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Kokkuvõte 2017. a kohta 

 

Haridus- ja sotsiaalasutuste valdkond 

                                                    

 

2017. a oli Terviseameti järelevalve all olevaid tegutsevaid objekte haridus- ja 

sotsiaalasutuste valdkonnas kokku 2057. Kontrolliti 1553 objekti ehk 75 % tegutsevatest 

objektidest.  

 

Kokkuvõte ei sisalda  tervishoiu- ja kinnipidamisasutusi toitlustavate objektide statistikat. 

Koos tervishoiu- ja kinnipidamisasutusi toitlustavate objektidega (kokku 66) oli 

tegutsevaid objekte haridus- ja sotsiaalasutuste valdkonnas kokku 2123.  

 

Suheldi ametialaselt kohalike omavalitsustega, linnavalitsustega, tervishoiukõrgkoolidega, 

laste- ning sotsiaalasutuste juhtkonnaga, ministeeriumitega, Sotsiaalkindlustusametiga, 

tervisenõukogudega, Tööinspektsiooniga, Päästeametiga, Õiguskantsleri kantseleiga, 

Veterinaar- ja Toiduametiga. 

 

Tegutsevate objektide arvu talitustes kajastab tabel 1. 
 
Tabel 1.Tegutsevate objektide arv talitustes 

Asutused IDA 

talitus 

LÄÄNE 

talitus 

LÕUNA 

talitus 

PÕHJA 

talitus 

Kokku 

 

Koolieelsed 

lasteasutused 

 

98 

 

99 

 

217 

 

326 

740 

Koolid 85 94 185 204 568 

Noortelaagrid 5 5 10 5 25 

Lapsehoiuteenus 15 17 83 147 262 

Asenduskoduteenus 26 4 21 21 72 

Üldhooldekodud 

täiskasvanutele 

39 30 66 34 169 

Muud hoolekande-

teenused 

9 19 12 25 65 

Erihoolekande- 

teenused 

50 33 29 44 156 

Kokku* 327 301 623 806 2057 

* ei sisalda objekte, mis toitlustavad tervishoiu- ja kinnipidamisasutusi 
 

Kõikides tabelites rida „Muud hoolekandeteenused“ sisaldab endas järgmisi teenuseid:  

1) varjupaigad, tugikodud, turvakodud lastele ja täiskasvanutele 

2) ööpäevane sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 
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Tegutsevaid sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse pakkujaid oli 28. Tegutsevaid varjupaiku, 

tugikodusid, turvakodusid lastele ja täiskasvanutele oli 37. 

 

Kõikides tabelites rida „Erihoolekandeteenused“ sisaldab endas  toetatud elamise teenust, 

kogukonnas elamise teenust, ööpäevaringset erihooldusteenust. Tegutsevatest 

erihoolekandeteenuste pakkujatest oli ainult ööpäevaringset erihooldusteenust pakkujaid 

54. 

 

Terviseohtu ennetava järelevalve töö talitustes (hinnangud projektidele ja planeeringutele, 

terviseohutuse hinnangud, tõendid, kooskõlastused) võtab kokku tabel 3. 

 

Tehti 6 ettekirjutust: koolidele (2) ja ööpäevaringsetele täiskasvanute üldhooldekodudele 

(4).  

 

Registreeriti 47 kaebust: koolides (15 kaebust), koolieelsetes lasteasutustes (20), 

erihoolekandeteenuste kohta (1), täiskasvanute üldhooldekodude kohta (1), 

lapsehoiuteenuse kohta (1) ja muude1 (9) objektide kohta. Põhjendatuks osutus 19 kaebust: 

8 kooli, 8 koolieelsete lasteasutuste ja 3 muude objektide kohta.  

 

Koolides olid kaebused seotud peamiselt õppekorralduse ja toitlustamisega. Kaevati 

raskete koolikottide ja suure õppekoormuse üle. Koolieelsetes lasteasutustes ei oldud rahul 

toitlustamisega. Lisaks esitati kaebusi muude asutuste siseõhu, tolmu, müra kohta.  

 

2017. aastast muutus Terviseameti järelevalvetöö aruande vorm ja täitmise põhimõtted: 

tegutsevate objektidena kajastatakse ainult ööpäevast teenust pakkuvad asutused. 2016.a 

aruandes olid sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutajad arvestatud hoolekandeasutuste 

hulka, kuid 2017.a aruandes kajastatakse ainult need sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse 

osutajad (28 objekti), kellele väljastati terviseohutuse hinnang. Need asutused on 

kajastatud 2017. a aastaaruandes rea „Muud hoolekandeteenused“ all vastaval real.  

