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EL - Euroopa Liit
ROL – Raplamaa Omavalitsuste Liit
AK – Rapla valla arengukava aastateks 2013-2025
RST - sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava
Valdkond – valla pädevuses olev osa sotsiaalhoolekande- ja tervise valdkonnast
Terviseprofiil - Rapla valla terviseprofiil
RTA - Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020
LÜ – sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondliku arengukava koostamise lähteülesanne
Komisjon – sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlikku arengukava koostav ajutine
komisjon
JR – juhtrühm vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajatest (Ilvi Pere, Inna Tamm, Herkki
Olo, Ülle Rüüson)
LR - komisjoni töörühmade liidritest moodustatud rühm
Projektijuht – komisjoni tegevuse ja arengukava valmimise korraldaja
KOKS – Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KELAS - Koolieelse lasteasutuse seadus
PGS – Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Rapla Haigla - Sihtasutus Rapla Maakonnahaigla
Tervisekeskus – Rapla Tervisekeskus
SHS – sotsiaalhoolekandesüsteem
TE - tervisedendus
PERH - SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
SVH - südame- ja vereringehaigused
Olulisemad mõisted projekti kontekstis
Projekt – Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondliku arengukava koostamine
Visioon – kirjeldus soovitud ideaalsest olukorrast tulevikus.
Missioon – kuidas jõuame visioonini, millised peame selleks olema, mida peame selleks
tegema?
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Strateegia – põhimõtted, põhiväärtused, eesmärgid ja sihid visiooni ja missiooni
saavutamiseks.
Metoodika – kuidas tegevusi teha? Kuidas jõuda strateegiast tegevuskavadeni ja nende
realiseerimiseni?
Siht – vastus küsimusele: millises suunas soovitakse edasi liikuda? Nt soovime iga
tegevusega liikuda püstitatud eesmärkidele lähemale.
Probleem – vastuolu soovitava ja tegeliku olukorra/seisundi vahel.
Eesmärk – lühike ja selge avaldus, mis kirjeldab mingi ajahetke lõpuks saavutatud või
soovitud olukorda/tulemust. Eesmärgi sõnastustusel tuleb jälgida, et oleksid vastused
küsimustele: mida, kellele, mis ajaks, mis mahus tehakse ning kuidas tehtut hinnatakse?
Tegevus – töö eesmärgi saavutamise nimel vajalike sisendite (materjalid, aeg,
inimtööjõud) muutmisel soovitud väljunditeks.
Protsess – tegevused tulemuste saavutamiseks.
Sisend - vahendid, mis suunatakse protsessi.
Meede – eesmärgi saavutamisele allutatud tegevuste kogum.
Tulemus/väljund – tegevuste tulem (seisund/muutus/erinevus).
Näitaja – mõõdik või oodatav hinnang, mille abil saab mõõta tulemuste saavutamist või
tulemuste saavutamise suunas liikumist.
Mõju – milleski (kelleski) muutust esile kutsuv toime.
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Lühikokkuvõte
Käesolevas lühikokkuvõttes on 2014. aastal Rapla Vallavalitsuse ajutise komisjoni
koostatud sotsiaalhoolekande ja tervise arengukava visioonid (aastani 2025), põhilised
lähenemised valdkonna arendamiseks ja kõige olulisemate probleemide lahendamiseks
kavandatud tegevused (aastani 2018).
Rapla valla sotsiaalhoolekande visioon aastani 2025
Rapla valla sotsiaalhoolekande keskmes olevale abivajajale pakutakse turvalist tuge:
iseseisvaks sotsiaalseks ja majanduslikuks toimetulekuks;
töö- ja tegutsemisvõimekuse säilitamiseks ja taastamiseks;
sotsiaalse sidususe hoidmiseks ja vaesuse leevendamiseks.
Abivajajate ja valla elanike rahulolu Rapla valla sotsiaalhoolekande toetuste ja
teenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega on kõrge.
●
●
●

