 

lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise lõppemist või ministeeriumi 

teavitamist vastavalt lõikele 4, teavitades sellest ka kooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis.“. 

 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a.  



MINISTRI MÄÄRUS  
 
 

 
 

 nr 

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine 
seoses perehüvitiste seaduse muutmise ja 
sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seadusega  
 

 

Määrus kehtestatakse perehüvitiste seaduse § 6 lõike 4, § 36 lõike 2, § 51 lõike 4 ja § 59 
lõike 4 alusel ning kooskõlas kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõikega 13 ja § 64 lõikega 52 
ja sotsiaalhoolekande seaduse § 141 lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 59 „Perehüvitiste taotluse 
andmete loetelu“ muutmine 
 
Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruses nr 59 „Perehüvitiste taotluse andmete 
loetelu“ tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks; 
 
2) paragrahvi 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„10) jagatav vanemahüvitis;“; 
 
3) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 101–103 järgmises sõnastuses:  
 
„101) isa vanemahüvitis; 
102) ema vanemahüvitis; 
103) lapsendaja vanemahüvitis;“; 
 
4) paragrahvi 3 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „lapsehoolduspuhkuse“ sõnaga 
„vanemapuhkuse“; 
 
5) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse punktidega 15–19 järgmises sõnastuses: 
 
„15) andmed sotsiaalmaksu maksja kohta – nimi ja registri- või isikukood; 
16) lapse eeldatav sünnikuupäev; 
17) andmed ema nime ja isikukoodi kohta; 
18) andmed ema vanemahüvitise perioodi kasutamise kohta; 
19) andmed isa vanemahüvitise perioodi kasutamise kohta.“. 
 
§ 2. Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 60 “Sotsiaalmaksu maksja 
tõendi andmekoosseis” muutmine 
 
Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 60 „Sotsiaalmaksu maksja tõendi 
andmekoosseis“ § 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: 

 

 „3) vanemahüvitise maksmise peatamisel ja jätkamisel kalendrikuu tulu, mis eelnes 
vanemahüvitise maksmise jätkamisele.“. 
 
§ 3. Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -
toetuste andmeregistri põhimäärus“ muutmine 



 
Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruses nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste 
andmeregistri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused: 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a. 
  



MINISTRI MÄÄRUS  
 
 

 
 

 nr 

Tervise- ja tööminstri ja sotsiaalministri 
määruste muutmine seoses perehüvitiste 
seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadusega  
 

 

 
 
Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 13 lõike 6 punkti 1, ravimiseaduse § 
621 lõike 7, ravikindlustuse seaduse § 52 lõike 4, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 
542 lõike 7 alusel ja töölepingu seaduse § 66 lõike 8 ning töötervishoiu ja tööohutuse 
seaduse § 10 lõike 7 alusel. 
 
§ 1. Tervise- ja tööministri 13. augusti 2014. a määruse nr 51 „Apteekri lähtetoetuse 
taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine 
 
Tervise- ja tööministri 13. augusti 2014. a määruses nr 51 „Apteekri lähtetoetuse taotlemise, 
maksmise ja tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(4) Lähtetoetuse taotlemisel hiljem kui viis aastat pärast kutse omandamist tuleb taotluses 
märkida lähtetoetuse taotlemise õiguse pikenemist kinnitavad andmed emapuhkusel, 
isapuhkusel või vanemapuhkusel viibimise või ajateenistuskohustuse täitmise perioodi 
kohta.“; 
 
2) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „lapsehoolduspuhkusel“ sõnaga 
„vanemapuhkusel“. 
 
§ 2. Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas 
kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide 
loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis“ muutmine 
 
Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 “Eesti Haigekassas kindlustuskaitse 
tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes 
sisalduvate andmete koosseis“ § 13 tunnistatakse kehtetuks. 
 
§ 3. Sotsiaalministri 26. augusti 2013. a määruse nr 28 „Eriarsti lähtetoetuse 
taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ muutmine 
 
Sotsiaalministri 26. augusti 2013. a määruses nr 28 „Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, 
maksmise ja tagasinõudmise kord“ tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 1 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 
„Lähtetoetuse taotlemisel hiljem kui viis aastat pärast residentuuri lõpetamist tuleb taotluses 
märkida lähtetoetuse taotlemise õiguse pikenemist kinnitavad andmed emapuhkusel, 
isapuhkusel või vanemapuhkusel viibimise või ajateenistuskohustuse täitmise perioodi 
kohta.“; 
 



2) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad „lapsehoolduspuhkusel“ sõnaga 
„vanemapuhkusel“. 
 
