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Kontrollkäik Kihelkonna Valla Hooldekodusse  

 

 

Austatud proua juhataja  

 

 

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 10.10.2016 ette teatamata Kihelkonna Valla Hooldekodu 

(edaspidi hooldekodu).  

 

Kontrollkäigul oli märgata hooldekodu personali pühendunud ja hoolivat suhtumist klientidesse. 

Hooldekodu kliendid kiitsid personali tähelepanelikkust ning maitsvat toitu. Hooldekodu hoovis 

on õuemaja, kus soojal aastaajal saab mugavalt korraldada erinevaid koosviibimisi. Hooldekodus 

on lähiajal planeeritud suuremad remondi- ja ehitustööd, mis peaksid parandama olmetingimusi 

ning looma juurde hooldekodukohti.  

 

Klientide elu ja tervise ning inimväärikust austava kohtlemise huvides tuleb kaaluda öösel tööl 

olevate töötajate arvu suurendamist ja töötaja väljakutse süsteemi rajamist. Klientide 

majutamisel ja tubade sisustamisel tuleb järgida kehtiva õiguse nõudeid. Klientidel ei peaks 

olema vajadust isiklike asjade hoidmiseks mõeldud kappi jagada. Planeeritud remonditöödel ja 

olme parandamisel tuleb silmas pidada täiskasvanute hoolekandeasutusele seatud 

tervisekaitsenõudeid.  

 

Suurema abivajadusega klientidele tuleb leida enam jõukohaseid tegevusi, mis oleksid arendavad 

ja huvitavad. Liikumispuudega klientidele peab vajadusel osutama suuremat abi ühisüritustes ja 

huviringides osavõtmiseks ning võimaldama neil teiste klientidega samaväärselt värskes õhus 

viibida.  

 

Oluline on alati tagada kliendi privaatsus intiimsemat laadi protseduuridel (potitooli kasutamine, 

mähkmete vahetus) ning abivahendite (nt potitooli) puhastamine enne teise kliendi kasutuskorda.  

    

Üldhooldusteenust osutatakse 24 kohaga ühekorruselises ahiküttega puithoones. Kontrollkäigu 

ajal viibis teenusel 24 klienti (8 meest ja 16 naist) ning tööl oli klientidega kokku puutuvaid 

töötajaid viis – 2 hooldajat, pesupesija-koristaja, juhataja ja kokk. Meditsiiniõde käib 

hooldekodus 2 korda nädalas, vajadusel ka tihedamini. Teenust osutatakse peamiselt raskemate 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128032014029
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terviseprobleemidega eakatele inimestele, kes iseseisvalt toime ei tule. Vastu võetakse ka 

dementsuse diagnoosiga inimesi. Kontrollkäigu ajal viibis hooldekodus 2 dementset klienti. 

Eraldi väljaõppe dementsete klientidega töötamiseks on läbinud 1 hooldaja. Juhataja selgituste 

kohaselt omavad ülejäänud hooldajad kutsestandardi III kategooria hooldaja tunnistust (osadel 

on omandamisel), mille õppekava hõlmab ka dementsuse teemat.  

 

 

Turvalisus ja hooldamine hooldekodus 

 

Hooldekodu juhataja selgitas, et õhtusel ja öisel ajal (20.00-08.00) on hooldekodus üks hooldaja. 

Juhataja sõnul paigaldatakse lähitulevikus valmivasse hooldekodu juurdeehitusse ka häirenuppu 

süsteem. Hetkel majas töötaja väljakutse süsteem puudub. Klientide sõnul annavad nad oma 

abivajadusest personalile teada hõikudes, koputades või kasutades kaasklientide abi. Mõned 

kliendid ütlesid, et WC-ruum asub nende toast kaugel. Eriti öisel ajal on neil raskusi sinna 

jõudmisega (päeval aitab hooldaja). Selle tõttu on nad sunnitud öösel kasutama potitooli või 

mähkmeid. 