Rapla valla tervise valdkonna visioon aastani 2025
Rapla vallas on kujundatud igakülgselt turvaline keskkond, mis võimaldab lisaks
ohutusele ka:
kõrget sotsiaalset sidusust;
võrdseid võimalusi olla terviseteadlik ning kehaliselt aktiivne;
saada tulemuslikku arstiabi.
Valla ja maakonna elanike rahulolu Rapla valla terviseteenuste ja arstiabi teenuste
kvaliteedi ja selle kättesaadavusega on kõrge.
Põhimõtted Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonna arendamiseks
KOGUKONNA KAASAMINE - elanike ühtsustunne toetub ühiste soovide alusel
tehtavale koostegevusele, võimaldab ühiseid õnnestumisi, võimaldab abi saada
mure korral ja lahendada koos ühiseid probleeme.
● INFOKORRALDUS - elanikule on õigeaegselt kättesaadav asjakohane kvaliteetne
info.
● VARAJANE MÄRKAMINE - iga elaniku muret märgatakse, teda julgustatakse abi
küsima, tema murele otsitakse ja leitakse koostöös parim lahendus.
TOETUSED
●

1. Jätkatakse vaesust vähendava laste toimetuleku tagamise toetuse maksmist.
2. Suurendatakse
toetuste
maksmise
paindlikkust
reageerimaks
sotsiaalmajanduslikele muutustele. Üldjuhul makstakse toetusi taotlejatele, kelle
sissetulek pereliikme kohta kuus jääb alla 60% miinimumpalgast.
3. Suurendatakse kodanikuühiskonna rolli valla sotsiaalhoolekandes (ühildatud
informeerimine, toetuste jagamine, kaasamine toetuste jagamisel).
4. Jätkatakse sihtrühmapõhiste (heaolu) toetuste maksmist eraldi arvestatuna
vajaduspõhistest sotsiaaltoetustest.
TEENUSED
1. Alustakse ettevalmistusi eesmärgiga avada hiljemalt aastal 2018 uus 150kohaline hooldekeskus (päevakeskusega). NB! Päevakeskus on hooldekeskuse
juures vajalik klientide sotsiaalkultuuriliste vajaduste rahuldamiseks ja
dementsete inimeste kindlustamiseks kvaliteetsete hooldusteenustega.
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2. Kohandatakse senise hooldekeskuse ruumid eluasemeteenuse osutamiseks.
Korraldatakse koduhooldusteenus eakatele ja puuetega inimestele (nt
eluasemeteenus koos koduhooldusteenusega, täiendavad teenused kliendi
soovil, sooja toidu kojuviimine). Sätestatakse kliendi omaosaluse põhimõtted.
3. Arendatakse välja tugiisiku teenus lapsele ja erivajadusega peredele.
4. Rakendatakse tugiisiku ja toetatud töötamise teenus abivajajatele.
ARSTIABI
1. Toetatakse SA Rapla Maakonna Haigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
läbirääkimisi võrgustikupõhiseks koostööks tagamaks Rapla maakonna elanikele
kvaliteetne jätkusuutlik eriarstiabi.
2. Taotletakse koostöös asjakohaste partneritega Euroopa Liidu 2014-2020
struktuurfondidest toetust kaasaegse tervisekeskuse rajamiseks Raplasse.
3. Toetatakse Terviseametile tehtavat ettepanekut uue perearstinimistu avamiseks
Rapla valla teeninduspiirkonnas (vajalik perearstide koormuse vähendamiseks).
4. Osaletakse uute spetsialistide (nt arstide, õdede, logopeedide) Raplasse
tööletulekuks motivatsioonipaketi väljatöötamisel ja rakendamisel.
TERVISEDENDUS (TE)
1. Jätkatakse süsteemset ja sihipärast investeerimist valla tervisetaristusse (nt RVG
tervisepark, staadion, kergliiklusteed, elanike ujumise ja saunateenustega
kindlustamine) ja turvalise keskkonna loomisesse (nt ohutud ja heas korras
mänguväljakud).
2. Süsteemse tegevusega mõjutatakse elanike terviskäitumist.
3. Laste ja noorukite varase märkamise süsteemse võrgustikutööga välditakse ja
vähendatakse uimastite tarbimist, koolist väljalangevust ja kuritegevust.
4. Kogutakse süsteemselt vallaelanike tervise alast informatsiooni (nt terviseprofiil,
uuringud) ning võimaldatakse elanikkonnale igakülgne terviseinfo (nt tervise
teave kodulehel, ajalehes).
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Sissejuhatus, eesmärgiseade
Rapla Vallavalitsus (vallavalitsus) moodustas 2. detsembril 2013 ajutise komisjoni
(komisjon) sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondliku arengukava koostamiseks (vt
Lisa 1). 17-liikmelise komisjoni koosseisu kaasati: volikogu liikmed, volikogu
sotsiaalkomisjoni liikmed, vallavalitsuse liikmed, olulisemate sihtrühmade esindajad
ning sotsiaal- ja tervishoiutöötajad. Komisjoni tegevust suunas ja arengukava valmimist
korraldas projektijuhina Aivar Soe. Projektijuht on tänulik kõigile komisjoni liikmetele
panuse eest arengukava koostamisel. Eraldi tänan hea koostöö eest valla
sotsiaalnõunikut Inna Tamme, kes vastutas arengukava koostamise protsessi sisuliste ja
tehniliste küsimuste eest. Vallavalitsus soovib sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonna
arengukava koostamisega valda elanike huvides sihikindlamalt ja tulemuslikumalt
arendada.

