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Sissejuhatus 
 
Dementsuse diagnoos ei tähenda automaatselt seda, et inimene on arusaamis- või 
otsustusvõimetu, küll aga võivad selle haiguse sümptomid raskendada informatsioonist 
arusaamist või teha haiguse põdejale keerukaks oma soovide teistele selgeks tegemise. Paljud 
dementsusega inimesed suudavad teha otsuseid mitmete oma elu puudutavate aspektide 
osas, teised vajavad selle juures jälle tuge. Mida kaugemale on arenenud haigus, seda 
keerukamaks muutub inimese jaoks otsuste tegemine.  
 
Tuleviku ja elu lõpu korralduse planeerimine on oluline osa dementsuse diagnoosi 
progresseerumise ennetamisest. Seepärast on mõistlik juba varakult, enne kui haigus pole 
veel hakanud pärssima inimese arusaamisvõimet ning inimene on veel teovõimeline,  teha 
selgeks dementsusega inimese soovid oma tuleviku osas ning ajada korda juriidilist laadi 
dokumendid. Dementsuse diagnoosiga inimeste õigusalane nõustamine on aktuaalseks 
teemaks nii mitmeski riigis. 
 
Teisalt on palju juriidilist laadi teemasid, mis vajavad dementsuse puhul selgeks rääkimist. Kas 
dementsuse diagnoosiga inimene on automaatselt teovõimetu ja tema tehtud otsused 
seaduse ees kehtetud? Kuidas planeerida oma viimased elu päevad nii, et võetaks arvesse 
minu soove ja eelistusi? Käesolev ülevaade proovib neid teemasid tuginedes 
teaduskirjandusele ja teiste riikide praktikale avada. Eesmärk on anda ülevaade, kuidas 
suurendada dementsuse diagnoosiga inimeste võimalusi kaasa rääkida oma elu lõpu 
korraldamisel ja kuidas toetada dementsuse diagnoosiga inimeste autonoomia maksimaalset 
säilimist, edendades inimeste huve ja heaolu ning austades nende soove ja eelistusi. 
 
Esimeses peatükis leiavad kirjeldamist dementsuse ja arusaamisvõimega seotud põhimõisted. 
Teises peatükis mõtestatakse õigusvõime olemust tuginedes teiste riikide praktikatele. 
Kolmandas peatükis tehakse ülevaade elu lõpu ravi ja hooldust puudutavate tulevikujuhiste 
olemusest. Neljandas peatükis kirjeldatakse paternalistliku hoolduse olemust.  
 

1. Dementsus ja arusaamisvõime 
 
Riigid on aegade algusest proovinud õiguslike meetmete abil kaitsta neid inimesi, kes ei ole 
suutelised ise enda eest otsuseid langetama. Euroopas on varasemalt levinud „kõik või mitte 
midagi“ lähenemine ehk inimestelt, kes ei olnud kompetentsed ise oma elu puudutavaid 
otsuseid tegema võeti nende seaduslikud õigused otsuseid langetada ning otsuste tegemise 
õigus anti asendajatele, Eesti korralduse mõistes siis eestkostjatele. Taoline lähenemine on 
oma olemuselt paternalistlik ehk eesmärgiks on olnud kaitsta inimest tema enda eest ehk 
takistada teda tegemast enda jaoks kahjulikke otsuseid1.  
 
Inimestelt täielikult õiguste äravõtmise lähenemisest on nüüdseks hakatud võõranduma ning 
pigem on rõhuasetus autonoomial ja inimese enesemääratlemise õigusel. Sätestab ka ÜRO 

 
1 Mental Disability Advocacy Centre, 2013.  
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Puuetega inimeste õiguste konventsioon (PIÕK), et puuetega inimestel on õigus osaleda 
ühiskonnas võrdsetel alustel, omada enesemääratlusõigust, autonoomiat, sõltumatust ja 
iseseisvate otsuste langetamist2. See tähendab, et isegi kui inimese otsustusvõime on 
piiratud, peab tal olema õigus teiste inimestega võrdsel alusel ühiskonnas osaleda ja oma elu 
puudutavaid otsuseid langetada.  
 
Nii on käimas on diskussioon, millest üldse koosneb inimese kompetentsus või pädevus 
otsuseid teha3 ja millistele alustele tuginedes saame seda hinnata. Teaduskirjanduse kohaselt 
tuleks teha erisus inimese pädevuse ja võimekuse vahel: 
 
Pädevus (competency inglise k) on vaimne ja kognitiivne võime, mis on vajalik seaduslikult 
tunnustatud teo ratsionaalseks teostamiseks4. Eesti keeles on selle mõiste vastena kasutusel 
termin teovõime, mida tuleb mõista kui võimet teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid5. Täielik 
teovõime on 18-aastaseks saanud isikul. Alla 18-aastasel isikul ja isikul, kes vaimuhaiguse, 
nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada 
või neid juhtida, on piiratud teovõime6. Edaspidi leiabki tekstis inglisekeelse termini 
competency eesitkeelse vastena kasutamist teovõime.  
 
Võimekus (capacity inglise k) koosneb oskustest, mille abil inimene suudab ülesannet 
asjatundlikult täita või otsuseid langetada, sealhulgas võime mõista teavet, seda hinnata ja 
tõlgendada, teha ratsionaalseid otsuseid ja käituda ratsionaalselt7. 
 
Inimese võimekus mingeid ülesandeid täita ei ole universaalne, st võimekus jaguneb 
omakorda erinevateks kategooriateks. Näiteks võib olla inimesel võimekus sõita autoga, kuid 
pole võimekust aru saada inglisekeelsest tekstist. Seega on inimestel erinevaid võimekusi 
erinevates valdkondades. Inimeste võimekus on ajas muutuv, st see võib mingi hetk olemas 
olla, teine hetk jälle kaduda või jäädavalt kaduda8. Kui inimese teovõimele annavad lõpliku 
hinnangu kohtud, siis inimese võimekust hindavad arstid. 
 
Seega on võimalik eristada inimese võimekust erinevates valdkondades. Dementsuse ja elu 
lõpu korralduse paika seadmise aspektist on oluline teha erisus järgnevate võimekuse 
kategooriate vahel:  
 
Vaimne võimekus (mental capacity  inglise k) tähendab inimese võimet otsuseid vastu võtta. 
Isiku vaimne võimekus võib varieeruda sõltuvalt erinevatest teguritest nagu keskkond, 
haridustase, isiksus, tervis, puue jne9. 
 
Otsustusvõime (decisional capacity inglise k) on inimese võime mõista ja mõtestada 
asjakohast teavet, oskus arutleda ja mõista oma otsuste tagajärg10. 

