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Sissejuhatus 

 

Eesti on riik Läänemere idarannikul Euroopa põhjaosas ja endine Nõukogude Liidu liige (kuni 
1992. aastani). Pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1992. aastal sai Eestist suveräänne 
parlamentaarne demokraatia, mille majandusareng on väga kiire ja mida praegu peetakse 
arenenud ja kõrge sissetulekuga majanduseks. Samal ajal on Eestis ELi suurim sooline 
palgalõhe ning võrreldes teiste ELi liikmesriikidega on valitsuse ja kodanike vahelise suhtluse 
digitehnoloogiad eriti hästi arenenud. Demograafiliselt ei ole riik väga tihedalt asustatud. Nii 
eakate inimeste kui ka naiste osakaal tööturul peaks lähikümnenditel märkimisväärselt 
kasvama. See toob kaasa täiendava vajaduse hooldusteenuste ja tervishoiuteenuste 
arendamise järele. 

 

 

Isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna kasvu ning arengut 
toetavad tegurid 

 

Eesti rahvastikuarvu suuruseks on umbes 1,3 miljonit (seisuga 1. jaanuar 2020).1 
Statistikaamet eeldab, et Eesti rahvaarv suureneb igal aastal sisserände tõttu 1500 inimese 
võrra. Rahvastiku suurust kujundavad peamiselt loomulikud põhjused koos väheneva sündide 
arvu ja suureneva surmade arvuga. Lisaks väheneb aastaks 2060 tööealise elanikkonna 
(vanuses 15–64) osakaal kogu rahvastikust eeldatavalt 8,6 protsendi võrra ja seejärel toimub 
väike suurenemine. Vähemalt 65 aasta vanuste isikute osakaal suureneb aastaks 2060 
järkjärgult 20 protsendi pealt 30 protsendini. 20 aastaga väheneb laste (vanuses 0–14) osakaal 
rahvastikust 16 protsendi pealt 14 protsendi peale ja seejärel tõuseb veidi. Kuna sündimus on 
allpool rahvastiku taastootmise taset, jääb loomulik iive negatiivseks.2 Eesti demograafia 
prognoosid näitavad, et vähemalt 65-aastaste inimeste osakaal rahvastikus suureneb aastal 
2030 praeguse 19 protsendi pealt veerandini rahvastikust, tähendades hooldusvajaduse 
suhtarvude käegakatsutavat suurenemist lähitulevikus.3 

Täiendavaid väljakutseid on võimalik leida Eesti tööturult. Eesti Maksu- ja Tolliamet on 
hinnanud, et 2017. aasta esimeses kvartalis moodustas deklareerimata töö osakaal vähem kui 
4,59 protsenti kõigist töötajatest.4 Ent Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt aastal 2017 läbi 
viidud uuringu järgi suurenes „ümbrikupalga“ saajate hulk ühe aastaga 8 protsendi pealt 13 
protsendi peale.5 Veel üks väljakutse on soost sõltuv tööhõive erinevus. Võrreldes aastaga 
2016 suurenes aastal 2017 nii meeste kui ka naiste tööhõive, kuid meeste tööhõive määr oli 

 
1 Statistikaamet (2020).  
2 Statistikaamet (2019c). 
3 Mozhaeva (2019). 
4 Euroopa Komisjon (2017). 
5 Mozhaeva (2019). 
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8 protsendi võrra suurem (vastavalt 63,6 ja 71,6 protsenti).6 Eestis on hetkel EL-i suurim 
sooline palgalõhe (22,7%)7; samas kui EL-i keskmine on 14,8%. 

Aastal 2025 on Eestis suurem osa töövõimalusi, st umbes 25 protsenti, suunatud 
professionaalidele (kõrgtasemel ametikohad teaduse, tehnika, tervishoiu, äri ja õpetamise 
valdkondades). Töövõimaluste prognoosi järgi on käsitöö ja sellega seotud elukutse 
valdkondades töötajate arv Eestis palju suurem kui Euroopa Liidu (EL) keskmine;8 samal ajal 
on tehnikute ja sellega seotud professionaalide töövõimaluste osakaal veidi allpool EL-i 
keskmist.9 Enamik töövõimalusi Eestis vajavad kõrgtasemel kvalifikatsioone; ent leidub ka 
märgatav hulk selliseid töövõimalusi, mis vajavad keskmisel tasemel kvalifikatsioone.10 Lisaks 
kogeb Eesti eeloleval kümnendil oskustööjõu puudust tervishoiu ja sotsiaalteenuste sektoris. 
Vanuse tõttu tööturult lahkujate asendamiseks vajatakse rohkem töötajaid sellistele 
ametikohtadele nagu õde või hooldaja.11 Eeldatakse, et Eestil tuleb ohjata avaliku sektori 
kulutuste kasvu, mis tuleneb rohkemate tööturul aktiivsete tööealiste mitteametlike 
hooldajate tööturult lahkumisest. See põhjustab Eesti majandusele märkimisväärset 
negatiivset mõju, eriti seetõttu, et seistakse silmitsi nooremate tööturule sisenejate väheneva 
hulga ja kahaneva tööealise elanikkonnaga.12 