Arengukava jaoks aktuaalne ülevaade valla elanike struktuurist ja prognoosid
(Lembit Suvi uuringu alusel)
Valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonna arengu planeerimisel on vajalik arvestada
rahvastiku põhinäitajate dünaamikat. Alljärgnev ülevaade toetub Lembit Suvi uuringule
- Rapla maakonna demograafilisest struktuurist ja rahvastiku prognoosidest aastateks
2018 ja 2023 (vt Tabel 1. Rapla valla elanike struktuur (Suvi, 2013).. Uuringu autor Suvi
hindab koostatud rahvastiku prognoosi tõepärasust aastani 2018 heaks. Aasta 2023
rahvastiku prognoosi on Suvi tuletanud seniste arvridade loogikast ja seega on tegemist
hüpoteesiga, mida võivad mõjutada seni ettenägematud sotsiaalmajanduslikud tegurid
(Suvi, 2013).
Allpooltoodud ülevaate koostas projektijuht kasutades andmaallikana Suvi uurimuses
esitatud Rapla maakonna demograafilist tabelit (vt Tabel 1. Rapla valla elanike
struktuur (Suvi, 2013). Projektijuht valis Suvi uurimusest Rapla valla andmed, mis on
asjakohased sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonna arengukava kontekstis. Rapla valla
andmed on Suvi tabelist eraldi välja võetud, koostatud on neid andmeid ilmestavad
joonised ja seal, kus see oli otstarbekas, on esitud trende ja hinnanguid. Rapla valla
võrdlused maakonna keskmisega on lugejale kättesaadavad Suvi uuringu lisades.
Lihtsuse ja ülevaatlikkuse kaalutlusel ei ole lugejat koormatud maakonna teiste valdade
võrdlustega, need on kättesaadavad Suvi uuringu lisas 3. Rapla valla struktuuri ja
prognooside baasiks on võetud aasta 2013, mille suhtes on toodud nii võrdlused
aastaga 2009, kui ka prognoosidega aastateks 2018 ja 2023. Rahvastiku arvuliste
muutuste - kasvu ja kahanemise iseloomustamiseks on projektijuht kasutanud osaliselt
sõnalisi hinnanguid1.
Märkus. Allpool toodud ülevaates ei viita projektijuht igakordselt Suvi uuringule, kuna
kasutatud info on võetud peamiselt ühest allikast (vt Tabel 1. Rapla valla elanike
1

Stabiilne – kuni 1%-, väike – 1% kuni 2%, mõõdukas – 3% kuni 6%, suur – 7% kuni 9%, väga suur – üle 10%.
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struktuur (Suvi, 2013).
Ülevaade
● Valla elanike arv (2013.a – 9579 elanikku) on suhteliselt stabiilne, väikeses
langustrendis (-2,4%) aastaks 2018, väike langustrend (-2,3%) jätkub aastani
2023 olles arvestuslikult 223 isikut (joonis 1).
Joonis 1. Rapla valla rahvastiku arvu dünaamika, prognoos. NB! 2013. a - 100%.