 
2 Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll. 
3 Cohen jt, 2019 
4 Bisbing, 1998 
5 Tsiviilseadustiku üldosa seadus, § 8 lõige 1 
6 Tsiviilseadustiku üldosa seadus, § 8 lõige 2 
7 Demakis, 2012 
8 Cunningham, 2016 
9 Arstein-Kerslake & Flynn, 2015 
10 American Bar Association, 2008 



 5 

 
Õigusvõime (legal capacity inglise k) on „isiku võim või võimalus tegutseda õigussüsteemi 
raames211. Sinna alla käib võimalus luua ja lõpetada õiguslikke suhteid teiste osapooltega12. 
Kui ei ole tõestatud vastupidist, siis on kõigil täiskasvanutel olenemata nende füüsilisest või 
vaimsest erivajadusest õigusvõime13. Seega on õigusvõime osa teovõimest.  
 
Finantsvõime (financial capacity inglise k) hõlmab enda alla erinevate kognitiivsete 
ülesannete teostamise võimet nagu sularahatehingud, eelarve koostamine, 
finantsplaneerimine, arvete tasumine, investeerimisotsused, oma varade käsutamine ning 
oskus näha finantstehingute võimalikke riske.14  
 
PIÕK kohaselt on õigus- ja teovõime lahutamatud mõisted ja seetõttu tuleb õigus- ja teovõime 
tunnustamiseks tunnustada mõlemat: nii õigus- kui teovõimet. Vaimne võimekus jällegi ei ole 
objektiivne, teaduslik ja loomulikult esinev nähtus, vaid see sõltub sotsiaalsest ja poliitilisest 
kontekstist ning distsipliinidest, ekspertidest ja praktikatest, mille raames vaimset võimekust 
hinnatakse.15 PIÕK kohaselt ei tohi võimekuse tajutavaid või tegelikke puudujääke  
kasutada teovõime keelamise õigustamiseks. 
 
Seega ei ole teovõime ja vaimne võimekus üks ühele samad. Teovõime olemasolul 
käsitletakse isiku tegusid ja otsuseid konkreetses õigussüsteemis õiguslikult kehtivatena. 
Vaimne võimekus viitab inimese otsustusoskusele, mis on inimestel erinev ja võib sõltuda 
paljudest teguritest. Otsustusvõime on aga igaühel olemas, sõltumata kas inimesel on 
erivajadus või mitte. PIÕK üldkommentaaris märgitakse, et kuna paljud riigid seovad vaimse 
võimekuse teovõimega ehk näevad neid üks ühele samana, siis see on endaga kaasa toonud 
inimõiguste alased rikkumised, kus inimeste puude või piiratud otsustusvõime põhjal 
võetakse ära ka inimeste teovõime.  
 
Nii on tuginedes Euroopa Nõukogu soovitusele16 ja PIÕK artikkel 12-le mitmetes riikides läbi 
viidud õigussüsteemi reforme eesmärgil kaasajastada teovõime mõistet ja selle hindamise 
süsteemi. Euroopa Nõukogu soovituse kohaselt peaks inimese teovõime määramisel pidama 
silmas, et rakendatav õiguskaitse oleks proportsionaalne isiku tegelike vajaduste ja oludega 
ning toetama inimese autonoomia maksimaalset säilimist, edendama inimese huve ja heaolu 
ning austama tema soove ja eelistusi. Tuginedes nii Euroopa Nõukogu soovitusele kui PIÕK-
ile tuleks teovõime ja eestkoste süsteeme reformida nii, et inimeste autonoomia võimalikult 
suures osas säiliks ning tagataks nende väärikus ja elukvaliteet. 
 
Õigusteadlaste hinnangul17 ei vasta Eesti õigus tänapäeval levinud arusaamadele 
terviseseisundi tõttu piiratud arusaamisvõimega inimese eneseteostusvabadusest ehk 
mõistab piiratud arusaamisvõimega inimeste teovõimet piiratult. Arrak ja Uusen-Nacke18 
toovad välja, et kuigi PIÕK kohaselt peavad konventsiooni ratifitseerinud riigid tunnustama 

 
11 Commissioner for Human Rights, 2012  
12 Arstein-Kerslake & Flynn, 2015 
 
14 Ciccone, 2003; McPherson & Koltai, 2018 
15 Üldkommentaar nr 1, p 12. 
16 Recommendation N° R (99) 4 on principles concerning the legal protection of incapable adults, 1999, Council of Europe. 
17 Parrest & Müller, 2015; Arrak & Uusen-Nacke, 2020 
18 Arrak ja Uusen-Nacke, 2020 
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puuetega inimeste õigus- ja teovõimet kõigis eluvaldkondades, siis ei keela see Eesti 
tõlgenduse kohaselt pidada piiratud arusaamisevõimega inimest piiratud teovõimega isikuks. 
Nii leiavad õigusteadlased, et Eesti piiratud teovõime ja avalik-õiguslik teovõimetuse 
kontseptsioon ning eestkoste institutsioon vajavad põhjalikku analüüsi ning õiguslikus 
käsitluses uuesti mõtestamist.  
 
Euroopa riikide praktikaid teovõime ja vaimse võimekuse hindamisel19 
 
Mitmed riigid on just viimase paarikümne aasta jooksul viinud oma teovõime hindamise ja 
eestkoste määramise põhimõtetes eelnevalt käsitletud põhjustel läbi reforme. Kahjuks on 
veel Portugalis säilinud teovõime hindamise puhul „kõik või mitte midagi“ lähenemine ehk 
arvesse ei võeta inimese konkreetseid vajadusi ega hinnata inimese võimekust teostada 
erinevaid juriidilisi toiminguid, vaid tsiviilkoodeksis on sätestatud, et kui inimesel on vaimse 
tervise probleem, mis pärsib ta õigusvõimet, siis on ta seaduse silmis täielikult teovõimetu.  
 
Iirimaal ja Ühendkuningriigis teostatakse teovõime hindamine aga funktsiooni ja otsuse 
põhiselt. See tähendab, et inimese teovõime hindamisel lähtutakse sellest, kuidas ja kas 
suudab inimene mingi tegevuse või otsuse spetsiifilisi ülesandeid ellu viia20. Seega peab 
inimesel olema langenud vaimne võimekus just mingi konkreetse tegevuse või otsuse 
teostamise suhtes. Sealjuures võib inimesel puududa suutlikkus konkreetse küsimuse osas 
otsustamiseks konkreetsel aja hetkel, kuid see ei tähenda automaatselt seda, et see inimene 
ei suudaks otsuseid langetada mingil muul ajal või mingites muudes küsimustes.  
 
Iirimaal ja Ühendkuningriigis on sisse seatud toetatud otsuste süsteem, mis tähendab, et kui 
inimene suudab mingites küsimustes võtta vastu otsuseid nn toe abil, siis ei saa öelda, et tema 
vaimne võimekus selles valdkonnas on langenud. Näiteks on Šotimaal seadusega 
reguleeritud, et kui inimene ei suuda ise edasi anda oma soove, kuid kui sellest erivajadusest 
on võimalik üle saada  teise inimese, tehnika või tõlke kasutamise abil, siis ei saa seda inimest 
pidada seepärast otsustusvõimetuks.   
 