 

2016. aastaga võrreldes on langenud lapsehoiuteenuste pakkujate arv (vastavalt 293 ja 262 

tegutsevat objekti) – seda seoses lasteaedade arvu tõusuga (2016. a 731 ja 2017. a 740 

tegutsevat). 

 

Võrreldes 2016. aastaga suurenes läbivaadatud projektide arv: 2017. a vaadati läbi 153, 

2016. a 101 projekti. Terviseohutuse hinnanguid taotleti vähem, kui 2016 a (2017. a 

hinnanguid 167,  2016. a 288-suur osa neist oli sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste kohta). 

 

 

 

 

                                                
1 „Muud“ on valdkonna alla  kuuluvad objektid, mille kohta ei ole kehtestatud TA inspektorite tööd 

reguleerivaid määruseid (huvikoolid; sotsiaalkeskused; toitlustamiseta kutsekoolid; spordihooned, mis ei 

kuulu koolile, spordiklubid, tantsustuudiod, mängutoad jms) kuid mida külastatakse kas terviseohutuse 

hinnangu andmiseks või kaebuste/pöördumiste puhul. Kontrollitakse tarbijakaitse seaduse alusel, arvestades 

head tava. 
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Laste ööpäevaringselt tegutsevaid üldhooldekodusid (sh laste ööpäevaringsed varjupaigad) 

oli 8 (2016. a 10) ja täiskasvanute ööpäevaringselt tegutsevaid üldhooldekodusid oli 169 

(2016. a 166). 

   
 

 

 

Tabel 2. Tegutsevate ööpäevaringsete hoolekandeasutuste arv    

IDA talitus LÄÄNE talitus LÕUNA talitus  PÕHJA talitus 

laste täiskasvanute laste täiskasvanute laste täiskasvanute laste täiskasvanute 

1 39* 2 30* 1 66* 4 34*  

*ei sisalda varjupaiku 

 

 

Talituste tööd kajastavad tabelid 3-5. 

 

Tabel 3. Ennetav järelevalve 

 IDA 

talitus 

LÄÄNE 

talitus 

LÕUNA 

talitus 

PÕHJA 

talitus 

Kokku 

Detailplaneeringute 

lähteseisukohtade 

arv 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 

3 

Läbivaadatud 

detailplaneeringute 

arv 

 

0 

 

0 

 

13 

 

0 

 

13 

Läbivaadatud 

projektide arv 

16 9 26 102 153 

Ehitise 

kasutuselevõtmise 

hinnangute arv 

 

15 

 

7 

 

20 

 

35 

77 

Terviseohutuse 

hinnangu andmine 

23 19 71 54 167 

 

Ettekirjutuste arv on võrreldav 2016. aastaga, kaebuste üldarv aga kasvanud: 2017. a esitati 

47 kaebust, 2016. a 35. Põhjendatud kaebuste arv on võrreldes 2016. aastaga enam-vähem 

sama. Isikute arv, kelle suhtes rakendati sunniraha ja sunniraha summa on võrreldes 

eelmise aastaga jäänud samaks. 

 

Tabel 4. Ettekirjutused, märgukirjad, kaebused 

 IDA LÄÄNE LÕUNA PÕHJA Kokku 

Märgukirjade 

arv 

47 7 19 31 104 

Ettekirjutuste 

arv 

5 0 0 1 6 

Kaebuste üldarv 12 0 13 22 47 
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Põhjendatud 

kaebuste arv 

4 0 5 10 19 

Isikute arv, 

kelle suhtes 

rakendatud 

sunniraha 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Sunniraha 

summa kokku 

65 0 0 0 65 

 

Vastavalt ameti 2017. a ohuprognoosile kontrolliti koolidest 100 % vaid õpilaskoduga 

koolid, õpilaskoduta koolide kontrollimine jäi talituste otsustada. Seda kajastab ka tabel 5: 

 

Tabel 5. Kontrollitud objektide arv talitustes  

  IDA 

Kontr.-d 
objektide  
% tegut-
sevate 
objektide 
üldarvust LÄÄNE 

Kontr.-d 
objektide  
% tegut-
sevate 
objektide 
üldarvust LÕUNA 

Kontr.-d 
objektide  
% tegut-
sevate 
objektide 
üldarvust PÕHJA 

Kontr.-d 
objektide  
% tegut- 
sevate 
objektide 
üldarvust 

Koolieelsed 
lasteasutused 95 97% 99 100% 217 100% 295 90% 

Koolid 36 42% 73 78% 106 57% 71 35% 

Noortelaagrid 5 100% 5 100% 10 100% 5 100% 

Lapsehoiuteenus 14 93% 17 100% 79 95% 83 56% 

Asenduskoduteenus 26 100% 4 100% 20 95% 21 100% 

Üldhooldekodud 
täiskasvanutele 32 82% 30 100% 66 100% 33    97% 

Muud hoolekande-
teenused 5 56% 7 37% 2 17% 17 68% 

Erihoolekandeteenused 21 42% 13 39% 26 90% 14 32% 

Muud  0   0    0   6   

Kokku kontr. objekte 234 72% 248 82% 526 84% 545 68% 

Kontrollitud objekte nelja talituse peale kokku: 1553 (75% kõikidest tegutsevatest 

objektidest). 