 

Hooldekodu üldhooldusteenuse osutajana vastutab kliendi turvalise keskkonna ja toimetuleku 

eest (sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 20 lg 1). Samuti peab teenuseosutaja osutama 

teenusesaajale hooldusplaanis (SHS § 20 lg 2) määratud hooldustoimingud ning muud toetavad 

ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused. Teenuse osutamine ei tohi kahjustada isiku tervist 

(rahvatervise seaduse § 4 p 10). Tagada tuleb teenusel viibivate isikute õigus elule ja tervisele 

ning kohelda kliente nende inimväärikust austavalt. Nende kohustuste täitmiseks ja klientide 

õiguste tagamiseks peab hooldekodus olema piisavalt personali.  

 

Seadus ei sätesta hooldekodule nõutavat minimaalset personali arvu. Siiski tuleb hooldajate 

piisava arvu kindlaksmääramisel lähtuda vajadusest tagada klientidele vajalik hooldamine ja 

tervise ning elu kaitse. See eeldab hoonete, territooriumi, klientide ja muude asutuse eripärade 

arvestamist.  

 

Õhtul ja öösel hooldekodus üksi tööl olev hooldaja ei pruugi suuta tagada klientidele nõuetele 

vastavat teenust, sh turvalisust. Seda enam, et hooldekodus viibivad ka erilist tähelepanu vajavad 

dementsuse diagnoosiga kliendid.  

 

Klientide abivajadus võib jääda tähelepanuta või märgatakse seda olulise viivitusega, kui puudub 

tõhus võimalus abi kutsuda. Mõned klientide toad jäävad hooldaja valveruumist kaugele. Sestap 

ei pruugi hooldaja abivajaja hõiget alati kuulda. Hõikumine võib olla mõnele kliendile kurnav 

või ka alandav ning rikkuda teiste klientide rahu. Mõned kliendid ei pruugi nõrga tervise tõttu 

olla võimelised piisavalt kõvasti hõikuma. Hooldaja kutsumise probleemile osutas ka 

kontrollkäigul osalenud tervishoiuekspert, kes soovitas rajada hooldekodusse kutsungisüsteemi 

ning kaaluda hooldajate hulga suurendamist.  

 

Ebapiisava töötajate arvu korral võivad ühe kliendi abivajaduse ilmnemisel jääda teised kliendid 

abita (nt vajalikud hügieeniprotseduurid õigel ajal tegemata või ravim õigel ajal manustamata). 

Vähene personali arv hooldekodus võib kliendid sundida ka inimväärikuse põhimõttega 

vastuolus olevasse olukorda (nt mähkmete kasutamine kliendil, kes oleks tegelikult võimeline 

abi olemasolul tualetti kasutama; õues viibimise võimalusest ilma jäämine).  

 

Õiguskantsler tunnustab hooldekodu hooldajate tööd ja pühendumist oma kohustuste täitmisele, 

kuid palub leida võimalusi tagada ööpäevaringselt piisaval arvul hooldajate kohalolu 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015019
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016021
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144115
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144115
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hooldekodus, et osutada klientide vajadustele vastava teenust. Tõsiselt tuleks kaaluda (eriti 

hooldekodu remondi käigus) töötaja väljakutse süsteemi rajamist ka hooldekodu vanasse majja. 

 

 

Olmetingimused ja vaba aja sisustamine  

 

Hooldekodu kliendid on majutatud kahe- ja kolmekohalistesse magamistubadesse. Klientide toad 

jätsid hubase mulje – akendel olid kardinad, seintel värvilised tapeedid ja piltvaibad. Paljud 

voodid olid lükatud seina äärde ega olnud mõlemalt poolt ligipääsetavad. Personali segituste 

kohaselt on vajadusel võimalik voodeid nihutada, kuna kõikidel vooditel on rattad all. 

Kontrollkäigul osalenud tervishoiuekspert tõi välja, et hooldekodu põrand on ebatasane ning 

mitmetel ruumidel kõrged lävepakud – see raskendab klientide liikumist ning tõstab 

kukkumisohtu.  