2. Õigusvõime – teiste riikide praktikad  
 
Järgneva peatüki eesmärk on anda ülevaade teiste riikide praktikatest, kuidas dementsuse 
diagnoosiga inimeste autonoomiat ja enesemääratluse õigust suurendada. Nagu eelnevast 
peatükist selgus, siis on teovõime määratlemises toimunud paradigma muutus ehk 
paternalistlik lähenemine on asendunud kaasaegsema nägemusega, mille eesmärgiks on 
toetada inimese autonoomia maksimaalset säilimist. 
 
Suures osas põhineb käesolev peatükk Alzheimer Euroopa 2016. aasta raportil21, mille 
koostamisse on andnud panuse 31 riiki Euroopas ja selle lähiümbruses. Tegemist on siiani 
parima ja ülevaatlikuma kokkuvõttega, mistõttu see siin ka refereerimist leiab.  
 
Raportis mõtestatakse õigusvõime omakorda kategooriateks: 

 
19 Järgnev peatükk koosneb suurest Alzheimer Europe (2016) raportil. 
20 Martin jt, 2016:19.  
21 Alzheimer Europe, 2016.  
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• võime sõlmida lepinguid; 

• võime koostada testamenti: 

• kriminaalvastutus; 

• tsiviilvastutus; 

• abiellumisõigus; 

• valimisõigus. 
 
Järgnevalt leiavadki kirjeldamist erinevate riikide praktikad dementsuse diagnoosiga inimeste 
õigusvõime tagamisel. 
 
Lepingu sõlmimise võime 

Lepingu sõlmimise võime on lepinguosalise võime sõlmida õiguslikult siduv leping. Isiku 
võime sõlmida lepinguid väheneb või on keelatud, siis kui inimese teovõime on piiratud ning 
inimesele on määratud seaduslik eestkostja. 

Riikides nagu Bulgaaria, Malta, Portugal ja Türgi kaotab täieliku eeskoste all olev inimene oma 
õigusvõime, sh õiguse sõlmida lepinguid, ning inimene saab oma õigusi rakendada ainult 
eeskostja kaudu.  

Paljudes riikides (Austrias, Belgias, Tšehhis, Soomes, Saksamaal, Luksemburgis, Poolas, 
Slovakkias ja Šveitsis) peab aga kohtunik täpselt määratlema millises ulatuses on inimese 
teovõime piiratud ja/või defineerima teod, sh lepingute sõlmimise võime, milleks inimene 
vajab eestkostja luba või abi. Taanis on aga inimeste õigusvõime piiramise võimalus antud 
otsustada riigi institutsioonile mitte kohtule. Õigusvõime hindamisel tuleb Taanis määratleda, 
millistes kategooriates on inimese õigusvõime piiratud.  

Kuigi riikide õigussüsteemid eeldavad kõigilt täiskasvanutelt lepingu sõlmimise võimet, siis 
kehtivad enamikus Euroopa õigusruumides erisätted, mille kohaselt võib lugeda õigustühiseks 
lepingu, mille on sõlminud psüühikahäirega inimene. 

Testamendi koostamise võime 
 
Testamendi koostamise võime tähendab inimese võimekust pärandada oma asju teistele 
inimestele ja koostada testamenti. Riikides on testamendi koostamise võime hindamisel 
kasutusel üldiselt kahte tüüpi lähenemised: see õigus kas võetakse automaatselt koos 
teovõime piiramisega ära, või hinnatakse testamendi koostamise võimet eraldiseisvana 
teovõime hindamisest.  
 
Nii mõistetakse Bulgaarias, Horvaatias, Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias, Leedus, 
Luksemburgis, Maltal, Hollandis, Norras, Poolas, Portugalis ja Türgis, et inimene, kellele on 
määratud eestkoste, ei ole enam pädev testamenti koostama. Horvaatias ja Tšehhis on ka 
eestkostjatel keelatud eestkostetava eest testamenti koostada.  
 
Samas Austrias, Belgias, Soomes, Saksamaal, Monacos, Hispaanias ja Inglismaal ei võeta 
inimeselt koos eestkoste määramisega automaatselt testamendi koostamise õigust. Seega ei 
tähenda neis riikides, et kui inimene ei suuda oma vara ja asju ajada, siis tuleks keelata tal ka 
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testamendi tegemine. Nii tuleb Austrias, Belgias ja Hispaanias kohtunikul eeskoste otsuses 
eraldi välja tuua ja hinnata, kas inimene on võimeline testamenti koostama. Austrias ja Belgias 
peab eestkoste all olev inimene oma testamendi kinnitama kas kohtus või notari juures. 
Hispaanias tuleb eestkoste all oleva inimese testament samuti notariaalselt kinnitada ning 
selleks tuleb notarile esitada kahe erineva arsti hinnang, mis kinnitab, et inimesel on võimekus 
testamenti koostada. 
 
Riikides levinud testamendi kehtivaks tunnistamise peamiseks kriteeriumiks on nõue, et 
testamendi koostanud isik oli selle teostamise ajal terve mõistusega ja tal oli võimekus seda 
teha. Inglismaal ei peeta aga psüühikahäiret automaatselt päranduse tegemist takistavaks 
teguriks, välja arvatud juhul kui see tõesti piirab inimese võimekust oma vara käsutamise üle 
otsustada. Samuti loetakse Inglismaal kehtivaks teovõimetu inimese poolt koostatud 
ilmselgelt inimese huvidega vastuolus või inimese varade osas ebamõistlik testament. 
Niimoodi tunnustatakse teovõimetuid ja teovõimega inimesi ühetaoliselt – mõlemail 
lubatakse teha rumalaid ja kallutatuid otsuseid. Kui inimest peetakse võimetuks ise oma asju 
ajada ja testamenti koostada, siis on võimalik pöörduda kohtusse, et kohus koostaks inimese 
eest nö kohustusliku testamendi. Selleks on tarvis esitada kohtule arstitõend,  mis tõestab, et 
inimese võimekus testamenti koostada on piiratud. Seejärel võib kohtu poolt koostatud 
testamendi kahe tunnistaja juuresolekul allkirjastada teovõimetu inimese poolt volitatud isik.  
 
Üldiselt saab enamikus riikides testamenti vaidlustada alles pärast selle koostaja surma. 
Vaidlustamise põhjuseks võib olla väide, et inimene ei olnud  testamenti koostades vaimselt 
terve. Seejärel tuleb kohtul hinnata testamendi koostaja vaimset võimekust tagant järgi. Kuid 
üldiselt ei ole riikides levinud praktika, et enne testamendi koostamist peaks meditsiiniliselt 
hindama inimese vaimset võimekust.  
 