§ 4. Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruse 62 “Riigieelarvest hüvitatava 
puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete 
loetelu“ muutmine 
 
Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruses 62 “Riigieelarvest hüvitatava 
puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu“ 
tehakse järgmised muudatused: 
 
§ 5. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe 
andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise 
ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine 
 
Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja 
pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale 
edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „sünnitusleht ja lapsendamisleht“; 
 
2) paragrahvi 5 lõike 14 esimeses lauses asendatakse sõnad „rasedus- ja 
sünnituspuhkuseni“ sõnaga „emapuhkuseni“; 
 
3) paragrahvi 5 lõigetes 15 ja 16 asendatakse arv „28“ arvuga „23“; 
 
4) paragrahvid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks; 
 
5) paragrahv 10 lõike 2 punktis 2 jäetakse välja tekstiosa „, sünnitusleht või 
lapsendamisleht“; 
 
6) paragrahv 10 lõike 2 punktist 8 jäetakse välja tekstiosa „15. rasedus- ja sünnituspuhkus;“; 
 
7) paragrahv 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks. 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a. 
  



MINISTRI MÄÄRUS  
 
 

 
 

 nr 

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a 
määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord 
erijuhtudel“ muutmine 
 

 

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel. 
 
§ 1. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu 
maksmise kord erijuhtudel“ muutmine 
 
Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord 
erijuhtudel“ tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„1) isikute valikul üks Eestis elav ja alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, 
eestkostja, hoolduspere vanem või isik, kes kasutab vanema asemel vanemapuhkust;“; 
 
2) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks; 
 
3) paragrahvi 2 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(11) Sotsiaalkindlustusamet maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 
ja 2 nimetatud isikute eest, kes saavad lapsendaja vanemahüvitist või vanemahüvitist, ning 
käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud isiku eest, kes saab lasterikka pere toetust 
seitset või enamat last kasvatavale perele.“; 
 
4) paragrahvi 2 lõikest 12 jäetakse välja sõnad „lapsehooldustasu või“; 
 
5) paragrahvi 2 lõige 13 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(13) Lapsendaja vanemahüvitise, vanemahüvitise või lasterikka pere toetuse seitset või 
enamat last kasvatavale perele maksmise lõpetamisel jätkatakse sotsiaalmaksu maksmist 
sama kindlustatava eest kuni § 4 lõigetes 2 ja 4 nimetatud taotluse esitamise kuuni (viimane 
kaasa arvatud).“; 
 
6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 15 järgmiselt: 
 
„(15) Kui ühel kalendrikuul saavad alla 3-aastase lapse kasvatamise eest vanemahüvitist või 
lapsendaja vanemahüvitist mõlemad vanemad, eestkostjad või hoolduspere vanemad, 
maksab Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalmaksu isiku eest, kellel on õigus ema 
vanemahüvitisele või kes on ühes kalendrikuus vanemahüvitise saaja rohkemate päevade 
eest. Kui õigustatud isikud saavad ühel kalendrikuul vanemahüvitist võrdse arvu päevade 
eest, maksab Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalmaksu ühe isiku eest vastavalt isikute 
vahelisele kokkuleppele.“. 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a. 
  



MINISTRI MÄÄRUS  
 
 

 
 

 nr 

Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a 
määruse nr 84 „Põllumajandustootja 
asendamise toetus“ muutmine  
 

 

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 
alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84 „Põllumajandustootja 
asendamise toetus“ muutmine 
 
Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruses nr 84 „Põllumajandustootja asendamise 
toetus“ tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „rasedus- ja 
sünnituspuhkuse“ sõnaga „emapuhkuse“; 
 
2) paragrahvi 5 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt: 
 
„Emapuhkuse korral võib asendamise kestus olla kuni 100 kalendripäeva.“. 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a. 
  



