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Teie    nr  

 

Meie  22.08.2017 nr 7-8/170730/1703604 

Kontrollkäik Tootsi Hooldekodusse  
 

 

Austatud proua Pille Jaasi 
 

 

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 25.05.2017 ette teatamata Tootsi Hooldekodu (edaspidi 

hooldekodu).  

 

Kontrollkäigul võis märgata hooldekodu personali pühendunud ja heatahtlikku suhtumist oma 

klientidesse. Hooldekodu elanikud kiitsid rahulikku keskkonda ja maitsvat sööki, neile pakuti 

paindlikult ka erimenüüsid. Kliendid olid rahul ajaveetmisvõimalustega. Hooldekodu elu- ja 

hügieeniruumid olid puhtad ning varustatud abivahenditega (pesemistoolid, käepidemed, 

trepironija liikumisraskustega klientidele jms). Klientide turvalisust aitab tagada igasse 

magamistuppa paigutatud töötajate väljakutse süsteem.  

 

Parandamist vajab hooldusteenuse dokumenteerimine. Klientidele tuleb koostada hooldusplaanid 

ning need korrapäraselt üle vaadata vähemalt kord poolaastas. Osaliselt või täielikult 

liikumisvõime kaotanud kliente tuleb viia tihedamini värske õhu kätte, pakkuda neile rohkem 

tegevusteraapiat ning mõtestatud ajaveetmisvõimalusi. Suure abivajadusega kliente peab pesema 

vähemalt kord nädalas. Oluline on alati tagada klientidele privaatsus intiimsemat laadi 

protseduuridel (potitooli kasutamine, mähkmete vahetus jne). Aegunud ravimid ja hooldekodust 

lahkunud klientide ravimid tuleb nõuetekohaselt hävitada.  

 

Hooldekodus on 34 teenusekohta ja need kõik olid kontrollkäigu ajal täidetud. Teenust 

osutatakse ka dementsuse diagnoosiga klientidele. Hoone on renoveeritud 2014. aastal ning 

sisustatud hoolekandeasutusele vajaliku inventariga. Majas on lift ja peauksel kohandatud 

kaldteed. Klientide magamistoad paiknevad kahel korrusel.  

 

Päevasel ajal on hooldekodus tavaliselt tööl kaks hooldajat ning õhtuti ja öösiti üks hooldaja. 

Lisaks tegeleb päevasel ajal klientidega tegelusjuht, kelle ülesandeks on pakkuda klientidele 

aktiviseerivaid tegevusi. Meditsiiniõde hooldekodus ei ole, kuid kliente abistab tervisetöötaja, et 

oleks tagatud perearsti määratud õendusabi. Tervisetöötaja juhendamisel korraldatakse ka 

ravimite võtmist. 

 

Kontrollkäigul tegid õiguskantsleri nõunikud koos eksperdiga ringkäigu hooldekodu ruumides, 

tutvusid asutuse dokumentidega, vestlesid personali ning klientidega. 
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Ravimite käitlemine ja hooldusplaani koostamine 

 

Teenuse kvaliteediga olid kliendid üldjuhul rahul ning hindasid kõrgelt töötajate pühendunud 

suhtumist. Dokumentidest selgus, et hooldekodus märgitakse üles igapäevaseid 

hooldustoiminguid, kuid hooldusplaane klientidel ei olnud.  

 

Üldhooldusteenuse osutamisel tuleb lähtuda hooldusplaanist (SHS § 20 lg 2), mille koostamisel 

hinnatakse peale hooldusvajaduse ka tervishoiuteenuse vajadust (SHS § 21 lg 3). Teenuseosutaja 

vaatab hooldusplaani üle vähemalt üks kord poolaastas (SHS § 21 lg 5). Teenuse osutamine ei 

tohi kahjustada isiku tervist (rahvatervise seaduse § 4 p 10). 

 

Klientide tervise kaitset silmas pidades on hooldusplaani koostamine äärmiselt oluline. Selles 

määratakse kindlaks toimingud, mis tagavad inimesele turvalise keskkonna ja toimetuleku 

(sh põhivajaduste rahuldamise) hooldusteenuse kasutamise ajal. Selleks et tagada individuaalne 

ja terviklik abi, on iga konkreetse inimese puhul oluline pakkuda talle just neid tegevusi, mis 

arvestavad tema vajadusi ja on kvaliteetse teenuse tagamiseks kõige vajalikumad.
1
 

Hooldusplaani korrapärane ülevaatamine ning tervishoiuteenuse vajaduse järjepidev hindamine 

võimaldavad kliendi terviseprobleemi või tervisliku seisundi muutumist märgata õigel ajal.  

