
 

  

Hooldekodu koha rahastamine alates 01.07.2023 

Hooldereformi infoleht 
 

  

Vananeme oma kodus, aga vahel ka hooldekodus. Hooldekodukoha eest tasumine 

on seni jäänud liiga palju perede kanda. Alates 1. juulist 2023 hakkab riik osalema 

hooldekodu kohatasu maksmisel.  

 

  

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inimeste osalus hooldekodukoha eest tasumisel väheneb. Riik katab 

edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hooldekodu hoolduspersonali 

kulud. Inimese omaosaluseks jääb ülejäänu - majutus ja toitlustus 

hooldekodus ja muud isiklike vajadustega seotud kulud.  

Omavalitsus aitab tasuda ka väiksema sissetulekuga inimese 

omaosalust. Kui inimese sissetulek on keskmisest 

vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), hüvitab 

omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise 

vanaduspensioni vaheni.  

 

Sobiva hooldekodu saab inimene ise valida. Kohatasud on 

hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude 

tasumisele seatud piirmäär. Piirmäär ei ole takistuseks 

hooldekodukoha leidmisel, kuid võib olla ebapiisav kõigis 

hooldekodudes hoolduskulude katmiseks ja tuleb arvestada 

täiendava tasumisega. Omavalitsuse piirmäärad ja hooldekodude 

kohatasu koos hoolduskulude suurusega on peagi leitavad asutuste 

kodulehtedel. 

Hooldekodu vajaduse hindab kohalik omavalitsus. Hoolduskulude 

rahastamise otsuse teeb kohalik omavalitsus hooldusvajaduse 

hindamise järel. Sotsiaaltöötaja võib soovitada ka hooldekodus 

hooldamise asemel kodus elamist toetavaid teenuseid. Ise kõik 

kulutused kattes võib edaspidigi sobivasse hooldekodusse minna. 

Hoolduskulude tasumise otsustab elukohajärgne kohalik 

omavalitsus. Näiteks kui elukoht on registreeritud Tallinnas, aga 

soovite minna või juba olete teenusel Saaremaa hooldekodus, siis 

teenust hakkab rahastama Tallinna linn. Sotsiaaltöötaja hindab 

hooldusvajadust ja võib pakkuda hooldekodus hooldamise asemel 

kodus elamist toetavaid teenuseid. Ise kõik kulutused kattes võib 

edaspidigi sobivasse hooldekodusse minna. Soovitav on 

registreeritud elukohaandmeid üle kontrollida kas lähimas 

kohalikus omavalitsuses või e-rahvastikuregistris. 
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Mida teha, kui elan hetkel oma kodus, kuid vajan hooldekodukohta? 
 
Kui sa elad oma kodus ja vajad ööpäevaringset üldhooldusteenust, siis tuleb sul 
pöörduda registreeritud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja 
poole, kes hindab, millist abi sa vajad. Otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul taotluse 
esitamisest ja edastatakse sulle kirjalikult. 

Mida teha, kui elan hetkel hooldekodus? 
 
Kui sa juba elad hooldekodus, võtab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ise 
sinuga ühendust. Sotsiaaltöötaja selgitab välja sinu hooldusvajaduse, kui seda pole 
juba varasemalt tehtud. Kui hindamine kinnitab, et vajad ööpäevaringset 
üldhooldusteenust, hakkab omavalitsus sinu kohatasu maksmises osalema alates 
1. juulist 2023. Kui sotsiaaltöötaja ei ole sinuga hiljemalt juunikuuks ühendust 
võtnud, siis anna ise endast omavalitsusele märku. 

Kui sa leiad, et omavalitsus ei teinud sinu suhtes õige 
otsuse, on sul õigus taotleda otsuse ümbervaatamist, 
esitades samale omavalitsusele vaide. 

Vaata ka: www.sm.ee/hooldereform 

http://www.sm.ee/hooldereform