 

 

Isiku- ja majapidamisteenuste 
vahendite määratlus ning 
väljatöötamine  

 

Tallinna linna ametlikud andmed on järgmised. „Teenust pakutakse puuetega inimestele, 
vanuritele ja laste ning toimetulekuprobleemidega peredele. Koduhooldusteenuseid 
pakutakse isiku koduses keskkonnas ja see aitab isikul harjumuspärases keskkonnas hakkama 
saada. Koduhooldusteenus tähendab isikule abi pakkumist seoses igapäevaste protseduuride 
ja kodu ning isikliku eluga seotud tegevuste sooritamisega. Koduhooldusteenused hõlmavad 
koduabi ja isiklikku abi.“13  

Täiendavaid määratlusi võib leida 2016. aasta 1. jaanuaril jõustunud sotsiaalhoolekande 
seadusest. Sotsiaalhoolekande seaduse §17 sedastab järgmist. „(1) Koduteenus on kohaliku 
omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja 
turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema 
elukvaliteeti. (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik 
terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda 
sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, 

 
6 Statistikaamet (2018). 
7 Eurostat (2018). 
8 Kuusteist protsenti võrrelduna viie protsendiga. 
9 Üksteist protsenti võrrelduna kolmeteise protsendiga. 
10 CEDEFOP (2015). 
11 Vahtla (2018). 
12 Mozhaeva (2019). 
13 Tallinna linn (2019). 
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toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja 
majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. (3)  

2018. aasta 6. juunil võttis Riigikogu vastu sotsiaalhoolekande seaduse muudatused.14 Seadus 
näeb ette tasustatud vanemapuhkust täiskasvanud puudega isiku töötavale hooldajale. 
Puhkus hüvitatakse miinimumpalga alusel. 

Vabariigi Valitsus või tema volitusel valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada 
määrusega täpsustatud nõuded koduteenuse eesmärgile ja selle sisule, sealhulgas 
tegevustele, mis on vajalikud teenuse eesmärgi saavutamiseks.“15 

Eestis on hetkel kasutusel järgmised vahendid: hooldaja puhkus, hooldajatoetus/hüvitused, 
mitterahalised hüved ja lisapension.  

Hooldaja puhkus: Tasustatud hooldaja puhkus on Eestis saadaval vaid lühiajaliselt. Sellega 
seotud hüvitis (hooldushüvitis) on ajutine hüvitis töövõimetuse korral. Seda reguleerib 
ravikindlustuse seadus16 (vastu võetud 19. juunil 2002) ja seda maksab Eesti Haigekassa välja 
neile inimestele, kelle töötamine on hooldusega seotud vajaduste tõttu ajutiselt häiritud. 
Hooldushüvitist makstakse kindlustatud isikule järgmistel juhtudel: alla 12 aasta vanuse lapse 
põetamine, haigena kodus viibiva pereliikme põetamine ja alla kolme aasta vanuse lapse 
põetamine või alla 16 aasta vanuse puudega lapse põetamine juhul, kui lapse eest hoolt 
kandev isik ise on haige või saab abi seoses sünnitusega.17 

Hüvitise kestus on kuni 14 kalendripäeva alla 12 aasta vanuse lapse põetamisel või kuni seitse 
kalendripäeva mõne teise pereliikme kodus põetamise puhul. Alates 2015. aasta juulist 
makstakse hüvitist kuni 60 kalendripäeva juhul, kui alla 12 aasta vanune laps on haigestunud 
pahaloomulise kasvaja tõttu ja ravi algab haiglas. Hüvitist makstakse kuni kümme 
kalendripäeva juhul, kui hooldatakse alla kolme aasta vanust last või alla 16 aasta vanust 
puudega last juhul, kui lapse eest tavaliselt hoolt kandev isik on ise haige või saab abi seoses 
sünnitusega.  

Hooldajatoetus/hüvitused: Toetus (hooldajatoetus) on kohaliku omavalitsuse pakutav 
rahaline hüvitus mitteametlikele hooldajatele, kes toetavad määratud puudeastmega 
inimesi igapäevastes tegevustes (nt arvete maksmine, vajadusel transpordi organiseerimine 
arsti või pangakontori külastamiseks) ja kes pakuvad lisaks ka hooldusteenuseid kodus (nt 
isiklik abistamine söömisel, riietumisel, pesemisel või kodune abi koristamisel, 
toiduvalmistamisel ja toodete ostmisel). Toetuse tingimusi reguleerivad kohalikud 
omavalitsused ja need võivad seetõttu erineda.18 Enamik omavalitsustest pakuvad seda tüüpi 
toetust olenemata sellest, kas hooldaja-hooldatav on sugulased. Ent mõned maksavad 
toetust ainult puudega isikule vajaminevat hooldust pakkuvatele mittesugulastele.19 
Peamiseks tingimuseks on see, et hooldust pakkuv hooldaja või pereliige peab olema kohaliku 
omavalitsuse poolt määratud.20  

