
Hoolduskindlustuse loomine 

Omastehooldajate koormus on Eestis väga suur ning võitjaid on selles olukorras raske leida. 
Kuna hooldus- ja õendusabiteenuste hinnad on paljudele peredele ülejõukäivad, on tihti 
ainsaks väljapääsuks ühe pereliikme tööst loobumine. Tulemuseks on paljude perede 
sissetuleku jätkuv kahanemine, tööjõu defitsiidi kasv ja tihti nii hooldatava kui hooldajate 
elukvaliteedi langus. Kuna eluiga Eestis kasvab, kuid tervena elatud eluiga viimastel aastatel 
mitte (või isegi väheneb), siis on oodata eriti suurt survet oma vanemaid hooldavatele 
keskealistele inimestele. 

Hoolduskindlustus on paljudes riikides kasutusel kõrvuti ravikindlustusega. Eestis tehti 
esimesed ettepanekud hoolduskindlustuse sisseviimiseks Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria 
Assotsiatsiooni (EGGA) poolt 2000.aastal, seda on korranud mitmed eksperdid ja töörühmad, 
mõned näited koos allikaviidetega on toodud lisas. Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2004 – 
2015 alusel oleks pidanud pikaajalise hoolduse/hooldusravi integreeritud rahastamine olema 
käivitunud hiljemalt 2015.aastaks. 

Ühisest allikast rahastatud integreeritud hoolduse süsteem võimaldab paremini valida isikule 
kõige sobivamad teenused ning vältida kalliste tervishoiuteenuste mittesihipärast ja vähese 
tulemusega kasutamist. Teenuste saamine ja nende eest tasumine sõltuks objektiivselt 
hinnatud vajadustest, diskrimineerimata neid, kellel on ülekaalus hooldusteenuste vajadus, 
pikaajaline õendusabi vajadus või abivajajaid, kellel on olemas pereliikmed. Ühine süsteem 
tagab ka hoolduse parema järjepidevuse (kogu vajaliku teabe kättesaamine ühest pöördumise 
kohast, juhtumikorralduse rakendamine jmt).  

Hoolduskindlustuse realiseerimiseks on mitmeid võimalusi: 1) kohustuslik  
hoolduskindlustus, st osana sotsiaalmaksu maksest; 2) vabatahtlik kindlustus; 3) 
finantseeritakse riigieelarve tuludest; 4) finantseeritakse omavalitsuste poolt. Näiteid 
erinevatest mudelitest leiab Euroopast rohkesti.  

Hoolduskindlustuse juurutamise põhimõttelise otsuse saavad teha poliitikud, Eestile sobiva 
hoolduskindlustuse mudeli välja töötada eksperdid, vajaliku seadusloome ette valmistada 
ministeeriumid. 

Riigikogu võiks omastehooldajate ülekoormuse kiireks leevendamiseks haarata 
hoolduskindlustuse juurutamisel ohjad oma kätte. 

 

Lisa. Näiteid uuringutest ja ettepanekutest integreeritud hooldussüsteemi rakendamise kohta 
Eestis. 
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