● Sünnitusealiste naiste (vanuses 20-39aastat) sünnitusaktiivsust väljendav kasv
(0-4aastaste laste arv) on viimasel viiel aastal suurendanud oluliselt laste arvu
vallas (aastaks 2013 – 550 last, kasv 6,8% võrreldes aastaga 2009). Järgmistel
aastatel asendub prognoosis kasv langusega, stabiliseerudes aastaks 2023
kasvueelsele aastale (2009.a) pisut allpoole jääval tasemel (491 - 0-4aastast
last). Sündivuse kasv suurendab aastani 2018 vallas kooliskäivate laste arvu.
Sünnitusealiste naiste (vanuses 20-39aastat) kõrge osakaal toetub eelmise
sajandi 90ndate aastate kõrgele sündivuslainele. Naiste sünnitusiga (naiste
keskmine vanus esimese lapse sünnitamisel) on riigis ja Raplas tõusutrendis.
Naiste sünnitusaktiivsus on Rapla maakonnas stabiilne – keskeltläbi ca 40 last
(0-4aasta vanused) iga 100 sünnitusealise naise (vanuses 20-39aastat) kohta
(joonis 2).
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Joonis 2. Laste (0 - 4aastased) arvu dünaamika vallas ja prognoos. NB! 2013.a –
100%

● Üle 65aastaste elanike (2013.a – 1485 isikut) arv vallas on stabiilne aastani
2018, mille järel on prognoositud suurt tõusu - 9,6% ehk arvestuslikult 150
isikut aastaks 2023. Elanikkonna vananemine suurendab oluliselt koormust valla
sotsiaalkuludele eelarvele (joonis 3).
Joonis 3. Valla üle 65aastaste elanike arvu dünaamika ja prognoos. NB! 2013 100%.
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● Valla 45-65aastaste (2013.a. – 2678 isikut) elanike arvu kasv aastaks 2023 on
suur – 7% ehk 168 isikut. Elanikkonna vananemise trend on prognoosi kohaselt
kestlik (joonis 4).
Joonis 4. Valla 45-64aastaste elanike arvu dünaamika ja prognoos. NB! 2013. a 100%.

45-64aastased
108,0%
106,0%
104,0%
102,0%

45-64 aastased

100,0%
98,0%
96,0%
2009

2013

2018

2023

● Valla 25-44aastaste (2013.a – 2678 isikut) elanike arvu viimase viie aasta
väikesele kasvule järgneb suur langus– 6,8% ehk arvestuslikult 182 isikut
aastaks 2023. Kuna tegu on parimas tööeas isikute vähenemisega, siis mõjutab
see vähenemise suunas valla üksikisiku tulumaksu laekumist (joonis 5).
Joonis 5. Valla 25-44aastaste elanike arvu dünaamika ja prognoos. NB! 2013 100%.
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● Valla kuni 24aastaste (2013.a – 2869 isikut) elanike arv on suures
langustrendis– 12,6% ehk 361 isikut aastaks 2023. Vähenemine (aastaks 2023)
on väga suur 15-24aastaste arvus – 23,8% ehk arvestusliklt 313 isiku võrra,
kuni 14aastaste laste arv väheneb mõõdukalt – 3,1% ehk arvestuslikult 48 isiku
võrra (joonis 6).
Joonis 6. Valla 0 kuni 24aastaste elanike arvu dünaamika, prognoos. NB! 2013 100%.

kuni 24aastased
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2009

2013

2018

2023

● Valla 15-24aastaste (2013.a – 1316 isikut) elanike arv on suures langustrendis
aastani 2018, mille järel prognoositakse stabiliseerumist – aastaks 2023 on
prognoositud vähenenemine 23,8% ehk arvestuslikult 313 isiku võrra (joonis 7).
Joonis 7. Valla 15-24aastaste noorte arvu dünaamika ja prognoos. NB! 2013.a 100%.
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Valla elanikkonna struktuuri muudatuste näitajate mõju valla sotsiaalmajandusliku
arengu potentsiaalile
● Rahvastiku vananemist iseloomustab vanemate kui 65aastaste (65+) osakaal
elanikonnas. Elanikkonna vananemist on sündivuse kõrgem tase viimasel viiel
aastal suutnud hoida stabiilsena, vananemine hakkab kiirenema prognoosi
kohaselt aastast 2018 (joonis 8).
Joonis 8. Valla rahvastiku vananemist väljendav üle 65+ osakaal.