Nõuetekohane hooldusplaan  näitab teenuseosutajale, kuidas klienti kõige paremini hooldada, 

oma tööd kavandada ja võimaldab nii kliendil kui teenuse rahastajal teenuse kvaliteeti hinnata.     

 

Hooldekodu ravimikapis leidus aegunud ravimeid ja hooldekodust lahkunud klientide ravimeid. 

Klientide tervise kaitse huvides on oluline, et asutusel oleks ülevaade olemasolevatest ravimitest 

ning kõlbmatud (nt mille säilivusaeg on möödunud) ja mittevajalikud ravimid tuleb 

nõuetekohaselt hävitada. Aegunud ravimite kasutamine võib ohustada elu ja tervist. 

Ravimijääkide kogumine ei ole põhjendatud, sest võib tekitada ohtu ravimite kuritarvitamiseks 

ning on vastuolus ravimiarvestuse eeskirjadega.  

 

Õiguskantsler palub järgida hooldekodus ravimite käitlemiseks kehtestatud nõudeid.  

 

 

Olmetingimused ja vaba aja sisustamine  

 

Sunnitud viibimine tingimustes, mille puhul ei ole arvestatud inimese tervisliku seisundiga, võib 

tekitada alaväärsustunnet ja jõuetust. Hooldusteenuse osutamisel tuleb silmas pidada iga kliendi 

vajadusi ning kohandada elukeskkond nendele vastavaks. Elutingimused peavad aitama teenust 

parandada ja mitte tekitama teenusekasutajates hirmu, alaväärsust või rahutust. Sobivaks 

keskkonnaks loetakse niisuguseid tingimusi, mis loovad positiivse, terapeutilise õhkkonna: 

tagavad igale inimesele piisava ruumi, valguse, sobiva temperatuuri ja ventilatsiooni ning 

asutuse rahuldava üldseisukorra, kusjuures erilist tähelepanu peaks pöörama magamistubade ja 

vaba aja ruumide kaunistamisele.
2
 

 

Hooldekodu kliendid on majutatud kahe- kuni neljakohalistesse magamistubadesse (neljakohalisi 

magamistube on kaks), kuhu on paigaldatud ka töötajate väljakutse süsteem. Mõni voodi oli 

ruumis ümber paigutatud nii, et inimene ei ulatunud voodist kutsungit sisse lülitama. Klientide 

                                                 
1
 Vt ka sotsiaalhoolekandeseaduse eelnõu 98 SE seletuskirja § 20 jj selgitused.  

2
 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/108072016026?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016021?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016021?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015019
https://www.riigiteataja.ee/akt/854400
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/aef50e8c-3583-465d-941a-744e0631fee1/Sotsiaalhoolekande%20seadus
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069727c
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turvalisuse huvides peaks kutsungisüsteem olema töökorras kogu majas ning kõigi voodite 

juures.  

 

Magamistubade ukseavades olid tuletõkkeuste tõttu lävepakud, mis võivad liikumisraskustega 

klientidele probleeme valmistada. Kõrged ukseläved magamistubade ustel teevad ratastooli ja 

ratastugiraamiga liikumise raskeks ning liikumisraskustega kliendid on sunnitud rohkem abi 

paluma. See koormab omakorda abistajaid, kuid võib kliendis tekitada ka alaväärsustunnet. 

Klient võib kukkumiskartuse tõttu loobuda aktiviseerivatest tegevustest (näiteks jalutuskäikudest 

õues), milles osalemiseks ta oleks muidu võimeline ning millest ta oleks huvitatud. 

Liikumisvõimaluste parandamiseks saab põrandapinna katet tasandada, lävepakud asendada 

õhemate liistudega vms.  

 

Osas magamistubades olid potitoolid, kuid puudusid neid ülejäänud toast (ja teistest toas 

elavatest klientidest) eraldavad sirmid või vahekardinad. Majas oli sirm olemas ja personali 

sõnul saab seda kliendi soovil kasutada, kuid kliendid üldjuhul selleks soovi ei avalda.  