Mitterahalised hüved: Puuetega inimesed või pikaajalist hooldust vajavad inimesed võivad 
saada erinevaid kohaliku omavalitsuse poolt organiseeritud teenuseid. Talle või tema perele 

 
14 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/530042020007/  
15 Riigi Teataja (2016). 
16 Riigi Teataja (2002). 
17 Euroopa Komisjon (2016). 
18 Euroopa Komisjon (2016). 
19 Mozhaeva (2019). 
20 Euroopa Komisjon (2016). 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/530042020007/
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pakutavate sotsiaalteenuste eest võidakse inimeselt tasu nõuda. Koduhooldust pakub kohalik 
omavalitsus, aidates sõltuvatel inimestel oma tavapärases keskkonnas toime tulla. 
Koduhoolduse kestusele ei rakendu mingeid piiranguid. Pikaajalisi tugiteenuseid pakutakse 
püsivalt iseseisvalt elavatele inimestele, et võimaldada neil kasutada üldisi avalikke teenuseid. 
Koduteenused hõlmavad näiteks koristamist ja kodu eest hoolitsemist, toidu, ravimite, 
küttepuude või muu kütuse, muude vajaminevate asjade ja informatsiooniga varustamist 
ning abi haldusküsimustega.21 

Lisapension: Lisatoetus ei toeta sektorit otseselt, kuid leevendab vanaduspensioni saajate 
raskusi. Alates 2017. aastast saavad need üksi elavad pensionärid, kelle netopension jääb alla 
1,2 kordse keskmise pensioni, lisapensioni suuruses 115 eurot.22 2019. aasta kolmandas 
kvartalis oli keskmine vanaduspension umbes 485 eurot.23 

Täiendav vanemahüvitis isadele ja 30 päeva vanemapuhkust - Eesti võttis täiendava isadele 
mõeldud vanemahüvitise kui uut tüüpi vanemahüvitise kasutusele perehüvitiste seaduse 
hiljutise muutmisega.24 Täiendav vanemahüvitis käivitus 2020. aasta 1. juulil ja sellega 
kaasneb töötavatele isadele mõeldud 30 päeva pikkune isapuhkus nende tööandjate poolt. 
Selle eesmärk on edendada isade suuremat kaasatust oma laste kasvatamisse ja seeläbi 
ühtlasi leevendada emadele pandud hooldamisega seotud koormust.  

 

 
Kasutajate maastik 

 

Koduhooldusteenused üldiselt. Aastal 2007 said 4,9 protsenti sõltuvatest eakatest hooldust 
mõnes asutuses ja 7,4 protsenti said hooldust kodus.25 Viimastel aastatel on 
koduhooldusteenuste kasutajate hulk ületanud hooldekodudes olevate inimeste hulka 
umbes 1400 võrra. Viimasel neljal aastal on koduhooldusteenuseid kasutanud umbes 6000 
kuni 6500 inimest. Koduhooldusteenuseid kasutavad peamiselt eakad, kellest 44 protsenti 
olid viimasel kolmel aastal vähemalt 80-aastased. Aastal 2008 kasutas koduhooldusteenuseid 
49 inimest 10 000 elaniku kohta ja seejuures vähemalt 551 inimest, kes olid vähemalt 80-
aastased.26 50-aastaste ja vanemate vastajatega uuringu põhjal olid suurima nõudlusega 
teenused kodune teenus (29 protsenti), sotsiaaltransporditeenus (23 protsenti) ja isikliku 
abistaja teenus (14 protsenti).27 

Formaalne koduhooldus. Seda tüüpi hooldust pakutakse tavaliselt üksi elavatele isikutele, 
kelle tervis on tõsiselt halvenenud. Formaalsete koduhooldusteenuste väikseim 
standardpakett sisaldab toiduainete ostmist üks või kaks korda nädalas ja abistamist arvete 
tasumisega. Reeglina on selle paketi hind väga madal (mõni euro) ja juhul, kui isiku sissetulek 
on väga väike, on seda võimalik korrigeerida. Sellised maksed ei kata hoolduse tegelikku kulu 
ja need on mõeldud selleks, et ergutada inimest aktiivseks jääma ja püüdma igapäevased 

 
21 Euroopa Komisjon (2016). 
22 Eesti Sotsiaalministeerium (2017). 
23 Statistikaamet (2019b). 
24 https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/en/family-child-protection/changes-family-benefits-act  
25 OECD (2011). 
26 Statistikaamet (2010). 
27 Eesti Sotsiaalministeerium et al. (2017). 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/en/family-child-protection/changes-family-benefits-act
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tegevusi iseseisvalt sooritada. Ent mõned omavalitsused pakuvad täiesti tasuta formaalseid 
hooldusteenuseid neile inimestele, kellel pole sugulasi. Vajadusel pakutakse puudega 
inimesele intensiivsemat ja mitmekesisemat abi: näiteks võib sotsiaaltöötaja kodu koristada, 
süüa teha, abistada pesemisega, viia inimest arsti juurde; ent see ei hõlma neid teenuseid, 
mis on vahetult seotud meditsiinitöötajate kohustustega.  