● Demograafilise potentsiaali hindamise näitlikustamiseks kasutatakse laste (014aastased) arvu suhet vanemate kui 65aastaste elanike arvu. Kui aastal 2009 oli
lapsi (0-14aastased) võrdluses üle 65aastaste elanikega rohkem (suhe 1,03), siis
aastal 2013 ületas 65+ elanike arv laste arvu (suhe 0,98). Prognoosi kohaselt on
laste arvu ja 65+ elanike suhe suures langustrendis – 0,87 aastaks 2023.
Järeldus: valla rahvastik ei suuda end taastoota (joonis 9).
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Joonis 9. Laste (0-14aastased) ja valla vanemate elanike (65+) arvu suhe.

● Tööjõu potentsiaali hindamiseks on kasutatud valla noorte (10-19 aastaste), kui
lähiajal tööturule sisenejate arvu, suhet valla 55-64 aastaste elanike, kui lähiajal
tööturult lahkujate (pensioniikka jõudvate) arvu. Tööjõu demograafiline
potentsiaal on suures langustrendis aastani 2018, mille järel sündivuse viimase
kõrglaine harja mõjul pöörab mõõdukale tõusule (joonis 10).
Joonis 10. Tööturule lähiajal sisenejate (10-19aastaste) valla elanike suhe
tööturult lähiajal lahkujate (55-64aastased) arvu.
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Joonis 11. Valla rahvastiku struktuurimuutused aastatel 2009-2013, prognoosid
aastateks 2018 ja 2023.

Joonis 12. Rahvastiku töövõime (25-44aastaste suhe 45-65aastastesse
elanikesse), rahvastiku demograafiline potentsiaal (0-7aastaste suhe 65+
vanustesse elanikesse) ja tööjõu taastootmise indeks (10-19aastaste suhe 5565aastatesse elanikesse) dünaamika ja prognoosid aastateks 2018 ja 2023.
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Joonis 13. Lapsed ja noored aastatel 2009 ja 2013, prognoosid aastateks 2018 ja
2023.

Joonis 14. 25aastaste ja vanemate valla elanike arvud aastatetel 2009 ja 2013,
prognoosid aastateks 2018 ja 2023.

25aastased ja vanemad 2009 ja 2013
prognoosid 2018 ja 2023
8000
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65+

1485
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45-64 aastased

2475

2447

2578

2615
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2496
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Kokkuvõtteks: Valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonna planeerimisel on vaja kindlasti
arvesse võtta demograafilisi muudatusi (vt joonised 1-14). Prognoosi kohaselt väheneb valla
rahvastik määrani, mil ei suudeta end taastoota. Maksumaksjatest tööjõud väheneb, ühiskonna
hoolt enim vajavate eakate arv kasvab, naiste sünnitusaktiivsuse tõusuhari langeb ja taastub selle
eelsel tasemel. Sotsiaalmajandusliku mõjuga tõsiseks probleemiks on suhteliselt kõrge 1524aastaste elanike arvu vähenemine, so noorte jäädav lahkumine kodukohast õppima, elama ja
tööle mujale. Tulevikus ootab Eestit tervikuna ees tõsine väljakutse: väiksema hulga
maksumaksjatega tuleb üleval pidada suuremat hulka eakaid jt abivajajaid. Seejuures on Rapla
valla olukord pea kõigis näitajates parem maakonna teistest valdadest ja naabervaldadest (va
laste arvuliste näitajatega Kohila vallaga võrreldes) ning tunduvalt parem riigi keskmisest. Kuna
Rapla toimib tõmbekeskusena ja on atraktiivse elukeskkonnaga, siis maakonna ja riigisisene
migratsioon mõjutab valla elanikkonna dünaamikat ja sotsiaalmajanduslikku arengut eeldatavasti
positiivses suunas.

