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1. Vanaduspension. 
2017.aaastal maksuvaba keskmine vanaduspension 416 eurot, 
alates 2018.aasta 01.jaanuarist 500 eurot maksuvaba. 2018.aasta 
1.aprillist tõusis keskmine vanaduspension 7.6 % ehk 447 eurot; 
2019.a.tõus 01. aprillist 7,8 % ehk 481 eurot.
2. 2018.a. jätkus üksi elava vanaduspensionäri toetus 115 eurot, kui 
pension oli väiksem kui 492 eurot ja elanike registri kohaselt üksi 
elav.  Toetust  makstakse alates 2017.a.oktoobrist.
2019.a. oktoobris saavad need üksi elavad eakad toetust, kelle 
väljamakstav pension on väiksem kui 540 eurot.

Üksi elava vanaduspensionäri toetus maksti 05. oktoobril 2018.a. koos 
pensioniga 79 370 inimesele. Kogusummas 9,13 miljonit eurot.



Pensionärid, aasta :

Pensionärid kokku      2014.a.   411 146
2015.a.   412 175
2016.a.   415 097
2017.a.   417 516
2018.a.   375 649

Pensionäride osakaal rahvastikust:

2014.a.   31,2 %;  

2015.a.   31,4 %; 

2016.a.   31,6%;  

2017.a.   31,7%; 

2018.a.   28,5%



Vanaduspensionärid:

2014.a.  300 047
2015.a.  300 151
2016.a.  300 884
2017.a.  305 610
2018.a.  304 556

44-aastase staažiga vanaduspension

2015.a.  375 eurot  (kasv 22 eurot)

2016.a.  396 eurot  (kasv 21 eurot)

2017.a.  416 eurot  (kasv 20 eurot)

2018.a.  447 eurot  (kasv 31 eurot)

2019.a.  481 eurot  (kasv 34 eurot)

2020.a.  512 eurot  (kasv 31 eurot)



4. Kohalikel omavalitsustel kohustus Sotsiaalhoolekande seaduse 
kohaselt tagada kolmteist sotsiaalteenust. Kümme neist kohustus 
tagada juba alates 01.01.2016.a. 

Need on:  (1) koduteenus, (2) väljaspool kodu osutatav 
üldhooldusteenus, (3) tugiisikuteenus, (4) täisealise isiku hooldus, 

(5) isikliku abistamise teenus, (6) varjupaigateenus,         



(7)turvakodusteenus, (8)sotsiaaltransporditeenus, (9)eluruumi 
tagamine, (10)võlanõustamine.
(11)Lapsehoiuteenus (01.01.2017.a.). (12)Asendushooldusteenus ja 
(13)järelhooldusteenus (01.01.2018.a.) Nõuded kehtestab Vabariigi 
Valitsus või volitusel valdkonna eest vastutav minister ehk 
sotsiaalkaitseminister oma määrusega

5. Represseeritud isikule makstav toetus: 2017. aastal makstav 
summa aastas 192 eurot. Alates  2018. aastast 230 eurot. (Taotlemine 
ja täiendavate kuludokumentide esitamine pole vajalik, laekub 
automaatselt).



6. Toimub pensionireformi arutelu, mis tagaks paindlikkuse, 
muudaks suhet pensioni arvestamisel palga ja tööstaaži osas esimeses 
sambas.
7. Matusetoetuse maksmiseks eraldas riik vahendid 2018.aastast 
arvestusega ja võimalusega maksta taotlejale 250 eurot. KOV-id
võtavad volikogude tasemel vastu maksmise korrad. Kõik KOV-id
kehtestasid alates 2018.a.toetuse maksmisel universaalse toetuse, kus 
miinimum on 250 eurot.

LAHENDAMIST VAJAVAD PROBLEEMID SOTSIAALHOOLEKANDES: 
Omastehooldus, erinevad teenuste saamise võimalused ja erineva 
kvaliteediga hoolekande teenused erinevate kohalike omavalitsuste 
lõikes (elukohast sõltuvus). Üldhooldusteenuse (hooldekodu, 
pansionaat) kõrge kohamaks. 

Haldusreformi järgne aeg, mil alles korrastub kogu süsteem, sealhulgas 
ka sotsiaalhooolekandes. 



Uued sotsiaalteenused hoolduskoormuse vähendamiseks:

Aastatel 2014-2020 rahastatakse ESF-ist 23,5 mln euroga (sh 
kaasfinantseerimine):

- koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse ning 
päevahoiu- ja intervallhooldusteenuse arendamist ja pakkumist;

- innovaatiliste sotsiaalteenuste arendamist;



2019.a. rahastatakse ESF kaasabil raske ja sügava puudega laste 
tugiteenuste arendamist ja pakkumist ning uute lastehoiu kohtade 
loomist kokku 12,9 mln euro ulatuses.

2019.a. rahastatakse ESF meetme tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja 
toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele 
töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ vahenditest 8,2 mln 
euro ulatuses sotsiaalteenuste arendamist ja osutamist.

Täiendavate rahaliste vahendite taotlemisel on kohalikud 
omavalitsused väga erineva võimekusega.
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1.Hambaravi hüvitis eakatele
Alates 01.07.2017.a. 85% riik ja 15% omaosalus ehk ülempiir 
aastas 85 eurot riigilt. (Haigekassaga lepingu sõlminud 
hambaarstide juures). Proteesihüvitis 260 eurot (kolm aastat)
2. Retseptiravimite hüvitamise uus süsteem suure 
ravivajadusega inimestele. 2018.a. kompenseerimine algab 
100 – 300 eurot 50 % ulatuses ja alates 301 eurot 90% ulatuses.
3. Riigieelarvest Haigekassale täiendavad vahendid 
2018.a. 34 miljonit eurot 

2019.a. 41 miljonit eurot 

Lisavahendite suunamine tervishoidu aitab vähendada 
ravijärjekordi ning parandab raviteenuse kättesaadavust, 
järjepidevust ja kvaliteeti.



Arutelu, küsimused.
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna ülevaate põhjal



Tänan!
Kaunist suve soovides Helmen Kütt