 

Mitmekohalises magamistoas, mille elanikest vähemalt üks kasutab potitooli, peavad privaatsuse 

tagamiseks olema sirmid või kardinad.
3
 Samuti on eraldatuse tagamine oluline 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 siis, kui inimene ise ei nõua sirmi 

või kardina kasutamist. Sirme kasutamata samas toas teise kliendiga privaatsust nõudvate 

hügieenitoimingute tegemine võib väga häirida ka toanaabreid ning põhjustada neis 

ebamugavustunnet. Privaatsuse tagamise vajadust rõhutas ka meditsiiniekspert.  

 

Kliendid rääkisid, et on hooldusteenuse kvaliteediga üldjuhul rahul. Hooldustoiminguid 

puudutavatest dokumentidest ilmnes siiski, et suurema abivajadusega klientide (kes ei ole 

võimelised end ise pesema) pesemise intervall ulatus mitmel puhul 13 päevani. See ei ole piisav. 

Naha ja nahaaluskudede infektsioonide vältimiseks on peale igapäevaste hügieenitoimingute vaja 

kogu keha pesta vähemalt kord nädalas. Seda rõhutas ka kontrollkäigul kaasas olnud 

tervishoiuekspert. Sama sagedusega tuleb tervisekaitsenõuete järgi vahetada ka voodipesu.  

 

Kontrollkäigul oli näha, et hulk kliente nautis ilusat ilma õuealal. Vestlustes ütlesid tegusamad 

kliendid, et käivad sobiva ilmaga palju õues. Siiski jäi mulje, et piiratud liikumisvõimega 

kliendid ei saa piisavalt värske õhu käes viibida. Ebaselgeks jäi, kui palju lamavate haigetega 

võimeldakse. Liikumisvaegusest põhjustatud probleemide ennetamiseks tuleb just piiratud 

liikumisvõimega klientide aktiviseerimisele pöörata suuremat tähelepanu. Kõigil klientidel peaks 

olema aasta ringi võimalik regulaarselt värskes õhus olla ja töötajate arv peaks seda võimaldama. 

 

Hooldekodus aitab klientide vaba aega sisustada tegelusjuht. Oluline on, et ka tõsisema 

liikumispuudega või voodihaigetele klientidele pakutaks jõukohaseid tegevusi. Sellised kliendid 

ei peaks olema kuude kaupa vaid siseruumides, neile tuleb anda võimalus ka värskes õhus 

viibida. Kui vaba aja sisustamisele ja klientide aktiviseerimisele ei pöörata piisavalt tähelepanu, 

võivad inimesed muutuda oma elu ja käekäigu suhtes passiivseks. Lamavatele haigetele on 

regulaarne tegevusteraapia ülioluline, et säilitada liigeste liikuvust, lihaste tugevust ja ennetada 

tüsistusi, mis on tingitud pikaajalisest lamamisest.  

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

privaatsuse austamisele ning sirmide või kardinate kasutamisele intiim- ja hügieenitoimingute tegemisel. (M. 

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

2015.) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128032014029
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Suurema abi osutamise vajadusega tuleb arvestada ka  personali koosseisu ning tööülesannete 

planeerimisel. Personalinappus ei tohiks takistada klientide aktiviseerimist. Seadus ei sätesta 

hooldekodule nõutavat minimaalset töötajate arvu. Hooldajate arvu määramisel tuleb silmas 

pidada seda, et kõik kliendid saaksid kvaliteetset hooldust ning nende elu ja tervis oleksid 

kaitstud. See eeldab lisaks hoone, territooriumi jms asutuse eripärade arvesse võtmisele ka 

klientide profiili arvestamist, et ka suurema abivajadusega kliendid oleks piisavalt aktiviseeritud.  
 

 

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 kirjas toodud 

tähelepanekute kohta.  

 

Teie seisukohta ootan võimalusel hiljemalt 18.09.2017 

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Lisa:  Tervishoiueksperdi arvamus 4 lehel 

 

 

Koopia: Sotsiaalministeerium, Terviseamet, Pärnu Maavalitsus, Tootsi Vallavalitsus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Lillemaa  693 8439 

Eva.Lillemaa@oiguskantsler.ee 