aivarsoe@gmail.com

5047 989

OÜ POIROT

18

Tabel 1. Rapla valla elanike struktuur (Suvi, 2013).
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Rapla valla pädevused sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonnas
Käesoleva arengukava koostamisel võeti arvesse kohalike omavalitsuste (KOV)
tegevuspädevusi. KOV pädevusest väljaspool asuvate institutsioonide tegevust saab
vald mõjutada teataval määral, nt ootuste esitamisega, koostöölepingutega, pakutavate
soodustustega. Allpool on esitatud projekti kontekstis asjakohane lühiülevaade kohaliku
omavalitsuse kohustustest sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonnas.
Kohalike omavalitsuste korralduse seaduse2 (KOKS) §6 lg 1 ja lg 2 alusel on valla
ülesanded:
● korraldada sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet juhul, kui need
ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita;
● korraldada koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja
huvikoolide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning
teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse
halduses.
Rapla valla sotsiaalhoolekanne jaotub toetusteks, hoolekandeteenusteks ja
ennetustööks. Valla makstavateks toetusteks on: toetus õpilaste toiduraha
kompenseerimiseks koolis (kuni 1,2 eurot koolipäeva kohta), toetus laste toiduraha
kompenseerimiseks lasteaias (tegelike kulude alusel), laste toimetuleku tagamise toetus
(kui pere netosissetulek jääb alla 200 euro pereliikme kohta kuus), sünnitoetus (190
eurot lapsele), toetus 1. klassi astujale (suurus 70 eurot), täiendavad toetused
(kriisitoetus, invaabivahendi soetamise toetus, ravitoetus, olmeseadme muretsemise
toetus, eaka toetus, toetused muudel eespool määratlemata juhtudel).
Vald osutab oma sotsiaalteenistuse ja struktuuriüksustega (päevakeskus, sotsiaalse
rehabilitatsiooni keskused töötutele, psüühikahäirete ja vaimupuuetega isikutele,
hooldekodu)
alljärgnevaid
teenuseid:
sotsiaalnõustamine,
koduhooldus,
erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamine ja toetatud elamine), eluasemeteenus
(sotsiaalkorter, sotsiaalpind, ema ja lapse tuba, varjupaigateenus), hooldamine
hoolekandeasutuses,
saunateenus,
invatransporditeenus,
toitlustusteenus,
pesupesemiseteenus, tugiisikuteenus.
Sotsiaalministeerium osutab niinimetatud keerukamaid sotsiaalhoolekande teenuseid,
mida ei ole peetud mõistlikuks osutada kohalike omavalitsuste poolt:
erihoolekandeteenused raske ja pikaajalise psüühilise erivajadusega inimestele,
soodustingimustel eraldatavate tehniliste abivahendite teenus, rehabilitatsiooniteenus
puuetega inimestele ja laste asenduskodu teenus. Samuti toetab riik lapsehoiuteenuse
osutamist raske ja sügava puudega lastele.
2

https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006
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KOV pädevused tervisekaitse valdkonnas Rahvatervise seaduse § 10 (RTS) 3alusel:
● tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise
kontrollimine kohaliku omavalitsuse maa-alal,
● elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse
korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal.
Rapla vallal on koostatud heal tasemel terviseprofiil.
Perearstiabi teenus (esmatasandi arstiabi)4 korraldus on aastast 2013 terviseameti
kohustus. Rapla Perearstikeskus (aadress Lasteaia 12, Rapla) tegutseb vallale kuuluvas
hoones.
Eriarstiabi osutab Rapla valla elanikele Raplamaa Omavalitsuste Liidu poolt asutatud
Sihtasutus Rapla Maakonnahaigla (Rapla haigla). Rapla vald on Raplamaa Omavalitsuste
Liidu liige. Aastal 2013 Rapla haigla poolt korraldatud patsientide rahuloluuuringu5
tulemustel on patsiendid haigla pakutud arstiabiteenusega valdavalt rahul ja väga rahul.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse6 §43 (PGS) alusel kannab vald kooli pidajana hoolt
tervishoiuteenuse osutamise eest koolis.
Koolieelse lasteasutuse seaduse 7 § 23 (KELAS) näeb ette valla kohusena tagada
lasteaedades tervisekaitse töötajad. Haridus- ja teadusministri määrus koolieelse
lasteasutuse miinimumkooseisust 8 sätestab valla jaoks nõuded tervishoiutöötajate ja
logopeedide ametikohtade komplekteerimiseks.