 
VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS  

 
 
 

 nr 

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses 
perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega 
seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seadusega 
 

 

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4, kutseõppeasutuse 
seaduse § 47 lõike 4, maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1, sotsiaalseadustiku üldosa 
seaduse § 38 lõike 2 ja välisteenistuse seaduse § 63 lõike 3, § 65 lõigete 1, 4 ja 6, § 66 lõike 
5 ja § 67 lõike 4 alusel. 
 
§ 1. Vabariigi Valitsuse 05. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse 
Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine 
 
Vabariigi Valitsuse 05. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi 
asutamine ning põhimäärus” § 18 lõike 1 punktis 121 asendatakse sõna 
„lapsehoolduspuhkus“ sõnaga „vanemapuhkus“. 
 
§ 2. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2017. a määruse nr 197 „Kutseõppe rahastamise 
põhimõtted ja komponendid ning nende rakendamise tingimused ja kord” muutmine 
 
Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2017. a määruse nr 197 „Kutseõppe rahastamise 
põhimõtted ja komponendid ning nende rakendamise tingimused ja kord” § 5 lõike 4 punktis 
5 jäetakse välja sõnad „või lapsehooldustasu“. 
 
§ 3. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2002. a määruse nr 240 „Maksukohustuslaste registri” 
asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine 
 
Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2002. a määruses nr 240 “„Maksukohustuslaste registri” 
asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused: 
 
§ 4. Vabariigi Valitsuse 01. detsembri 2016. a määruse nr 137 „Sotsiaalkaitse 
infosüsteemi põhimäärus” muutmine 
 
Vabariigi Valitsuse 01. detsembri 2016. a määruse nr 137 „Sotsiaalkaitse infosüsteemi 
põhimäärus” § 17 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(10) Töötamise register on andmeandjaks isiku töötamise, emapuhkuse, isapuhkuse ja 
vanemapuhkuse andmete kohta isikule perehüvitise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse 
määramiseks. Töötamise register on andmeandjaks isiku töötamise alustamise, peatumise ja 
lõpetamise kohta ja töötamise liigi kohta tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud 
tervisekahjustuse korral makstava kahjuhüvitise määramiseks ja maksmiseks. Töötamise 
register on andmeandjaks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 51 lõike 2 punktis 2 
sätestatud mittetöötavate riikliku pensioni saajate andmete kohta.“. 
 
§ 5. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja 
abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” muutmine 
 
 



Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu 
maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” § 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 
 
„(1) Välislähetustasu ei maksta teenistuja õppepuhkuse, emapuhkuse, isapuhkuse 
vanemapuhkuse, lapsendajapuhkuse ning palgata puhkuse ajal.“. 
 
§ 6. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a. 
  



MINISTRI MÄÄRUS 

       
     
 
 
 
 
Sotsiaalkaitseministri määrus 
„Sünnituslehe andmete loetelu, selle 
väljakirjutamise õigust omavad isikud ja 
sünnituslehe esitamise kord” 
 

 
 
 
 
nr 

Määrus kehtestatakse perehüvitiste seaduse § 46 lõike 7 alusel. 
 

§ 1.  Reguleerimisala 

Määrusega kehtestatakse sünnituslehe andmete loetelu, selle väljakirjutamise õigust 

omavad isikud ja sünnituslehe esitamise kord. 

§ 2. Sünnituslehe andmete loetelu 

§ 3. Sünnituslehe väljakirjutamse õigust omavad isikud 

Sünnituslehe väljakirjutamise õigus on günekoloogil, ämmemandal või perearstil, kes teeb 

kindlaks isiku raseduse. 

§ 4. Sünnituslehe edastamise kord 

(1) Sünnitusleht kirjutatakse välja perehüvitiste seaduse § 35 lõike 2 alusel isikule, kes 

ajutise töövõimetuse tõttu vajab töö- või teenistuskohustustest, majandus- või 

kutsetegevusest või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalemisest ajutist 

vabastust.  

(2) Sünnituslehe andmed kantakse viivitamata infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) 

liidese kaudu sotsiaalkaitse infosüsteemi. 

(3) Sünnituslehe väljakirjutamise kohta tehakse tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse 

dokumenti sellekohane kanne. Kande tegemisel lähtutakse „Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse“ § 42 lõike 2 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud korrast. 

§ 5. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a. 
 
 


