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Omastehoolduse seminar 08.06.2015  

Kela uuring omastehooldusest  

Päivi Tillman, Kela teadur  

Omastehooldus Soomes:  

Soome elanikkond: 5,47 miljonit elanikku, kellest üle 65 aastaseid 1,1 miljonit  

Eakate arv on kasvamas  

Eakate hoolekandes toetatakse koduhooldust mitte hooldust asutuses 

Omastehoolduse vajadus kasvab kogu aeg  

Omastehoolduse toetust maksavad kohalikud omavalitsused:  Soomes on neid 317  

Omastehooldaja võib taotleda  nii rahalist toetust, omavalitsuse sotsiaalteenuseid kui ka vabasid päevi 

(3p/kuus)  

Paljudel jäävad vabad päevad kasutamata  

Omastehoolduse põhimõtted on ära toodud seaduses, kuid tegelikult on kohalike omavalitsuste vahel 

suured erinevused  

Ametlikke omastehooldajaid on ca 40 000, lisaks on palju rohkem neid, kes ei saa ei teenuseid ega ka 

hooldaja toetust  

Kela viis läbi postiküsitluse 4 000 omastehooldajale, tulemused:  

Omastehooldaja ja hooldatav on lähedased ja elavad üldiselt koos samal elamispinnal  

Hooldatav on abikaasa (58%), oma laps (25%), ema või isa (12%)  

Omastehooldus on kestnud keskmiselt 8 aastat, kõige kauem 60 aastat (vaimupuudega lapse ema)  

Iga neljas on hooldanud üle 10 aasta  

72% omastehooldajaid on naised 

Omastehooldaja on keskmiselt 66-aastane, noorimad 20-ne ja vanimad 92- aastased  

60% on pensionäre, 20% käib tööl täis- või osaajaga (hooldada on laps, kes on päeval lasteaias või koolis)  

Tavapärased põhjused omastehoolduseks: lastel arengupuue, eakatel mäluhäired ja tegevusvõime 

nõrgenemine; kõikidel vanusrühmadel pikaajaline krooniline haigus või puue  

 

 



Kohalike omavalitsuste teenused: 

- kõige enam on kasutatud abivahendeid 

- kõige enam soovitakse kogemusnõustamist  

- joonis:   

 

 

Legend: Kasutame – piisav teenus ,Kasutame – täiendav teenusvajadus, Ei kasuta – teenuse vajadus 

Teenused: 1. Abivahendid; 2. Füsioteraapia, tegevusteraapia või muu teraapia; 3. Taastusravi või mõni muu 

ravi; 4. Transporditeenus, saatjaga liikumine; 5. Sotsiaaltöö või sotsiaalnõustamine; 6. Koduõendus;  

7. Päevakeskus; 8. Kodu kohandamine; 9. Kogemusrühm, huvitegevus; 10. Isiklik abistaja;  

11. Koduteenused; 12. Koristamine; 13. Pesemine ja saunateenus; 14. Turvateenus; 15. Toit koju;  

16. Ostud ja muu asjaajamine  

Mida hooldajad sooviksid?  

Suuremat sissetulekut, asendushooldajat koju, hingelist tuge  

 

 

 

 