Mõningates riikides nagu näiteks Taanis on nii notaril kui advokaadil õigus mitte kinnitada 
testamenti juhul kui neile tundub, et testamendi koostaja pole vaimselt võimeline seda 
tegema. Saksamaal kehtib aga nõue, et juhul kui inimene otsustab testamendi koostada 
advokaadi abiga, siis on advokaadil kohustus panna kirja kõik võimalikud kõhklused, mis 
võivad viidata, et inimene ei ole võimeline testamenti koostama. Samas ei ole advokaatidel 
nendest kõhklustest tulenemata õigus keelduda testamendi kinnitamisest. Hollandis on jällegi 
sätestatud, et kui inimene soovib oma testamenti millegipärast muuta, siis on notaril kohustus 
eelnevalt hinnata inimese vaimset võimet seda teha. Kui notari hinnangul on inimene 
õigusvõimetu, siis ei ole ta kohustatud inimese tahtest lähtuma. Portugalis ja Šveitsis peab 
testamendi koostamise juures olema kaks tunnistajat, kellel tuleb kinnitada, et nende 
hinnangul oli inimene vaimselt võimeline testamenti koostama. 
 
Kriminaalvastutus 
 
Oluline osa inimese õigusvõimest on inimese võimekus võtta vastutus sooritatud kuriteo 
või õigusrikkumise eest. Enamikus riikides on ette nähtud olukorrad kui kuriteo sooritab 
inimene, kellel esineb psüühikahäire või psühhoos. Isikut võib pidada teovõimetuks kui ta teo 
sooritamise ajal: 

• ei suutnud mõista teo olemust; 

• ei teadnud, et see mida ta teeb on vale; 

• ei suutnud hoiduda teo sooritamisest. 
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Nii ei saa mõne nimetatud asjaolu esinemisel pidada inimest teo eest vastutavaks. Näiteks 
võidakse Iirimaal inimene enne kohtuprotsessi mõista „kohtumenetluse jaoks kõlbmatuks“. 
Kui peaks aga kohtuprotsessi jooksul ilmnema, et inimene oli kuriteo sooritamise ajal 
teovõimetu, siis on võimalik inimene süüteost vabastada. Vastava otsuse teeb spetsialistidest 
koosnev kolleegium.  
 
Soomes, Prantsusmaal, Itaalias, Lätis, Leedu ja Monacos on võimalik aga inimesele määratud 
karistust vähendada, kui selgub, et ta vaimne võime oli teo sooritamise hetkel vähenenud. 
 
Tsiviilvastutus 
 
Tsiviilvastutuse all mõistetakse inimese võimekust võtta vastutust tekitatud materiaalse 
kahju eest. Prantsusmaal, Luksemburgis ja Rootsis on ka psüühikahäiretega või vähenenud 
vaimse võimega inimesed endiselt vastutavad oma tegude ja tekitatud kahjude eest. 
 
Nii on Prantsusmaal ka eestkoste all olev inimene tsiviilseadustiku järgi kohustatud hüvitama 
tema tekitatud kahju. Seetõttu soovitatakse eestkostetavatel sõlmida vastutuskindlustus, et 
kaitsta ennast võimalike nõuete osas. Samuti on Luksemburgi seaduste järgi ka 
psüühikahäirega või vähenenud vaimse võimega inimene kohustatud hüvitama teisele 
poolele tekitatud kahju. Rootsis peab samuti psüühikahäirega või vähenenud vaimse võimega 
inimene hüvitama teisele poolele tekitatud kahju, kuid kahjutasu määramisel võetakse 
arvesse tema vaimset seisundit.  
 
Bulgaarias, Tšehhis, Saksamaal, Itaalias, Maltas ja Šveitsis on teovõimetu inimese poolt 
tekitatud kahju eest vastutav hoopiski tema eestkostja või tema järelevalve eest vastutav 
inimene. See aga ei kehti juhul kui eestkostja või järelevalve eest vastutav inimene suudab 
tõestada, et ta on järelevalve ülesannet täitnud piisavalt ning kahju oleks tekkinud ka 
nõuetekohase järelevalve korral.  
 
Abielu sõlmimine 
 
Tundub iseenesest mõistetav, et abielu sõlmimiseks peab inimene olema õigusvõimeline, kuid 
Euroopa ja ta lähiümbrus riikide praktikast selgub, et kasutusel on võrdlemisi erinevad 
lähenemised.  
 
Nii võib Portugalis, Itaalias ja Ühendkuningriigis kes iganes vaidlustada kehtiva abielu väites, 
et üks abielu osapooltest on vaimselt haige, isegi siis kui sellele inimesele pole määratud 
eestkostet. 
 
Belgias, Bulgaarias, Tšehhis, Saksamaal, Kreekas, Lätis, Leedus, Poolas, Portugalis ja 
Rumeenias on sätestatud, et kui inimesele on määratud täielik või osaline eestkoste, siis ei 
ole tal õigust abielluda. 
 
Samas on ka riike, kus olenemata inimese õigusvõimest ja/või dementsuse diagnoosist, on 
inimesel õigus abielluda juhul kui teatavad tingimused on tagatud: 
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• Soomes on kõigil inimestel õigus abielluda, kuid inimene peab mõistma selle teo 
tähendust ja tagajärgi. Nii on antud vaimulikele ja ametnikele õigus otsustada, kas 
inimene on abieluks võimeline.  

• Austrias, Taanis, Maltal, Hollandis, Norras ja Slovakkias saab eestkoste all olev inimene 
abielluda juhul, kui eestkostja talle selles loa annab. Austrias ja Norras peab abielluda 
sooviv eestkostetav samuti aru saama selle teoga kaasnevatest kohustustest ja 
vastutusest. 

• Prantsusmaal ja Luksemburgis peab abielluda sooviv eestkostetav saama eestkostjalt 
selleks nõusoleku, või kui seda ei anta, siis võib taolise nõusoleku anda ka kohus. Kui 
abielluda sooviv inimene on täiesti teovõimetu, siis võib nõusoleku tema abieluks 
anda nn perenõukogu, kuhu kuuluvad abielluda soovivate inimeste vanemad ja teised 
lähedased. Nii saab Prantsusmaal abielu jõustuda vaid pärast seda, kui kohtunik on 
mõlemad abielluda soovijad ja perenõukogu ära kuulanud.  

• Türgis võib dementsuse diagnoosiga inimene küll abielluda, kuid eelnevalt on vaja 
meditsiiniliselt hinnata tema võimekust abieluks.  

• Rootsis ei vaja eestkoste all olev inimene abiellumiseks eestkostja luba ning samuti 
pole seadustes sätestatud, et eestkoste all olev inimene peaks oma teo olemusest aru 
saama. 