 

Kuigi olukord elukeskkonna tingimuste täitmise osas aasta aastalt veidi paraneb, esineb 

siiski korduvaid puudusi. Näiteks: 

 

1) Koolieelsetes lasteasutustes: 

 piirdeaed katki; 

 ebapiisav mänguväljakute valgustus; 

 katmata suured liivakastid, kastide puitosad pehkinud; 
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 ruumide kitsikus 1960.-1980. a ehitatud lasteaedades; 

 ruumide viimistlemise (seinad, lagi, põrand) vajadus;  

 ruumide puhastamine, koristusvahendite hoidmine mitte nõuetekohane;  

 määrdunuid mänguasjad; 

 puudu valgustuse tugevuse mõõtmise protokollid;  

 rühmaruumide ebapiisav tuulutamine; 

 rühmaruumides puudu termomeeter. 

 

2) Koolides: 

 trepiastmed nõuetekohaselt märgistamata;  

 tehnoloogiaruumis, keemiakabinetis ei ole ohutusjuhendeid nähtaval;  

 tehnoloogiaruumi seadmed amortiseerunud; 

 loodusainete kabinetis õpetakse ka keemiat, puudu abiruum(id); 

 puudu termomeeter; 

 puudu valgustuse mõõdistused; 

 seinte ja lagede, põrandate remondi vajadus; 

 päevakava ja õppekorralduse rikkumised õpetajate poolt; 

 seebi- ja paberi puudumine tualettides. 

 

3) Täiskasvanute hoolekandeasutustes: 

 siseviimistluse uuendamise vajadus; 

 puudu osa määruse järgi nõutavast inventarist elutoas; 

 puudu osa sanitaarseadmetest; 

 tubade ülerahvastatus; 

 maa-alal ei arvestata puuetega inimeste liikumisvõimalustega;  

 puudu tervishoiuruum. 

      

 

Ettevalmistatud ja läbiviidud sihtuuringud ja projektid 

 

2017. a viidi valdkonnas läbi kaks sihtuuringut, mille kohta on talitused täitnud 

andmebaasid ja koostanud omapoolsed kokkuvõtted. Uuringud korraldas Keskkonnatervise 

osakond ja teostasid talitused 

 

Läbiviidud sihtuuringud: 

1) „Sihtuuring „Asenduskoduteenuse vastavus tervisekaitsenõuetele”.  

Eesmärk oli hinnata asenduskoduteenuse vastavust tervisekaitsenõuetele, mis toodud 

sotsiaalministri 20.07.2007. a määruses  nr 59 „Tervisekaitsenõuded 

asenduskoduteenusele“. 

Sihtuuring viidi läbi läbi 2017 a. I-III kvartali jooksul. Uuringusse kaasati igast regioonist 

kõik asenduskoduteenuse pakkujad (100 % teenuse pakkujatest).  
 

2) „Sihtuuring "Lapsehoiuteenuse vastavus tervisekaitsenõuetele“ 
Eesmärk oli hinnata lapsehoiuteenuse vastavust tervisekaitsenõuetele, mis toodud 

sotsiaalministri 12.03.2007. a määruses nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“.  
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Sihtuuring viidi läbi 2017. a I-IV kvartali jooksul.  

Uuringusse kaasati regioonidest lapsehoiuteenuse pakkujaid järgmiselt:  

Ida ja Lääne regioon: 100 % teenusepakkujatest  

Lõuna regioon: 50 % teenusepakkujatest  

Põhja regioon: 25 % teenusepakkujatest 

Regiooniti uuritud teenusepakkujate arv erines seetõttu, et uuritud asutuste arv oleks 

regioonides võrreldav ja koormus talitustele uuringuga seoses proportsionaalne. 

 

Keskkonnatervise osakonna poolt koostatud mõlema uuringu kokkuvõtted on kodulehel: 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/infomaterjalid-ja-sihtuuringud.html 

 

Parma deklaratsiooni indikaatornäitajad 

 

Parma deklaratsiooni indikaatornäitajate järgi hinnatakse Terviseametis alates 2012. a 

koolide, koolieelsete lasteasutuste, asenduskodu- ja lapsehoiuteenuse osutamise kohtade 

ning laste hoolekandeasutuste ja noortelaagrite elu- ja õppekeskkonna seisundit. 