Eelarvete rangete piirangute tõttu suunavad Eesti kohalikud omavalitsused pikaajalise 
sotsiaalhoolekande neile, kes seda kõige enam vajavad (näiteks raske puudega inimesed). 
Vaid 5,5 protsenti uuringus osalenud Eesti eakatest teatas, et sai viimase aasta jooksul 
formaalset koduhooldust. Ametlikud andmed osutavad ka avaliku teenusena pakutava 
formaalse koduhoolduse väga madalale katvuse tasemele Eestis: näiteks aastal 2014 said 
munitsipaalset koduhooldust vaid 6500 eestlast. Puuduvad empiirilised tõendid formaalsele 
koduhooldusele ligipääsu saamise ebavõrdsuse kohta rahvuse ja hariduse alusel. Ka 
maapiirkonnas elamine ei näi vähendavat võimalust saada ligipääsu formaalsele 
koduhooldusele (juhul, kui muud parameetrid on võrdsed). Kuigi sotsiaaltöötajate ja teiste 
spetsialistide arv väikestes maaomavalitsustes on väga piiratud ja selliste omavalitsuste 
sotsiaalvaldkonna eelarved on keskmiselt oluliselt väiksemad kui linnades, on 
sotsiaalteenused füüsiliselt inimestele lähedal ja tavaliselt ollakse seal väga hästi 
informeeritud mitte ainult kõigist nende piirkonnas elavatest puuetega inimestest vaid ka 
nende vajadustest.28 

Mitteformaalne koduhooldus. Mozhaeva andmetel on kõrgema haridustasemega 
majapidamistes suurem tõenäosus mitteformaalset hooldust saada; ent selle mõju väljaspool 
majapidamist pakutava mitteformaalse hoolduse (kas sugulaste või mittesugulaste poolt) 
tõenäosusele ja regulaarsusele ei ole statistiliselt oluline. Heal järjel eakad saavad suurema 
tõenäosusega hooldust mittesugulastelt; samas ei näi pereliikmete poolt pakutava hoolduse 
tõenäosus ja regulaarsus olevat sissetulekute tasemega seotud. Maapiirkonnas elavatel 
eakatel on suuremad võimalused saada kodust abi kelleltki väljaspool nende enda 
majapidamist (sugulased või mittesugulased). On leitud, et rahvusvähemused saavad eakate 
hooldust enda majapidamistes sagedamini kui eestlased. Samas ei täheldata rahvusel 
põhinevaid erinevusi muude eakatega mitteseotud mitteformaalse hoolduse tüüpide puhul.29 
 

 

Peamiste vahendite ja seotud hindade 
finantseerimine 

 

Isiklikke hooldusteenuseid pakuvad peamiselt kohalikud omavalitsused. Olenevalt isiku 
majanduslikust olukorrast pakutakse teenuseid nii tasu eest kui ka osaliselt või täiesti tasuta 
“(selle määrab ära sotsiaalhoolekande osakonna juhataja). Koduhooldusteenused on tasuta 
neile inimestele, kelle sissetulek on madalam kui kehtiv miinimumpalk, mille on kehtestanud 
Vabariigi Valitsus.”30 

Ent tavapäraseks on muutunud teenuste ostmine nii avalikust sektorist (riiklikud ja kohalikud 
valitsusasutused) kui ka erasektorist (mittetulundusühingud, sihtasutused ja ettevõtted). 

 
28 Mozhaeva (2019). 
29 Mozhaeva (2019). 
30 Tallinna linn (2019). 
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Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja valib hoolduspaketi tavaliselt vastavalt isiku 
vajadustele ja rahalisele olukorrale.31 Otsus koduhooldusteenuste pakkumiseks põhineb 
hindamisankeedil (küsimustikul), mille täidab kas sotsiaaltöötaja või mõnikord ka teenust 
taotlev isik. Mõnedes omavalitsustes on hindamisprotsessi kaasatud ka üldarstid; teistes aga 
on nende kaasamine nõutav vaid juhul, kui on vaja konkreetset hooldusplaani. Hoolduspakett 
ja individuaalne hooldusplaan põhinevad tulemustel. Uus hindamine sooritatakse tavaliselt 
iga-aastaselt. Sama hindamisvahendit kasutatakse erinevate kohaliku omavalitsuse poolt 
pakutavate pikaajaliste sotsiaalhoolekande teenuste jaoks.32 Koduhooldusteenusel puudub 
otsene mõju vaesuse leevendamisele või sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele, kuid ainuüksi 
faktil, et inimesel on võimalus jätkata elamist enda jaoks harjumuspärases keskkonnas ja ta 
suhtleb regulaarselt sotsiaaltöötajaga, võib selle isiku jaoks olla sügav sotsiaalne ning 
psühholoogiline tähtsus.33  