 
Iirimaal, Itaalias, Leedus, Maltal, Norras, Poolas, Portugalis, Šveitsis ja Inglismaal eksisteerivad 
regulatsioonid, mille alusel on võimalik abielu tühistada või tunnistada kehtetuks juhul kui 
abiellumise hetkel oli üks osapool teovõimetu22. Taoline abielude tühistamine on tavaliselt 
lubatud ainult mingi teatava perioodi jooksu pärast abielu sõlmimist. Norras on selleks 
perioodiks 6 kuud, Itaalias ja Iirimaal 1 aasta ning Inglismaal 3 aastat. 
 
Samuti kehtivad mõnades riikides lahutamise koha pealt erisätted: 

• Austrias on dementsuse diagnoosiga inimesel õigus lahutada juhul kui tema teovõime 
pole piiratud. Kui dementsuse diagnoosiga inimesele on määratud tugiisik, kes teab, 
et inimesel oli juba enne haiguse ilmnemist soov lahutada, siis võib tugiisik inimese 
eest lahutamise soovi esitada. 

• Taanis vajab lahutada sooviv inimene eestkostja nõusolekut. 

• Soomes võib eestkostja eestkostetava eest ise lahutuse sisse anda vaid juhul kui 
eestkostetava abikaasa kasutab eestkostetava rahaliselt ära. 

Valimisõigus 
 
Õigusvõime alt viimasena leiab käsitlemist dementsuse diagnoosiga inimeste õigus valida. 
Austrias, Horvaatias, Soomes, Hollandis, Rootsis ja Ühendkuningriigis käsitletakse 
valimisõigust põhiõigusena, mida ei ole võimalik seadusega piirata, sh ka juhul kui inimesel on 
psüühikahäire. Saksamaal saab valida osalise eestkoste all olev inimene, kui inimesele on 
määratud täielik eestkoste, siis tal valimisõigust ei ole.  
 
Samuti ei ole ka Bulgaarias, Kreekas, Itaalias, Leedus, Luksemburgis, Maltal, Monacos, Poolas, 
Portugalis, Rumeenias, Slovakkias, Šveitsis ja Trügis täieliku eestkoste all oleval inimesel õigus 

 
22 Tühistatud abielu loetakse toimunuks ning selle tagajärjed peatuvad tühistamise hetkel. Kehtetuks 
tunnistatud abielu pole seaduse ees kunagi toimunud.   
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valida, sh käsitletakse valimisõigust kui õigust, mida üldjuhul ei ole lubatud eestkostjal 
eeskostetava eest teostada.  
 
Samuti on levinud lahendus see, et kohtunik otsustab eeskostet seades, kas eestkostetaval 
säilib valimisõigus või mitte. Näiteks: 

• kui inimesele on määratud osaline eestkoste, siis säilib tal valimisõigus, juhul kui kohus 
ei otsusta teisti. Selline korraldus on levinud: Belgias, Tšehhis, Prantsusmaal, 
Hispaanias.  

• Sloveenias ja Portugalis võivad eeskostetavad valida juhul kui kohus otsustab, et 
eestkostetavad mõistavad valimiste tähendust, eesmärki ja nende hääle mõju. 

 

3. Elu lõpu ravi ja hoolduse planeerimine  
 
Üks osa elu lõpu planeerimisest on valmistumine suremiseks ja võimalikeks meditsiinilisteks 
protseduurideks, mis sellega kaasneda võivad. Tänapäeva meditsiin võimaldab raskelt 
haigetel inimestel nende soovidele vastavalt eluiga pikendada. Elu on võimalik pikendada nii 
ravimite, elustamisvõtete, kiiritusraviga23, kui ka organite ja organsüsteemide talitluse 
tehnoloogilise asendamisega näiteks kunstlike vereringepumpade, hingamisaparaatide ja 
dialüüsil põhinevate tehisneeruaparaatidega24. Teinekord võib aga meditsiinile sekkumine elu 
lõpu väga vaevaliseks ja piinarikkaks muuta, mistõttu võivad inimesed taolistest sekkumistest 
keelduda25. Seega on küsimus, millisena näeb inimene ette oma viimaseid päevi, väga isiklikku 
laadi ning vajaks läbimõtlemist ja lähedastega arutamist.  
 
Meditsiinieetika üheks aluspõhimõtteks on patsiendi teadlik nõusolek, mis tähendab, et 
enne meditsiinilise ravi alustamist või protseduuride osutamist, on vajalik saada selleks 
patsiendilt vabatahtlik nõusolek. Sealjuures on oluline, et meditsiinipersonal nõustaks 
patsienti nõusoleku andmisel, st patsiendile tuleb talle arusaadaval viisil selgeks teha, mis 
tema käest küsitakse ja milline on tema otsuse mõju. Samuti tuleb patsiendile tutvustada 
võimalikke ravi alternatiive, tagajärgi, kõrvaltoimeid ja riske.26  
 
Sealjuures on oluline selgeks teha, kas inimene on üldse võimeline edasiseks raviks teadlikku 
nõusolekut andma. Dementsuse diagnoos iseenesest ei saa olla määrav, st dementsusega 
inimesed võivad selleks samuti võimelised olla27. Lähedastel tuleks olla aga valmis  
olukordadeks, kus inimene on olenemata diagnoosist võimeline tulevikku puudutavaid 
otsuseid tegema, kuid need otsused võivad olla kõrvalt vaatajate jaoks irratsionaalsed või 
ebapädevad. Ka teovõimelised inimesed ei ole kõigis oma tegudes ratsionaalsed28.  
 
Seetõttu on inimese soovid ja teadlik nõusolek elu lõpu raviks mõistlik selgeks teha siis kui 
inimene on selleks vaimselt võimeline. Järgnevalt leiavadki tutvustamist erinevates riikides 

 
23 Kruus jt, 2017 kaudu Williams, 2015  
24 Kruus jt, 2017 kaudu A. Soosaar 2016 
25 Ibid.  
26 Alzheimer Europe, 2016. 
27 Orwig jt, 2011.  
28 DuBois, 2008.  



 12 

kasutusel olevad õiguslikud lahendused olukordadeks, kus inimene ei osuuda või pole 
võimeline oma tahet elu lõpu raviks väljendama. 
 
Tulevikuavaldus (advanced statement inglise k) on üldine termin, mis on mujal riikides 
kasutusel tähistamaks kõiki juhiseid, mida inimene soovib teha oma tulevikus aset leidvate  
otsuste koha pealt. Tulevikujuhis (advanced directive inglise k) on spetsiifilisem termin, 
millega tähistatakse just ravi ja tervishoiuteenuseid puudutavaid tuleviku otsuseid29. Nii võib 
tulevikujuhis olla: 

• juhend või palve, kus on defineeritud inimese soovid tulevikus aset leidva ravi või 
tervishoiuteenuste osas. 