 

Klientide magamistubades WC ja pesemisvõimalused puudusid. Eraldi naiste ja meeste WC-d 

ning pesemisruum asusid hooldekodu koridoris. Mõnedes magamistubades olid potitoolid, kuid 

puudusid neid ülejäänud toast eraldavad sirmid või vahekardinad. Klientide sõnul ei kasutata 

sirme ka klientide mähkmete vahetamisel. Personali selgituste kohaselt pannakse 

hügieeniprotseduuride ajaks kliendi magamistoa uks kinni, kuid toanaabritele võib kliendile 

tehtav protseduur olla nähtav. Klientide väiteil jagab nii mõnigi potitooli oma toanaabritega, 

magamistoas napib ruumi isiklike asjade hoidmiseks ning kliendid jagavad omavahel kapiruumi.  

 

Kontrollkäigul jäi mulje, et kliendid ei ole kuigi aktiivsed – käigu ajal olid enamik klientidest 

oma tubades, mitmed voodis pikali, mõned vaatasid televiisorit. Vestlustes kiitsid kliendid 

hommikusi võimlemistunde, näite- ja lauluringi ning õuemajas toimuvaid suviseid 

muusikaõhtuid. Klientide vaba aja sisustamiseks on hooldekodu elutoas televiisor, raamatud, 

ajalehed ja ristsõnad. Paljudel klientidel on televiisor ja raadio ka enda magamistoas. 

Hooldekodus on võimalik teha Skype vahendusel ülekandeid Kuressaare päevakeskusest. 

Hooldekodu külastavad kiriku esindajad ning laste laulukoorid. Klientide ringe viivad läbi 

hooldajad. Tegevusjuhendajat hooldekodu personali koosseisus ei ole.  

 

Hooldekodu klientidel on võimalik jalutada ümbruskonnas ning külastada hooldekodu läheduses 

asuvat kultuurimaja ja kirikut. Liikumisraskustega klientide jaoks võib see kõrvalise abita 

osutuda raskeks või isegi võimatuks.   

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) §-st 10 tuleneb inimväärikuse põhimõte. Kui inimene on 

sunnitud viibima tingimustes, mille puhul ei ole arvestatud tema tervisliku seisundiga, võib see 

tekitada temas alaväärsustunnet ja jõuetust. Hooldusteenuse osutamisel tuleb igal üksikjuhtumil 

hinnata, millised on kliendi vajadused ning kohandada elukeskkond nendele vastavaks. 

Elutingimused peavad aitama kaasa teenuse eesmärkide saavutamisele ja mitte tekitama 

teenusekasutajates hirmu, alaväärsust või rahutust. Sobivaks keskkonnaks loetakse tingimusi, 

mis loovad positiivse, terapeutilise õhkkonna: tagavad igale inimesele piisava ruumi, valgustuse, 

temperatuuri ja ventilatsiooni, rahuldava asutuse üldseisukorra ning kus erilist tähelepanu on 

pööratud magamistubade ja vaba aja ruumide kaunistamisele.
1
 

 

Klientide majutamisel ja tubade sisustamisel tuleb lähtuda vastavatest õigusnormidest.  See 

tähendab, et üldjuhul tuleks klientide majutamisel eelistada ühe- või kahetoalisi magamistube. 

                                                 
1
 Report to the United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK) on the visit to Kosovo carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 

from 21 to 29 March 2007, CPT/Inf (2009) 3, p 108. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/128032014029
http://www.cpt.coe.int/documents/kosovo/2009-03-inf-eng.pdf
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Olulise kõrvalabi vajaduse ja sügava liitpuudega elanike magamistuba võib olla maksimaalselt 

neljakohaline. Klientide toa sisustamisel on oluline jälgida, et ruumide mõõtmed, sisustuse valik 

ja selle paigutus oleksid sellised, mis võimaldaksid õendusabiteenuse osutajatel vajadusel 

juurdepääsu voodile mõlemalt poolt. Samuti peavad magamistubades olema selle kohustuslikud 

elemendid. Klientidel ei peaks olema vajadust isiklike asjade hoidmiseks mõeldud kappi jagada.  

 

Inimväärsed elutingimused ei ole tagatud kui klientidel puudub võimalus piisavaks 

privaatsuseks.
2
 Magamistubades, kuhu on majutatud potitooli kasutatavad kliendid, peavad selle 

kasutaja privaatsuse tagamiseks olema sirmid või kardinad.
3
 Samuti on privaatsuse tagamine 

oluline ka muude intiimsemat laadi protseduuride juures (nt mähkmete vahetamine, uriinikoti 

vahetamine, sidumised). Inimväärikuse põhimõttega ei ole kooskõlas see, kui inimene on 

sunnitud taluma privaatsuse puudumist intiimsete toimingute juures. Seda ka juhul, kui inimene 

ise ei nõua sirmi või kardina kasutamist.  

