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Täiskasvanute hoolekandeasutused 2015. a

173 tegutsevat täiskasvanute hoolekandeasutust.

Uuringus osales 152 (88 %) hooldekodu:

- Ida talitusest 38

- Lääne talitusest 29

- Põhja talitusest 27

- Lõuna talitusest 58

2009. a uuringus osales 148 hooldekodu 2



Sihtuuring „Tervisekaitsenõuded keskkonnale ning 
toitlustamisele hoolekandeasutuses“

Eesmärk:

Hinnata täiskasvanute hooldekodude elukeskkonda ja saada

ülevaade toitlustamisest. Võrrelda tulemusi 2009. a läbiviidud

sihtuuringu tulemustega.

Uuring viidi läbi 2015 a. II-IV kvartalis

SOMm nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervise-
kaitsenõuded“ ja SOMm nr 131 „Tervisekaitsenõuded
toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“
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Hooldekodude elukeskkond 
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Hooldekodude elukeskkond 
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Hooldekodude elukeskkond 
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2015. a uuringu käigus avastatud tähelepanekud

1) puuduvad abivahendid (pandused või muud samalaadsed

konstruktsioonid hoonel), mis võimaldaksid liikumispuudega

inimestel iseseisvalt õue liikuda.

2) ukseava on kitsam, kui ratastooli laius.

3) puudu eraldi söögituba või selleks ettenähtud ruum (elanikke

toitlustatakse nende tubades).

4) määruse nõuetest vähem on valamuid, WC-potte ja dušikohti

(ülekaalus lamajad)

5) elutuba ei ole pindala poolest vastavuses, on väiksem

(ülekaalus lamajad)
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2015. a sihtuuringu käigus avastatud tähelepanekud

6) puuduvateks ruumideks on sageli külalistetuba, tervishoiuruum,

koristusvahendite ruum, puhta pesu hoiuruum, üleriiete hoiuruum.

7)kohandatud hoolekandeasutustes vahel inimeste arv magamistoas

üle nelja

8) lamavad kliendid ei pääse ise joogiveele ligi.

9) ventilatsiooni hooldusleping puudub, hooldus teostatakse

vastavalt tellimusele (umbne õhk, „vanainimeselõhn“).

10) magamis- ja elutubade sisustusest puudu peegel, riidekapp või

kohtvalgustus

11) mõnel töötajal puudus kehtiv tervisetõend 8



2016. a sihtuuring
„Tervishoiuteenuste osutamine hoolekandeasutustes“ 

Osales 157 üldhooldekodu (95 %)

Uuringust jäid välja:

• hoolekodud, mida õiguskantsler oli juba 2016 inspekteerinud 

• rehabilitatsiooniteenust osutavad hoolekandeasutused. 

50%

15%

35%

2015. a tuvastatud puuduste 
lahendamise osakaal, uuritud 

2016.a.

Jah Ei Osaliselt
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Keskkonnatervist puudutavad teemad 2016. a uuringus

10



Keskkonnatervist puudutavad küsimused 2016. a uuringus
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Keskkonnatervist puudutavad küsimused 2016. a uuringus
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Keskkonnatervist puudutavad küsimused 2016. a uuringus
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Soovitused, mida uurida järelevalve teostamisel

* Kas on lahendatud eelmise kontrolli käigus märkuste või 

ettekirjutustena väljatoodud puudused

* Pöörata tähelepanu Õiguskantsleri kirjades toodud puudustele

* Kui inimestel puudub võimalus liikuda hoonest välja, 

informeerida sellisest asutusest KOV-i (kas ukseavad on 

ratastoolile piisavalt laiad, kas korruste vahel ja majast välja 

saab liikuda ratastooliga, kas klient saab vabalt majas ja majast 

välja liikuda?)

* Pesuruumide puhul vaadata, kas on võimalik ruumi

siseneda ratastooli või lamava isiku pesemiseks mõeldud raamiga
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Soovitused, mida uurida järelevalve teostamisel

* Mitmekorruselise hoone puhul: kui ülalkorrus(t)el on lamajaid, 

puuetega/ratastooliga liikujaid-kas on koostatud riskianalüüs 

olukorraks, kui on vaja inimesed kiiresti evakueerida?

* Kas hetkel lamajate päralt olevad ruumid on võimalik kiiresti 

kohandada mittelamajate ruumideks? Kas on selleks olemas 

vajalik sisustus: riidekapid, peeglid, kohtvalgustus jne?

* Kas lamajate voodi kohal on töökorras häirenupp?

* Pöörata tähelepanu ventilatsioonile/tuulutamisele – kas õhk 

ruumides on värske? 

* Probleemi puhul asutusse sisenemisel informeerida politseid. 
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Jätkuvad probleemid

Hea on olukord projektikohaselt ehitatud või rekonstrueeritud 

hooldekodudes. 

Halvem hooldekoduks kohandatud hoonetes (mõisahooned, 2-3-

korruselised 1960-1980. a elumajad, haiglad), kus enamasti ei ole 

tagatud ruumide nõuetekohane koosseis.

• ruumide koosseis ja ülerahvastatus

• ruumide mööbel ei vasta nõuetele.

• puuduvad töötajate olmeruumid (riietusruum, WC, 

söögituba/puhkeruum), koristusvahendite ruum, tervishoiu- ja 

protseduuriruum, külaliste ruum
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Jätkuvad probleemid

• puuduvad kohtvalgustid

• ruumide viimistlus vajab remonti

• magamistubade uksi ei ole võimalik lukustada

• ventilatsiooni tõhusus ja hoolduslepingud

• puudub pandus või samalaadne konstruktsioon hoonel 

• arvestades reaalset kasutust, vastab klientide ja valamute, 

duššikohtade ja tualetipottide suhe määruse nõuetele (kõikide 

klientide arvu arvestades ei pruugi vastata)
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Tänan!

Kaili Sillamaa

kaili.sillamaa@terviseamet.ee