Kohalike omavalitsuste eelarvete rangete piirangute tõttu laiendatakse formaalse 
koduhoolduse pakkumist Eestis liiga aeglaselt selleks, et see vastaks kodul põhinevate 
teenuste kasvavale vajadusele eakate hulgas, suurendades seeläbi hooldeasutuste koormust 
ja tähendades suuremaid era- ning avalikke kulutusi.34-35Eesti on tegelenud 
koduhooldusteenuste puudujäägiga, eraldades selleks vahemikus 2014 kuni 2020 täiendavaid 
vahendeid EL-i struktuurifondidest. Valitsus on otsustanud, et praegusel hetkel puuetega 
inimeste eest hoolitsevate pereliikmete koormuse leevendamiseks kasutatakse 49 miljonit 
eurot. Lisaks määrati aastal 2016 kohalikele omavalitsustele sotsiaalteenuste arendamiseks 
28,3 miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja 5,3 miljonit eurot valitsuse 
kaasrahastusena.36 

Mis puudutab hooldaja puhkust, siis seda hüvitist makstakse Eesti Haigekassa poolt alates 
esimesest töölt vabastamise päevast ja see moodustab 80 protsenti eelnevast tööga seotud 
sissetulekust. Hüvitisel puudub ülemmäär ja seda ei saa kombineerida tööga seotud 
sissetulekutega.37 

Hooldajatoetust maksavad kohalikud omavalitsused. Toetuse suurus sõltub omavalitsusest, 
puudega isiku vanusest ja puude raskusest. Aastal 2015 varieerus pensioniealiste puudega 
inimeste hooldajate igakuine abiraha 7 eurost 200 euroni; nõrga tervisega kuid ametliku 
puudeta eakate hooldajate abirahad olid saadaval omavalitsustest ligikaudu ühes 
kümnendikus ja see varieerus vahemikus 15 kuni 70 eurot kuus. Kui hooldaja on Töötukassas 
töötuna arvele võetud, peab kohalik omavalitsus tema eest sotsiaalmaksu tasuma.38 Nende 
hooldajate eest, kes ei tööta ega saa riiklikku pensionit, tasuvad kohalikud omavalitsused 
hooldajatele tervisekindlustust tagavat sotsiaalmaksu miinimummäära ja panustavad 
minimaalsel nõutaval määral riiklikku pensioniplaani. Toetuse täpsed eeskirjad sõltuvad 
kohalikest omavalitsustest. Mõned omavalitsused lubavad hooldajatel samal ajal ka töötada, 
kuid teised mitte. Hooldajatoetust ei maksustata.39 

 

 
31 OECD (2011). 
32 Mozhaeva (2019). 
33 Statistikaamet (2010). 
34 Mozhaeva (2019). 
35 Eesti Sotsiaalministeerium et al. (2017). 
36 Euroopa Komisjon (2018). 
37 Euroopa Komisjon (2016). 
38 Mozhaeva (2019). 
39 Euroopa Komisjon (2016). 
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Omavalitsused ja riik määravad ära sotsiaal(hoolekande)teenuste turu, kuna nemad pakuvad 
enamikke teenuseid suhteliselt madala hinnaga. Kuna eraettevõtete teenused on võrdlemisi 
kallid, on neil end selles olukorras keeruline kehtestada. See raskendab avaliku sektori 
teenustele alternatiivseid teenuseid pakkuva turu rajamist. 
Ent mõnedel omavalitsustel on raamlepingud eraõiguslike teenuseosutajatega ja nad ostavad 
mõningaid oma teenustest sisse. Näiteks pealinnas Tallinnas ostetakse mitmeid teenuseid 
sisse erasektorilt; perehooldajate asendusteenuste puhul on teenusepakkujateks 
eraettevõtted. Ka Põhja-Sakala, Tartu ja Pärnu omavalitsustes ostetakse 
sotsiaal(hoolekande)teenuseid sisse eraõiguslikelt teenuseosutajatelt. See, kas omavalitsus 
otsustab eraõiguslikke teenuseosutajaid kasutada, oleneb nii elanike arvust kui ka 
omavalitsuse haldussuutlikkusest, mis võimaldab omavalitsusel erinevatest allikatest 
pärinevaid teenuseid paindlikult ühendada. Loomulikult kehtivad eraettevõtete poolt 
pakutavatele teenustele omavalitsuse poolt välja antud suunised ja standardid. 
Omavalitsuste ja eraõiguslike teenuseosutajate vahelised raamlepingud sõlmitakse kauemaks 
kui aastaks ja need on kehtinud pikemat aega. Kuigi need annavad eraõiguslikele 
teenuseosutajatele kindlustunde planeerimiseks, soosivad need ühtlasi suuremaid 
teenuseosutajaid ja neid, kellel on lepingud juba olemas. Kuna uued võimalused lepingute 
saamiseks on harvad, pärsib see tegeliku sotsiaal(hoolekande)teenuste turu arenemist. 
 
