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Vaeslaps 2% saab formaalset abi 

Suur koormus peredele

25 000 ülekoormatud omastehooldajat
Projektipõhine

Madal prioriteet

150 mln puudu Tehnoloogia
Pildil on palju valesti       

PH tasakaal



Prognoos

80+ aastased Üle 100 
aastased 

2020 77 000 121

2023 102 000 318

2050 125 000 689



Mis juhtub eeldatavalt aastaks 2050

• Pidev andmete edastamine –
terviseandmed, liikumis- ja 
lokatsiooniandmed jms 

• Privaatsuse vähenemine 

• Suurem liikuvus 



Mis võib juhtuda aastaks 2050

• Eluiga üle 100 a tavapärane 

• Covid pikad järelmõjud  

• Elu lõpus ei ole ressursse 
toimetulekuks



Mis on väljakutse?

Leida efektiivne mudel, et 
inimesed saaksid vajalikul 
määral hooldust 



Keskne korraldus

Kohalik korraldus 

Eraisiku vastutus Riigi vastutus 

Eesti

UK Soome 

Rootsi 

Saksamaa 

Holland

Korea



Valikukohad 

• Omastehoolduse toetamine vs formaalsed teenused

• Solidaarsus  vs isiku vastutus

• Ennetustegevused  vs hooldus- ja raviteenused

• Universaalne vs  vajaduspõhine teenuste kättesaadavus

• Teenuste võrgustik: erasektor, MTÜ-d, omavalitsused 



PH liitmine ravikindlustusega 
• Riigistatud ja reguleeritud 

teenused 
• Rahastus (ravi)kindlustuse 

eelarvest 
• Ühtne hooldusvajaduse 

hindamine
• Kodu- jm teenuste pakkumine 

on täpselt reguleeritud 
• Ennetus on meditsiiniline
• Hooldekodu kohta on raske 

saada
• Kogukondlikud tegevused on 

eraldi
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Kogukonna ja omavalitsuse sünergia 

• Omavalitsustel vabad käed 

• Suur rõhk ennetustegevustel 
kogukonna poolt 

• Vabatahtlikud kaasatud 

• Teenusmajad

• Easõbralik  avalik ruum 



Elustiili jätkamine, toetatud elamine  

• Toetatud elamise pakkumine 
iseseisvuse säilitamiseks 

• Eakatekülad 

• Arvestamine varasema 
elustiiliga 



Vaba turg - valin ja vastutan ise  

• Teenused platvormide kaudu 

• Valik tehnoloogiate vahel  

• Riik jääb PH teenuses 
marginaalseks

• Suur ebavõrdsus teenuste 
saamisel



Suundumused  

• Koduhoolduse ja institutsonaalse hoolduse vahe hägustumine, 
elustiilihooldus  

• Sotsiaalsed saatekirjad 

• Tehnoloogia- ja nõustamistoad 

• Navigaatorid, koordinaatorid, seostajad jne 

• Sotsiaalsed robotid 



Kelle teema on PH? 

•Tervishoiupoliitika

•Regionaalpoliitika

•Äri, majandusharu  