Mõningates riikides on tulevikujuhise osa ka: 

• volikiri, kus inimene saab määratleda nn asendusotsustaja (substitute decision 
marker, health care proxy inglise k) ehk isiku, kes on olukorras, kus inimene ise on 
otsustusvõimetu, volitatud inimese nimel ravi või tervishoiuteenuseid puudutavaid 
otsuseid tegema.30 

 
Tulevikujuhistega sarnast eesmärki täidavad ka paljudes riikides kasutusel olevad: 
patsienditestament (patient’s will inglise k), elutestament (living will inglise k) või 
patsiendikorraldused (patient’s directives inglise k, Patientenverfügun saksa k). 

Tulevikujuhiste praktika USA-s ja Austraalias 

Tulevikujuhiste praktika on laialt levinud Ameerika Ühendriikides (USA), kus igal osariigil on 
patsiendi tulevikku puudutavate otsuste välja selgitamiseks omad reeglid ja õiguslikud 
vormid. Parima ülevaate USA-s levinud elu lõpu korraldamise praktikatest ja erinevate 
osariikide tulevikujuhistest leiab siit.  
 
USA ja Austraalia teaduskirjanduses ei ole diskussiooni fookuses enam niivõrd tulevikujuhiste 
vajalikkus, vaid hoopiski tulevikujuhiste koostamise protsess või siis tulevikujuhiste 
planeerimine (advanced care planning inglise k), mida mõtestatakse kui tulevikku 
puudutavate ravi ja hoolduse otsuste planeerimist31. Selle protsessi käigus selgitatakse välja 
inimese väärtushinnangud, eelistused ja asendusotsustajad. Planeerimise protsessi osana 
koostatakse juba varem nimetatud õiguslikult siduvad tulevikujuhiseid.  
 
Taolisel elu lõpu ravi ja hoolduse planeerimisel on igati positiivsed tagajärjed nii patsientidele, 
nende pereliikmetele kui ka tervishoiutöötajatele. Nii on tõendatud, et patsiendid, kes teevad 
läbi tulevikujuhiste planeerimise protsessi valivad elu lõpuks suurema tõenäosusega vähem 
agressiivse ravi32 ja saavad omakorda  elu lõpus eelistustele ja ootustele vastavaid 
hooldusteenuseid.33 Samuti leiab teaduskirjandusest tõendeid, et tulevikujuhiste 
planeerimise protsessi rakendamine aitab vähendada hospitaliseerimist, toetab seda, et 
inimesed saavad elust lahkuda keskkonnas, mis on neile meelepärane ning vähendab 
lähedaste stressi, ärevust ja isegi depressiooni34. 

 
29 Alzheimer Europe, 2011.  
30 Alzheimer Europe, 2016. 
31 Rodi jt, 2020.  
32 Wright jt, 2008 
33 Mack jt, 2010. 
34 Rhee jt, 2013; Silvester, 2013. 

https://prepareforyourcare.org/prepare/7-intro-home
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Kuna tulevikujuhiste planeerimise protsessil on niivõrd positiivsed tulemused, siis on nende 
laialdane kasutusele võtmine seatud prioriteediks mitmetes riikides. Nii on näiteks Austraalias 
tulevikujuhiste planeerimise protsess osa vähihaigete raviteekonnast ning prioriteese 
tähtsusega palliatiivravi strateegias35. Samas on olukord veel kaugel ideaalist, sest 
tulevikujuhiste koostamise protsess pole praktikas kuigi laialt levinud36. 
 
Tulevikujuhised Euroopas37 
 
Bulgaarias, Küprosel, Kreekas, Itaalias, Maltal, Monacos, Poolas, Slovakkias, Rootsis ja Türgis 
ei ole tulevikujuhistel kohta riikide õigussüsteemis. Samas on Küprosel, Kreekas ja Itaalias 
õiguslikult paika pandud, et otsustusvõimetu inimese ravis tuleb arvestada tema varasemaid 
soove. Nii on Itaalias tsiviilseadustikus sätestatud, et inimesel on õigus määrata endale 
eestkostja, kes tohib tema eest langetada otsuseid, sh inimese ravi ja hooldusega seotud 
otsuseid, olukordades, kus see inimene ei ole suuteline seda tegema. Taoline otsus peab 
olema notariaalselt kinnitatud. 
 
Samas on jällegi palju Euroopa ja selle lähiümbrus riike, kus tulevikujuhised on oma koha 
õigussüsteemis leidnud just viimase 15 aasta jooksul. Teistest erinevad Taani, Soome ja 
Holland, kes on tulevikujuhiseid sätestavad õigusaktid võtnud vastu juba palju varem.  
 
Levinud on, et tulevikujuhistes saavad inimesed märkida, kui nad soovivad otsustusvõimetus 
seisundis keelduda elustamisest või elu lõppu pikendavast ravist. Mõnes riigis, näiteks 
Saksamaal, Iirimaal, Lätis, Portugalis ja Šveitsis, saab isik täpsustada eelistusi mistahes 
meditsiiniliste uuringute, ravi, elundidoonorluse (Belgia) ja/või uuringutes osalemise osas 
(viimaseid näiteks Belgias ja Soomes). Taanis, Prantsusmaal, Luksemburgis ja Sloveenias on 
tulevikujuhistes defineeritud peamiselt inimese soovid elu lõppu puudutava hoolduse osas. 
Soomes jällegi on tulevikujuhistes võimalik inimesel väljendada oma soove seoses elulõppu 
puudutava toidu, joogi ja riietuse osas.  
 
Belgias, Horvaatias, Soomes, Luksemburgis, Portugalis, Sloveenias ja Šveitsis  on 
tulevikujuhistes võimalik määrata asendusotsustaja ehk siis isiks, kes olukorras, kus ravi vajav 
inimene on otsustusvõimetu, on volitatud tegema inimese nimel ravi- või tervishoiuteenuseid 
puudutavaid otsuseid.  
Tulevikujuhiseid koostav inimene peab omama õigusvõimet ning juhised peavad olema 
koostatud vabatahtlikult. Samuti on riigid kehtestanud täiendavad nõuded: 

• Arsti kaasamine: Austrias toimub tulevikujuhiste koostamine koostöös arstiga, kes 
peab inimest selles abistama ning veenduma, et inimene saab aru tulevikujuhiste 
mõjust. Tšehhis peab arst tulevikujuhistes inimese valikute juurde lisama nende 
meditsiinilised tagajärjed. Austrias ja Sloveenias peavad arstid allkirjaga kinnitama, et 
inimene on võimeline tulevikujuhistes olevaid otsuseid tegema. Viimane praktika on 
soovitatav, kuid mitte kohustuslik, ka Saksamaal. 

 
35 Rodi jt, 2020.  
36 Gamertsfelder jt, 2015; Meeussen jt, 2011; Yadav jt, 2017.  
37 Järgnev peatükk koosneb suurest Alzheimer Europe (2016) raportil.  
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• Kolmandate isikute kohalolek: mõnes riigis (Austria, Läti ja Portugal) on nõutud, et 
tulevikujuhise koostamise juures oleks advokaat või notar, või üks või rohkem 
tunnistajaid (Austria, Soome, Iirimaa ja Ühendkuningriik). 