Hooldusega mitteseotud vahendid: Eesti kultuur on viinud hooldusega mitteseotud teenuste 
marginaalse tasemeni. Seetõttu on hooldusega mitteseotud teenused kättesaadavad vaid 
jõukatele ja seda teenusepakkujate poolt pakutuna. 

 

 
Töökorraldus 

 

Mitteformaalne hooldus mängib Eestis olulist rolli. Perekonna roll sõltuva pereliikme eest 
hoolitsemisel ei ole mitte lihtsalt fakt, vaid sellel on Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi ka 
õiguslik alus. Põhiseaduse 27. artikkel sätestab, et „perekond on kohustatud hoolitsema oma 
abivajavate liikmete eest.“40 Lisaks sedastab perekonnaseadus41 (passed in 2009), et 
„ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad 
sugulased“.42 Ainult juhul, kui inimesel ei ole sugulasi või kui tema sugulased ei saa vajalikku 
abi objektiivsetel põhjustel osutada, sekkuvad riik ja kohalikud omavalitsused. Mozhaeva 
ütleb: „kuigi õiguslik raamistik asetab hoolduse kohustuse lähedastele pereliikmetele, 
võtavad teised sugulased ja mittesugulased selle koorma vabatahtlikult enda peale ja neid 
toetatakse omavalitsuste poolt hooldajatoetustega sagedamini“.43 2019. aastal 13. juunil 
vastu võetud EL-i töö- ja eraelu tasakaalu käsitleva direktiivi ülevõtmine osana Euroopa 
sotsiaalsete õiguste sambast võib aidata mitteformaalsetel hooldajatel tööd ja pereelu 
paremini ühildada. See sisaldab õigust nõuda paindlikku töökorraldust alla 12 aasta vanuste 
lastega hooldajatele ja töötajatele. See võib ka suurendada ligipääsu paindlikele 

 
40 Riigi Teataja (1992). 
41 Riigi Teataja (2009). 
42 Euroopa Komisjon (2016). 
43 Mozhaeva (2019). 
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töökorraldustele ja nende korralduste kasutamist; seda eriti nende jaoks, kes ei tööta mitte 
tingimata kõrgetasemeliste oskustega ametikohtadel, vaid kes seda väga vajavad, et 
saavutada oma töö- ja pereelu parem tasakaal. Hetkel on Eestis ligipääs paindlikele 
töökorraldustele vaid kõrgetasemeliste oskustega ja kõrgemal tasemel töötavatel inimestel.44 

Formaalne hooldus, mida pakuvad kohalikud omavalitsused: hooldusteenuste pakett võib 
seetõttu sisaldada töökorralduste erinevaid vorme, näiteks omavalitsuse poolt palgatud 
isiklikke abilisi, vabatahtlikke ja eraõiguslikke teenuseosutajate palgatud koduabilisi. 

Otsest tööhõivet Eestis seaduse järgi ei eksisteeri.  

 

 

Vahendajate ja kvaliteedijuhtimise 
maastik 

 

Teenuste osutajad on peamised formaalse hoolduse alal tegutsevad vahendajad.  
Erihooldusteenuste pakkumiseks on vaja tegevusluba45. Erihooldusteenuseid võib osutada 
füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või kohalik omavalitsus, kellele on 
Sotsiaalkindlustusameti poolt erihooldusteenuste pakkumiseks tegevusluba väljastatud. 
Järgnevate erihooldusteenuste pakkumiseks peavad hooldustöötajad tegevusluba taotlema: 

1. igapäevase elu tugiteenus; 

2. tööhõive tugiteenus; 

3. toetatud elamise teenus; 

4. kogukonnas elamise teenus; 

5. 24-tunnine erihooldusteenus, mis hõlmab 24-tunnist erihooldusteenust raskete 
liitpuuetega inimestele, ebastabiilsete remissioonidega vaimsete häiretega inimestele 
ja kohtuotsuse alusel sotsiaalhoolekandeasutusse paigutatud inimestele. 

Iga erihooldusteenuse jaoks tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada eraldi avaldus ja tasuda 
tuleb eraldi riigilõiv. 
Erihooldusteenuse osutamiseks ei pea teenuseosutajal Sotsiaalkindlustusametiga lepingut 
olema, kuid tegevusloa omamine on nõutav.  Teenuseosutajale, kes on sõlminud 
Sotsiaalkindlustusametiga lepingu, tasutakse teenusega seotud kulude eest riigieelarvest 
Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Pärast tegevusloa saamist on võimalik esitada 
Sotsiaalkindlustusametile taotlus teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks.  Kui 
teenuseosutaja ei ole Sotsiaalkindlustusametiga lepingut sõlminud, peavad teenust vajavad 
isikud ise või nende lähedased teenusega seotud kulutused katma; lisaks võib inimest sellega 
aidata näiteks kohalik omavalitsus. 
Tuvastatud on mitmeid näited teenuseosutajatest (näiteks Care Mate), kelle näol on tegemist 
kliente ja hooldusteenuse osutajaid ühendava veebipõhise teabekeskusega (paljulubavad 
praktikad).  