 

Potitooli teise kliendiga jagavad inimesed mainisid, et üldjuhul tühjendatakse potitool üsna 

kiiresti, kuid öisel ajal võivad nad olla sunnitud kasutama ühist potitooli ilma, et seda oleks 

vahepeal puhastatud. Olukorras, kus kliendid jagavad sama potitooli toanaabriga, tuleb jälgida, et 

abivahendit puhastataks võimalikult kohe pärast selle kasutamist, kuid hiljemalt enne teise 

kliendi kasutuskorda. Ka juhul kui potitool on vaid ühe kliendi kasutuses ei tohiks selle 

puhastamisega viivitada. Määrdunud abivahendi kasutamine tõstab infektsiooni riski. Lisaks 

mõjub abivahendi tühjendamisega viivitamine häirivalt kõigile toas elavatele klientidele.   

 

Paljud hooldekodu pakutavad vaba aja veetmise võimalused on tõsisema liikumispuudega või 

liikumatutele klientidele kättesaamatud. Kui klientide vaba aja sisustamisele ja aktiviseerimisele 

ei pöörata piisavalt tähelepanu, on oht, et nad muutuvad oma elu ja käekäigu suhtes 

passiivseteks. Suurema abivajadusega klientidele tuleb pakkuda neile jõukohaseid tegevusi, mis 

oleksid arendavad ja huvitavad. Liikumispuudega klientidele peab vajadusel osutama suuremat 

abi ühisüritustest ja huviringidest osavõtmiseks ning olema tagatud teistega võrdsed võimalused 

värskes õhus viibimiseks.  

 

Õiguskantsler palub hinnata hooldekodus toimuvat selle pilguga, et kliente koheldaks igas 

olukorras nende eripärasid, vajadusi ja väärikust austavalt ning võtta olukorra parandamiseks 

kasutusele sobivaid meetmeid. Juurde tuleks luua erinevaid mõtestatud ajasisustusvõimalusi, mis 

oleksid ka suurema abivajadusega klientidele kättesaadavad. Oluline on alati tagada kliendi 

privaatsus intiimsemat laadi protseduuride juures ning abivahendite puhastamine. Hooldekodu 

planeeritud remonditöödel ja olme korraldamisel tuleb lähtuda  täiskasvanute 

hoolekandeasutusele seatud tervisekaitsenõuetest. 

 

 

Tervishoiueksperdi hinnang 

  

Kontrollkäigule kaasatud tervishoiueksperdi arvamuse koopia on lisatud käesolevale kirjale. 

Tervishoiueksperdi arvamuses toodud tähelepanekute ja soovituste osas palun kujundada 

hooldekodul oma seisukoht ning edastada see õiguskantslerile koos vastustega käesolevas kirjas 

toodud tähelepanekute kohta.  

                                                 
2
 EIK otsus Kalashnikov vs Venemaa, avaldus nr 47095/99, p 99. 

3
 Õpik-käsiraamat hooldustöötajatele „Hoolides ja hoolitsedes“ juhib samuti hooldaja tähelepanu abivajaja 

privaatsuse austamisele ning sirmide või kardinate kasutamisele intiim- ja hügieeniprotseduuride teostamisel. (M. 

Jaanisk jt. Hoolides ja hoolitsedes. Õpik-käsiraamat hooldustöötajatele. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kirjastus Argo. 

2015.) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128032014029
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["kalashnikov"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-60606"]}
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Teie seisukohta ootan võimalusel hiljemalt 27.02.2017.  

 

 

Austusega  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Ülle Madise 

 

 

 

Lisa: Tervishoiueksperdi arvamus  

 

 

Koopia: Sotsiaalministeerium 

  Terviseamet 

  Saare Maavalitsus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maria Sults  693 8448 

Maria.Sults@oiguskantsler.ee 