• Enamikus riikides on nõutud, et tulevikujuhised oleksid kirjalikus vormis, 
allkirjastatud, neil oleks kuupäev ning nende sisu oleks üheselt mõistetav.  

• Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Luksemburgis ja Portugalis on tulevikujuhiste jaoks 
olemas spetsiaalne üleriigiline register. Enamikus riikides on aga nõutud, et 
tulevikujuhised oleksid kättesaadavad kõikides inimesega seotud 
meditsiinitoimikutes.  

 
Tulevikujuhiste oluline aspekt on nende juriidiline mõju ehk see, kas inimese poolt antud 
tulevikujuhised on temaga kokku puutuvate meditsiinitöötajate jaoks kohustuslikud ja 
õiguslikult siduvad. 

• Austrias, Taanis, Soomes, Saksamaal, Iirimaal, Luksemburgis, Hollandis, Portugalis, 
Sloveenias, Šveitsis, Inglismaal ja Walesis on nõuetekohaselt täidetud tulevikujuhised 
õiguslikult siduvad. 

• Prantsusmaal ja Šotimaal ei ole meditsiinitöötajatel küll kohustus tulevikujuhiseid 
järgida, kuid seda peetakse heaks tavaks.  

• Austrias on tulevikujuhiseid koostades võimalik määratleda, kas need on õiguslikult 
siduvad või pigem soovituslikud.  

 
Samuti on paljudes riikides lubatud tulevikujuhistes kirjeldatud patsiendi soove eirata, kuid 
see otsus peab olema hästi põhjendatud ning dokumenteeritud. Enamikus riikides ei ole 
tulevikujuhistel kehtivusaega, kuid Austrias, Portugalis ja Sloveenias tuleks tulevikujuhised üle 
vaadata iga 5 aasta tagant.  
 

4. Mitte kahjustav käitumine ja eakate hooldus 
 
Eelnevalt on käsitlemist leidnud põhimõtted ja teiste riikide praktikad, kuidas suurendada 
eakate autonoomiat ja kaasarääkimise võimalusi oma elu lõpu korraldamisel. Käesoleva 
peatüki eesmärk on anda ülevaade, kuidas saavad nii tervishoiu kui sotsiaalhoolekande 
süsteemis eakate hooldusega kokku puutuvad inimesed, teadlikult võtta enam arvesse eakate 
soove ning pakkuda hooldust, mis ei kahjusta eakate huve ja autonoomiat. 
 
Teaduskirjanduses38 eristatakse eakate hoolduses kahte hoolduse mudelit: 

• paternalistlik hooldus (paternalist care inglise k); 

• inimkeskne hooldus (person-centered care inglise k) või autonoomne hooldus 
(autonomist care inglise k). 

 
Paternalistlikkule hooldusele on iseloomulik suhtumine, et hooldajad teavad, mis on 
hooldatavatele parim, langetavad seetõttu hooldatava eest otsuseid ja domineerivad 
niimoodi nende üle. Taolise käitumisega proovivad hooldajaid hoolealuseid kaitsta, mille 
tulemusel piirab paternalistlik hooldus eakate isiklikke vabadusi.39 

 
38 Fernández‐Ballesteros jt, 2019.  
39 Gallagher, 1998. 
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Paternalistlik hooldus on oma olemuselt ülevalt alla lähenemine ning teaduskirjanduses 
leidub tõestust selle kohta, et taoline hooldus vähendab eakate autonoomiat40. Nii nagu 
eakate teovõime ja eeskoste korralduses on viimastel aastakümnetel toimunud 
paradigmaatiline muutus, on ka eakate hoolekandes rõhuasetus paternalistlikult hoolduselt 
liikunud eakate autonoomia säilimist toetavatele hooldusvõtetele.  
 
Autonoomsuse rõhutamine eakate hoolduses tuleneb interaktiivsest hoolduse mudelist, 
mille kohaselt tuleb hoolduse pakkumisel võtta arvesse eaka inimese kompetentse41. Nii on  
Lawton ja Nahemow42 eakate hoolduse olemuse seletamiseks välja töötanud inimese ja 
keskkonna interaktsiooni mudeli. Selle kohaselt toimub hoolduse pakkumine kahe üksteist 
mõjutava teguri interaktsioonis: eaka inimese kompetentse, abitust, sõltuvust ja/või 
kognitiivseid puudujääke vahendatakse keskkonna ja eakatega  kokku puutuvate sotsiaalsete 
gruppide poolt. Nii on rõhuasetus eaka inimese nõrkustel ja mitte hakkama saamisel, mille 
tulemusel saavad jõudu juurde eakate suhtes levivad stereotüübid ja ageism, mis omakorda 
mõjutab seda, millist hooldust eakatele pakutakse. Seega mõjutab keskkond ja suhtumine 
eakatesse nende tegelikku heaolu ja hakkama saamist. 
 
Sarnaselt näeb Carl Rogers oma teoorias43, et eakate inimeste funktsioneerimist ei mõjuta 
niivõrd nende vanus või põetavad haigused, vaid interaktsioon, mis tekib eaka isikuomaduste 
ja välise psühho-sotsiaalse keskkonna vahel. Nii on selge, et väline keskkond ja suhtumine 
eakatesse mõjutab nende tegelikku heaolu ja vananemist, mistõttu on oluline, et eakatele 
pakutav hooldus oleks eakate huvidest ja kompetentsidest lähtuv.  
 
Seega on inimkeskne hoolduse mudel, mis põhineb eakate autonoomsusel ja  
kompetentsidel, vastandiks paternalistlikkule lähenemisele. Nii on inimkeskse hoolduse 
mudeli rakendamine ka mitmetes riikides nagu Rootsis ja Ühendkuningriigis üheks eakate 
hoolekande asutuste kvaliteedi mõõtmise indikaatoriks44.  Kuigi mitmed teadlased on 
väitnud, et paternalistlik ja inimkeskne hoolduse mudel ei saa koos eksisteerida45, on ometigi 
tõendeid, et hoolekandeasutustes võivad korraga levida mõlemad hooldusmudelid46. 
 
Mõõtmaks, milline hooldusmudel on hoolekandeasutuses domineeriv, on Fernández‐
Ballesteros ja tema kolleegid47 välja töötanud tõenduspõhise hindamisinstrumendi PACA (The 
Paternalist/Autonomist Care Assessment). Tuginedes hindamisinstrumendi testimisele saab 
välja tuua kahe levinud hooldusmudeli tunnusjooned, mis on järgnevalt esitletud. 
 