3

https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017

4

Esmatasandi tervishoiuteenused on perearsti ja –õe teenused, koduõendusteenus, füsioteraapia,
ämmaemandusabi teenus, koolitervishoiu teenus, apteegi teenus, töötervishoiu teenus, hambaravi teenus,
psühholoogi või vaimse õe teenus, erinevad tervise teenused, sotsiaaltöötaja osutatud tervishoiuteenused
5

http://www.raplahaigla.ee/meie-haigla/patsiendi-rahulolust

6

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410

7

https://www.riigiteataja.ee/akt/13343125

8

https://www.riigiteataja.ee/akt/13170173
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Töörühma konsulteerimise ülesanded, temaatika, metoodika
Vallavalitsus ja vallavolikogu püstitasid komisjonile ülesandeks Rapla valla
sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondliku arengukava (aastani 2025) koostamise.
Projketijuhi koostatud komisjoni liikmete küsitlusest selgusid ootused koostatavale
arengukavale. Arengukava peaks olema: reaalne, selge, lühike, eluline, omanäoline,
uudne (ei tohiks jääda ilusateks sõnadeks paberil), andma sihi edasiliikumiseks
tasakaalustatud arengut järgides, kavandama tegevusi nii, et need viiks koostöös edasi
sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonda, võtma fookusesse valla elaniku (vaesusriskis
olevate perede, eriti puuetega inimese ja erivajadustega laste) vajadused kogu elukaare
jooksul, looma selguse tervisekeskuse, hooldekeskuse ja haiglakompleksi seni
ebamäärasest tulevikust.
Komisjoni töörühmade lähteülesande (vt lisa 2) arutelu (9.01.2014) tulemusel võeti
arengukava koostamisel veel infoallikateks:
Rapla valla arengukava aastani 20259 (vt lisa 3);
Rapla valla terviseprofiil10;
ülevaated koos statistikaga valdkonna olukorrast vallas, maakonnas ja riigis;
koostööpartnerite, võtmeisikute, valdkonna spetsialistide asjakohased
hinnangud ja seisukohad;
● asjakohased uuringud, aruanded, küsitlused.
●
●
●
●

Projekti üldised metoodilised lähenemised ja suunised
Strateegilise juhtimise põhimõtete järgimine.
Valdkonda suunavatest dokumentidest lähtumine arengukava koostamisel.
Süstemaatiline lähenemine ja tegevuste metoodiline planeerimine.
Tegevuste teostamise eesmärgipärasus, põhjalikkus ja hea kvaliteet.
Andmepilve Google Drive (GD) kasutamine komisjoni interaktiivseks tegevuseks.
Kõigi komisjoni liikmete aktiivne kaasamine – igale liikmele usaldati sobivaim
vastutusvaldkond ja asjakohased ülesanded.
● Siseõppimine komisjonis tegevustes, välisjagamine avalikkusele ja huvirühmade
kaasamine.
●
●
●
●
●
●

9

http://rapla.kovtp.ee/documents/120367/1921065/Rapla+valla+arengukava+20132025_terviktekst.pdf/d229ff43-f28a-400b-a45b-07c78c40d902

10

http://rapla.kovtp.ee/rapla-valla-terviseprofiil
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Komisjoni liikmete küsitluse tulemusel otsustati korraldada kaks avalikku arutelu –
sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste avalik arutelu ning tervisedenduse ja arstiabi avalik
arutelu. Avalikud arutelud täitsid avalikkuse kaasamisel väga olulist rolli.
Tabel 2. Komisjoni tööplaan.
I arutelu

Sotsiaaltoetused

13.02, Rapla VV saalis

Toimunud

II arutelu

Sotsiaalteenused

13.03, Rapla VV saalis

Toimunud

I
avalik
kohtumine

Sotsiaalhoolekanne
a) Komisjoni tegevuse
tulemused
c)
Läbivad
võtmeküsimused

19.03,
Rapla
Kultuurikeskus

Toimunud

III arutelu

Arstiabi

10.04, Rapla VV saalis

Toimunud

II
avalik
kohtumine

Arstiabi ja tervisedendus
a) Ülevaade komisjoni
tegevusest
b)
Läbivad
võtmeküsimused