 
44 Chung (2017). 
45 https://www.eesti.ee/en/licences-and-notices-of-economic-activity/welfare-services/activity-licence-for-provider-of-
special-care-services/  

https://www.eesti.ee/en/licences-and-notices-of-economic-activity/welfare-services/activity-licence-for-provider-of-special-care-services/
https://www.eesti.ee/en/licences-and-notices-of-economic-activity/welfare-services/activity-licence-for-provider-of-special-care-services/
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Töötajate maastik ja 
professionaalsuse suurendamise 
määr 

 

Kuna kõige suurem osa hooldusest sooritatakse mitteformaalselt, on professionaalsuse tase 
eeldatavasti küllaltki madal.  

Formaalsed hooldajad. Vastavalt Eesti seminaril kõnelejatele andmetele: isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna töötajad on Eestis enamasti 45 kuni 50 aasta vanused 
sisserändaja taustaga naised. Enamasti puudub neil kvalifikatsioon, kuid me näeme, et 
ülikoolides luuakse Eestis esineva tööjõupuudusega tegelemiseks aina enam kursusi. 
Hooldusega mitteseotud teenused:  enamasti koolitavad teenuseid osutavad ettevõtjad 
oma töölisi ärilisel eesmärgil.  
 
Eestis toimunud seminari ajal viitasid osalejad sellele, et ülikoolid seadsid sisse kaheaastased 
professionaalsed kursused tööjõupuudusega tegelemiseks ja hooldustöötajate 
professionaalideks muutmiseks.  
Töötusega tegelevad agentuurid suunavad tööotsijad järjest enam hooldustöö sektori 
suunas.  
 
Ent kuna suure osa hooldusteenusest pakuvad pereliikmed või mitteformaalselt palgatud 
töötajad, näib puuduvat nii konkreetne ametlik väljaõpe kui ka sertifikaadid. 
 
Leidub küll koolitusi, näiteks hooldustöötaja väljaõpe Eestis. Hooldustöötajaid koolitavas 
kõrgkoolis pakutakse Eestis ka kutseharidust. 

 

 
Palgad 

 

2019. aasta kolmandas kvartalis oli üldine keskmine brutokuupalk 1397 eurot ja keskmine 
brutotunnitasu 8,01 eurot. „Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande“ sektori keskmine brutokuupalk 
oli samal ajal 1502 eurot ja vastav keskmine brutotunnitasu 8,36 eurot.46 Näiteid isiku- ja 
majapidamisteenuste sektori palkadest: munitsipaaltöötajatest isiklikud abilised, kes toetasid 
puuetega inimesi, teenisid 2016. aastal keskmise brutotunnitasuna Tartus 2,91 eurot ja 
Pärnus 2,62 eurot;47 vastavalt hiljutisele isikliku abilise töökuulutusele oli aastal 2019 
brutotunnitasu 3,61 eurot.48 

 
46 Statistikaamet (2019c). 
47 Grigor (2016). 
48 Eesti Töötukassa (2019). 
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Sotsiaalne dialoog isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonnas 

 

Eesti isiku- ja majapidamisteenuste sektori institutsiooniline maastik on väga killustatud. 
Lisaks on Eestis väga madal ametiühingutesse kuulumise määr - 8 kuni 10 protsenti, mis 
hõlmab peamiselt füüsilise töö tegijaid.49 Statistikaameti uuringust nähtub, et ametiühingud 
on olemas vaid 6 protsendis kõigist sellistest organisatsioonidest, kus töötab viis või enam 
töötajat, ja 48 protsendis neist organisatsioonidest, kus töötab 250 või enam töötajat. Lisaks 
omavad ametiühingute liikmelisust vaid 6,7 protsenti sektori „teenindus ja müük“ töötajatest 
ja 9,5 protsenti sektori „oskustöölised, käsitöölised jms alade töölised“ töötajatest.50 

Isiku- ja majapidamisteenuste sektoriga on seotud erinevad partnerid, näiteks 
Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja Tervise Arengu Instituut, ning ka kohalikel 
omavalitsustel on valdkonnas oluline roll. Ent kohalikud omavalitsused delegeerivad teenuste 
osutamise teenuste koordineerijatele. Ametiühingud ei ole Eestis levinud eriti just isiku- ja 
majapidamisteenuste sektoris kui tervikus. Olemas on näiteks eakate ja puudega inimeste 
esindusorganisatsioon.  