Paternalistlikule hooldusele on iseloomulik: 

• eakatega suhtlemisel hääletooni muutmine; 

• eaka inimese tahte vastaselt hooldusvõtete kasutamine, mida hooldaja peab eakale 
parimaks; 

 
40 Brownie & Nancarrow, 2013. 
41 Whal jt, (2012). 
42 Lawton & Nahemow, 1973.  
43 Rogers, 1989.  
44 Department of Health, 2009.  
45 Brownie & Nancarrow, 2013; Charles, Gafni ja Whelan, 1999. 
46 Nicholson, 2017.  
47 Fernández‐Ballesteros jt, 2019.  
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• ravimite manustamine toidu sees; 

• eaka inimese eest lausete lõpetamine või tema eest kõnelemine; 

• eaka inimese külaliste keelamine, kui peaks ilmnema, et mõned külalistest ärritavad 
eakat; 

• eakatele ravimite andmine, kui nad muutuvad närviliseks; 

• hooldajad võtavad ise eaka inimese hooldust puudutavaid otsuseid vastu, kui eakas 
on oma tervise hooletusse jätnud; 

• kui eakad jätavad ise tähelepanuta oma igapäevaelu olulised rutiinid, siis otsustavad 
hooldajad ise, mis on eakale parim; 

• dementsusega inimeste hooldamisel lähtutakse sellest, mis on arvatavasti eakale 
parim;   

• kui eakad inimesed keelduvad arstide ettekirjutusi järgimast, siis teevad 
hooldustöötajad seda eakate eest nii, et eakad ise aru ei saa; 

• füüsiliste piirangute kasutamine hooldusvõtetes; 

• eakate inimeste eest otsuste tegemine olukorras, kus eakad ise ei suuda enda eest 
hoolt kanda; 

• levinud on veendumus, et eakad inimesed peavad ära sööma kõik toidu, mis nende 
ette on pandud; 

• eakate inimeste üle järelevalve teostamine selleks, et nendega ei juhtuks õnnetusi; 

• eaka inimese kognitiivsete häirete korral tuleb hooldajatel eakate eest otsustada 
olenemata eaka enda võimalikest eelistustest; 

• tugiteenustele saamiseks peavad eakat inimest asjaajamises aitama tema lähedased; 

• eakate puhul, kes ei soovi tervislikult toituda tuleb hooldajatel teha otsused nende 
eest; 

• hooldajad teevad eaka inimese rahaasjade osas järelevalvet; 

• hooldjad lahendavad eaka eest kõik asjad, millega eakal endal tekib probleeme. 
 
Inimkesksele hooldusele on iseloomulik: 

• eakale teda puudutava ravi ja hooluduse korral valikute andmine; 

• eakatele seletatakse neile arusaadavalt, kui nende igapäeva rutiinis on vaja sisse viia 
muudatusi; 

• eakad saavad ise otsustada, kas nad soovivad operatsioonile minna või mitte; 

• eakad saavad ise valida, milliseid vabaaja tegevusi nad soovivad teha; 

• eakad saavad ise valida endale meelepärase toidu. 
 
Eakate hoolduse eetilised aspektid 
 
Podgorica ja tema kolleegid48 toovad välja, et sotsiaal- ja tervishoiutöötajad puutuvad eakate 
ravis ja hoolduses kokku mitmete eetiliste küsimustega, mis võiks tuginedes Beauchampi ja 
Childressi biomeditsiinieetika põhimõtetest lähtuvalt jagada nelja kategooriasse: 
autonoomia, heatahtlikkus ehk kliendi/patsiendi huvi esile seadmine (beneficience inglise 
k), mitte kahjustav käitumine (nonmaleficence inglise k) ja õiglus. 
 

 
48  Tucket , 2006; Wilmot, Legg & Barrat, 2002; Eggenberger & Nelms, 2004.   
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Autonoomsuse põhimõte: igal inimesel on õigus teha valikuid, saada ja anda informatsiooni 
ja arutada oma valikuid ilma, et tema soove ja valikuid manipuleeritakse, vaid oluline on 
lähtuda inimese isiklikest väärtustest ja tõekspidamistest49. Teaduskirjanduses leiab palju 
ülevaateid selle kohta, kuidas eaka vajaduste, soovide ja väärtustega arvestamine on oluline 
nii tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele, eakatele inimestele ja nende lähedastele. 
Teiselt poolt on levinud probleemiks vähene informatsioon: nii eakad kui nende lähedased 
kurdavad, et neil ei ole piisavalt infot, mis puudutab määratud diagnoosi, ravi või elulõpu 
korraldust50.  
 
Kliendi- ja patsiendi huvide esile seadmine: tähendab moraalseid kohustusi ja tegevusi, mida 
tervishoiu ja sotisaalhoolekande töötajad peavad inimese huvidest lähtumiseks tegema, 
samal ajal pakkudes terviklikku hooldust51. Inimese huvidest lähtumine võib nendega 
töötavate inimeste jaoks tekitada mitmeid eetilisi küsimusi, kas lähtuda isiku huvidest, mis 
võivad talle olla kahjulikud, või siis rakendada paternalistliku hoolduse võtteid52.  
 
Mitte kahjustav käitumine: tähendab mitte teha kahju või viga kliendile või patsiendile53. 
Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajad puutuvad selles valdkonnas kokku mitmete 
eetiliste küsimustega: kuidas käituda, kui inimene keeldub vabatahtlikult toidust ja joogist54, 
või kas dementsuse diagnoosiga inimesi võib nende tahte vastaselt sondiga toita55. Kui 
dementsuse diagnoosiga inimene keeldub toidust, siis ei ole mõningate autorite kohaselt ka 
vastuvõetav dementsusega inimesi sunniviisiliselt toita ning pigem soovitatakse sel juhul 
võimalikult tihti inimesele toitu pakkuda56.  
 
Õiglus: tähendab kõikide klientide ja patsientide võrdset kohtlemist57, mille eiramine võib viia 
eakate füüsilise, psühholoogilise ja emotsionaalse väärkohtlemiseni58. Kõige levinum eakate 
väärkohtlemise vorm on just vaimne väärkohtlemine, mille tulemusel võivad eakad muutuda 
agressiivseks59.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Chernoff, 2006; Eggenberg & Nelms, 2004; Van Thiel & Van Delden, 2001;  Lejman, Westerbotn, Poder jt, 2013;  
Jonasson, 20019.  
50 Clarfield, Gordon, Markwell, 2005; ja Jonasson, 20019. 
51 Clement, 2013: 418; Beauchamp & Childress, 2013: 459, Judson & Harrison, 2016. 
52 Tucket , 2006; Cheung & Yam, 2005; Bond & Lowton, 2011. 
53 Clement, 2013, Beauchamp & Childress, 2013, Judson & Harrison, 2016 
54 Stinson, Godkin, & Robinson, 2004. 
55 Chernoff, 2006. 
56 Wilmot, Legg & Barrat, 2002. 
57 Clement, 2013; Beauchamp & Childress, 2013 
58 Buzgova & Ivanova, 2011, Teeri, Leino-Kilpi & Valimaki, 2006; Cubit, 2010. 
59 Buzgova & Ivanova, 2011. 
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