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Olukord täna

• Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma 

poliitikasuunised kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 2017 

detsember.

• Suurim väljakutse hoolekandepoliitikas: jätkusuutlik 

pikaajalise hoolduse süsteem

• Kontseptsioon pikaajalise hoolduse süsteemis

plaanitavate muudatuste kohta : Vabariigi Valituses 

tegevusprogramm 2018 november 
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Ühtne pikaajalise hoolduse 

süsteem
Pikaajaline hooldusvajadus on iseseisev vajadus, mis võib 

tekkida realiseerunud sotsiaalse riski korral, nt 

haigusseisund või selle halvenemine, vanadus, 

erivajadus, puue. Hooldusvajadus võib avalduda kogu 

elukaare jooksul, mistõttu hõlmab loodav pikaajalise 

hoolduse süsteem nii lapsi, tööealisi kui eakaid inimesi. 

Sealjuure võib hooldusvajadus olla nii püsiv, eluaegne, 

ajutine kui ka perioodiline.

Pikaajalise hoolduse teenused on mõeldud inimestele, kes 

vajavad igapäevaelu korraldamisel abi pikema aja  jooksul, 

kuna nende füüsilised, vaimsed võimed või töövõime on 

vähenenud.
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Ühtsesse Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi tuleb 

integreerida juba täna olemasolevad tervishoiuteenused, 

isikuhooldust ja inimese igapäevast toimetulekut 

toetavaid teenused, mida pakutakse eesmärgiga:

1. leevendada ja vähendada valu, juhtida terviseseisundi 

kulgu, pidurdada ja vältida selle halvenemist;

2. pakkuda isikuhooldust igapäevategevustes nagu söömine, 

pesemine, riietumine jm;

3. abistada iseseisva toimetuleku võimaldamiseks igapäevaste 

toimingute juures nagu toidu valmistamine, poes käimine ja 

igapäevaste rahaasjade korraldamine jm. 
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Ühtne pikaajalise hoolduse 

süsteem
Teenuse 
eesmärk

Korraldatakse KOV 
poolt

Rahastatakse 
riigieelarvest SKA 
kaudu

Rahastatakse Eesti 
Haigekassa kaudu

1. Iseseisev 
statsionaarne 
õendusabi

2. Väljaspool kodu osutatav 
üldhooldusteenus, isikliku 
abistaja teenus, 
koduteenus, puudega 
lapse lapsehoiuteenus, 
päevahoiuteenus

Institutsionaalsed 
erihoolekandeteenused

Koduõendusteenus 

3. Tugiisikuteenus, 
koduteenus, 
päevahoiuteenus

Toetavad 
erihoolekandeteenused



• Integreeritud PH süsteem: PH teenused peavad toimima 

võimalikult optimaalselt ja kvaliteetselt ning kõik 

teenuse pakkumise ja korraldamisega seotud osapooled 

peavad tegutsema integreeritult. 

• Integreerimine: seadusandlike ja regulatiivsete 

piirangute vähendamine, ühiste eesmärkide 

sõnastamine, andmete standardiseerimine, andmete 

ligipääs, teenuste koostööd toetav rahastamine.

• Omastehooldajatel on ka tulevikus oluline roll: OH-

dele tuleb senisest suuremat tuge pakkuda ning toetada 

töötamise ja hooldamise ühitamist. 
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1) teenused on ühtlase kättesaadavuse ja kvaliteediga; 

2) inimestel on subjektiivne õigus abi saada; 

3) korraldus on terviklik, inim- ja perekeskne ning 

koordineeritud; 

4) teenuste osutamise süsteemid töötavad integreeritult;

5) teenuste osutamine toimub kogukonnapõhiselt; 

6) kodus või kodulähedased teenused on eelistatud; 

7) süsteem toimib kulutõhusalt; 

8) tagatakse pikaajalise hoolduse süsteemi klientide 

väärikus ja austus.
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Pikaajalise hoolduse süsteemi 

aluspõhimõtted



8



Kuidas edasi?

Muudatuste ambitsioon ning avaliku sektori rahastamise 

maht sõltub ühiskondlikest valikutest ja poliitilistest 

otsustest.
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Tänan!

hali.tarum@sm.ee 
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