 

 
Poliitikatega seotud protsess 

 

Eestis puudub hoolduskindlustuse süsteem. Vastustust pikaajalise sotsiaalhoolekande eest 
riigis jagavad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemid. Tervishoiuteenused on korraldatud 
riigi tasandil Eesti Haigekassa poolt, kuid pikaajalised sotsiaalhoolekandeteenused on 
jaotatud riigi ja kohalike omavalitsuste vahel. Nii, nagu paljudes teistes Euroopa riikides, 
pakub rahastamisvahendite eraldamine riigi ja kohalike omavalitsuste vahel vähest stiimulit 
selleks, et koordineerida hooldust tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide vahel. 
Kohaliku omavalitsuse poolt hallatav pikaajaliste sotsiaalhoolekandeteenuste süsteem pakub 
üldisi hooldekodu ja päevakeskuse teenused, koduhooldust, lapsehooldust, tugiisikut ja 
isiklikke abiteenuseid, kuraatorluse, transpordi ja eluasemega seotud teenuseid, tehes seda 
vastavalt 2015. aasta sotsiaalhoolekande seadusele.51 Omavalitsused saavad tagada ka 
eluaseme kohandamist ja erivarustuse pakkumist vastavalt puudega isiku vajadustele. 
Kohalikel omavalitsustel on vabadus määratleda enda poliitika pikaajalise sotsiaalhoolekande 
pakkumiseks. Nende teenuste pakkumise määrab peamiselt ära iga kohaliku omavalitsuse 
sotsiaalteenuste eelarve; seetõttu on pikaajalise sotsiaalhoolekande pakkumine 
omavalitsustes ülimalt ebavõrdne. Suurte eelarveliste piirangute tõttu sotsiaalteenuseid 
tavaliselt ei reklaamita ja seetõttu on avalikkuse teadlikkus neist võimalustest piiratud.52  

 
49 ETUI (2015). 
50 Statistikaamet (2015). 
51 Riigi Teataja (2016). 
52 Mozhaeva (2019). 
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Riikidevahelised sarnasused 

 

Eesti näol on tegemist huvitava juhtumiga, kuna riik paistab teiste EL-i riikide seast silma 
ühtede kõige madalamate kulutustega pikaajalisele sotsiaalhoolekandele.  Riiklikud kulutused 
ulatusid aastal 2010 Eestis 0,5 protsendini SKP-st; samas EL-i 27 liikmesriigi keskmine oli 1,8 
protsenti.53 

Eesti ei lange ühegi konkreetse sotsiaalhoolekande süsteemi alla; riik on 
määratlemisprotsessis. Ent riiki on võimalik kirjeldada kui „endise NSVL-i tüüpi.“54 

Valitsussektori kogukulutusi arvestades on tegemist konservatiiv-korporatiivse tüübiga, kuid 
valitsusprogrammide kõigi muude muutujate skoorid jäävad allapoole kolme tuntud Lääne-
Euroopa tüübi taset. Ent suurimaid erinevusi on võimalik täheldada sotsiaalses olukorras ja 
neis riikides leiduvas usalduse tasemes. 
 

 
Paljulubavad praktikad 

 

Septembris 2018 käivitas Eesti koostöös rahvusvahelise organisatsiooniga International 
Foundation of Integrated Care (IFIC) ja Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiprogrammi 
(SRSS) toetusel projekti, mille eesmärk on panustada sotsiaalse, meditsiinilise ja kutsealase 
toetuse integreeritumasse ja isikukesksemasse pakkumisse puuetega inimestele ning neile 
eakatele, kellel on suurem vajadus toe järele. Projektiga visandatakse Eesti valitsuse 
strateegia, mis peaks edendama järgmist: integreeritud hooldust ja kutsealast toetust 
vajavate üksikisikute konkreetsete kohortidega seotud registrite ja administratiivsete 
andmekogude koostalitlusvõime täiustamine; selliste meetmete ja näidikute väljatöötamine, 
mille kaudu toetada kvaliteedi parandamist ja hinnata sooritust; sooritusel põhineva 
finantseerimise ja tasumiselementide kasutuselevõtt selleks, et ergutada integreeritud 
teenuste osutamist; ja lähedasem koostöö nii kesk- ja kohalikul tasandil hallatavate teenuste 
kui ka kohalike sidusrühmade vahel. Teised eesmärgid on aluse panemine administratiivse 
võimekuse loomisele andmekogu kujul; sotsiaalsete, meditsiiniliste ja kutsealaste teenuste 
ressursside sidumine; paremal teabel põhineva poliitikate kujundamise ja planeerimise 
võimaldamine; ja teenuste osutamise ja tulemuste jälgimine.55 

Aastal 2019 loodi uus idualgatus nimega CareMate (asjakohane seoses platvorme käsitlevate 
suunistega). See uus vahendusteenus toob kokku isiku- ja majapidamisteenuste kasutajad 
(peamiselt erivajadustega inimesed) ning nende teenuste osutajad.  

Lisaks pakub platvorm Senior Care spetsiaalselt eakatele pühendatud isiku- ja 
majapidamisteenuseid. 

 
53 Tarum/Kutsar (2018). 
54 http://www.learneurope.eu/files/9913/7483/4204/Welfare_regimes_in_Central_and_Eastern_Europe.pdf  
55 e-estonia (2018). 

https://www.caremate.ee/en/about-us
https://www.seniorcare.ee/et/
http://www.learneurope.eu/files/9913/7483/4204/Welfare_regimes_in_Central_and_Eastern_Europe.pdf
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