
2017 aastal on vanemahüvitise määr 430 eurot 
ning ülemmääraks 2907,15 eurot kuus.
Mittetöötanud või üliõpilasest ema saab alates
lapse sünnikuust kuni lapse 18-kuuseks saamiseni
hüvitise määra suurust vanemahüvitist (430 eurot).
2017 aastal on kuupalga alammäär 470 eurot.

Aasta alguses (enne 1. märtsi) hüvitist taotlevad
vanemad peavad esitama tõendi tööandjalt,
millel andmed neile eelmisel aastal arvestatud
sotsiaalmaksu kohta (vorm TSM). Juhul kui
kasutate sünnituspuhkuse järel saamata
puhkust või töötate edasi, teavitage kindlasti
ka pensioniametit. Kui puhkuse- või töötasu
ületab vanemahüvitise alammäära 430 eurot,
siis vähendatakse vanemahüvitist.

· Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse 
toetus 240 eurot.
· Elluastumistoetus (lastekodulapsele, eestkostel 
või perekonnas hooldamisel olevale lapsele) 
386,60 eurot.
· Lapsendamistoetus 320 eurot.
· 7 ja enamlapselise pere vanema toetus 
(igakuine; 7 või enam lapsetoetuse õigust omavat 
last) 168,74 eurot.

Alates 01.07.2017 
· Lasterikka pere toetus
· 3 − 6 last kasvatavale perele 300 eurot.
· 7 või enamat last kasvatavale perele 400 eurot.

Kohaliku omavalitsuse poolt makstav toetus − 
enamus valdu ja linnu maksab lapse sünni puhul 
lapse emale toetust, olles kehtestanud selleks oma 
tingimused. Toetuse määramise ja maksmisega 
tegeleb vastav valla või linnavalitsus (toetuse 
summa on erinev).

Riiklikud peretoetused

· Sünnitoetus (ühekordne) 320 eurot.
· Lapsetoetus (igakuine, esimese ja teise lapse 
puhul) 50 eurot.
· Lapsetoetus (igakuine, alates kolmandast 
lapsest) 100 eurot.
· Lapsehooldustasu 1−3-aastase lapse 
vanemale (õigus toetusele peale vanemahüvitist) 
38,36  eurot.
· Lapsehooldustasu 3−8-aastase lapse 
vanemale (makstakse juhul, kui peres on lisaks 
kuni 3-aastaseid lapsi) 19,18 eurot.
· Lapsehooldustasu 3 või enama lapse puhul 
(3−8-aastased lapsed; igakuine; iga lapse kohta) 
19,18 eurot.
· Üksikvanema lapse toetus 19,18 eurot.
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