 

Kuna mitu aastat küsisid inspektorid Parma deklaratsiooni indikaatorite järgi asutuste 

hindamise kohta, sai 15.01.2018. talitustele saadetud Keskkonnatervise osakonna poolt 

pärast ameti õigusnõunikuga vestlemist e-kiri, milles paluti Parma indikaatorite tabelit 

täites arvestada järgmist: 

 

1) asutuste arvu märkides võtta arvesse kõik tegutsevad asutused (näiteks koolide 

puhul ka õpilaskoduta koolid, mida 2017. a ohuprognoosi järgi ei pidanud 

kontrollima).  

2) laste arv on kõik lapsed, kes on tegutsevates asutustes registreeritud.  

3) kas asutus vastab indikaatori nõudele või mitte? Asutus tervikuna (100%) vastab 

indikaatori nõudele vaid siis, kui selle indikaatori vastu ei ole ühtegi eksimust. 

Näiteks, kui asutuses on ruum(id), mille ventilatsioon ei vasta nõuetele, ei saa 

sellist asutust lugeda asutuseks, kus on piisav ventilatsioon.  

4) laste arvu arvutamine- näiteks indikaator „laste arv, kes viibivad hoones, kus on 

piisav ventilatsioon“. Juhul, kui on asutuses ruum, kus ei ole piisavat 

ventilatsiooni (näiteks mittepiisav ventilatsioon 5.-9. klassi poiste tööõpetuse 

ruumis), arvestada mittepiisava ventilatsiooniga ruumis viibivate poiste arv (kõik 

aeg-ajalt seda ruumi kasutavad 5.-9. kl poisid) maha asutuse üldisest laste arvust.  

 

 

Tabel 6 võtab kokku talituste järelevalve all olevate haridus- ja sotsiaalasutuste valdkonna 

objektide vastavuse Parma deklaratsiooni indikaatornäitajate järgi. Võrdluseks on kõrval 

toodud 2016. a näitajad. 

 

Lapsehoiuteenuse puhul näitavad Parma indikaatorid veidi tagasiminekut võrreldes 

eelneva aastaga. Põhjuseks võib olla 2017. a läbiviidud põhjalik sihtuuring paljudes 

lapsehoidudes, mille tõttu pälvisid teenuse pakkujad ameti kõrgendatud tähelepanu. 

 

Tabel 6. 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/infomaterjalid-ja-sihtuuringud.html
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Koolieelsed lasteasutused       
Osakaal asutuste 
üldarvust % 

Indikaatorid       2016 2017 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       100 99 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       100 100 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0 0 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused on 
tagatud       99 99 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       1 2 

Viibimine hoonetes, kus on piisav ventilatsioon       96 95 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
tehisvalgustus       97 96 

 

Koolid       

Osakaal asutuste 

üldarvust % 

Indikaatorid       2016 2017 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       99 99 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       99 99 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0 0 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused        99 99 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       2 2 

Viibimine hoonetes, kus on piisav ventilatsioon       92 92 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
tehisvalgustus       96 98 

 

Asenduskoduteenused       
Osakaal asutuste 

üldarvust % 

Indikaatorid       2016 2017 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       100 100 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       100 100 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0 0 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused        100 100 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       0 0 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
ventilatsioon       99 100 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
tehisvalgustus       100 100 

 

 

Lapsehoiuteenus       
Osakaal asutuste 

üldarvust % 

Indikaatorid       2016 2017 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       100 99 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       100 96 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0 3 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused        100 96 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       0 3 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
ventilatsioon       100 96 
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Viibimine hoonetes, kus on piisav 
tehisvalgustus       100 96 

 

Laste hoolekandeasutused       
Osakaal asutuste 

üldarvust %  

Indikaatorid       2016 2017 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       100 100 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       100 100 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0 0 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused on 
tagatud       100 91 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       0 0 

Viibimine hoonetes, kus on piisav ventilatsioon       100 100 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
tehisvalgustus       94 100 

Noortelaagrid       
Osakaal asutuste 

üldarvust %  

Indikaatorid       2016 2017 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       100 100 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       96 100 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0 0 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused on 
tagatud       100 100 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       0 0 

Viibimine hoonetes, kus on piisav ventilatsioon       100 100 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 
tehisvalgustus       100 100 

 

Parma indikaatorite järgi on lasteasutuste keskkonna tingimused üldiselt head. Siiski, 

lapsehoiuteenuse puhul on kasvanud teenusepakkujate arv, kelle ruumidest leiti 

kontrollimisel hallitust. 

 

 

 

 

Koostas: Kaili Sillamaa 