30.04.
Rapla
Kultuurikeskus

Toimunud

IV arutelu

Strateegia vormistamine

8.05, Rapla VV saalis

Toimunud

AK
avalik
tutvustamine

Koostatud
AK
tutvustamine ja arutelu

28.05
Rapla
Kultuurikeskuses

Toimunud

Arengukava koostamise projektdokumendi jaoks toimus avakoosolek ja komisjoni
tegevuste alustamise lähtekoosolek. Lisaks toimusid veel arutelude vahelisel ajal
komisjoni töörühmade arvukad koosolekud ja komisjoni kolm lisakoosolekut avalike
arutelude ja avaliku tutvustuse ettevalmistamiseks. Projektijuht koostas ja viis läbi
internetis (Google Drive) kolm küsitlust (vt lisad 5-6), kahel avalikul arutelul koguti
osalejalt tagasisidet.
Komisjoni tegevuse tulemusi valdkondliku arengukava koostamisel tutvustati
avalikkusele 28. mail 2014 Rapla Kultuurikeskuses, kus põhjendati ja selgitati vallas
kavandatavaid muudatusi ja arenguid sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonnas ning
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koguti osalejatelt tagasisidet valdkondliku arengukava eelnõule.
Komisjon suutis arengukava koostamise lõpule viia tähtaegselt – juunis 2014. Komisjoni
tegevuse tulemusena valmis valla arengukava lisa: Sotsiaalhoolekande ja tervise
valdkondlik arengukava aastani 2025 eelnõu. Arengukava alusel valmivad valla
planeerimisprotsessis
eri
valdkondade
(sotsiaaltoetused,
sotsiaalteenused)
rakenduskavad. Tervisedenduse rakenduskava uuendati käesoleva valdkondliku
arengukava koostamise protsessis
ja on kättesaadavad terviseprofiilis.
Sotsiaalhoolekande (toetused ja teenused) ja arstiabi valdkondade planeerimisprotsess
on erinev tervisedenduse valdkondade planeerimisest. Koostatud valdkondlik
arengukava on aluseks vastavate valdkondlike rakenduskavade koostamisel.
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STRATEEGILINE VALDKOND NR 1: SOTSIAALTOETUSED
Valdkonna liider Inna Tamm.
Töörühma liikmed: Tarmo Lukk, Herkki Olo, Tõnis Vaik.

Sotsiaalhoolekande õiguslik ja strateegiline raamistik, ülevaade
sotsiaaltoetustest vallas
Sotsiaalhoolekanne on riigis sätestatud põhiliselt nelja seadusega:
●
●
●
●

Sotsiaalhoolekande seadus11;
KOV korralduse seadus12;
Perekonnaseadus13;
Rahvatervise seadus14.

Sotsiaalhoolekande arendamise strateegiline raamistik on antud Rapla valla
arengukavas (AK). Arengukava visioonis aastaks 2025 on sõnastatud:
„ Sotsiaalteenused ja tervishoid on elanikele hästi kättesaadavad“.

Ülevaade sotsiaalhoolekandest vallas
Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on kohaliku omavalitsuse ülesandeks kohaliku
sotsiaalhoolekande
arengukava
väljatöötamine
valla
arengukava
osana,
sotsiaalteenuste, -toetuste ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste
määramine ja maksmine (Sotsiaalhoolekande seadus § 8). Rahvatervise seaduse § 10
11

https://www.riigiteataja.ee/akt/12851852

12

https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006

13

https://www.riigiteataja.ee/akt/13330603

14

https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017
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alusel on kohaliku omavalitsuse ülesandeks elanikkonna haiguste ennetamisele ja
tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal
(Rahvatervise seadus §10). Eelpool nimetatud valdkondi on käsitletud Rapla valla
arengukavas.
Eelmise arengukava sotsiaalhoolekande valdkonna eesmärgid on enamasti saavutatud.
Samas on jätkuvalt aktuaalne Rapla valla arengukava eesmärk saavutada olukord, kus
valla rahvastiku areng ja valla sotsiaalsüsteem oleksid tasakaalus. Seda silmas pidades
püstitati Rapla valla sotsiaalhoolekande ja arstiabi (rahvatervise) tulevikupilt aastaks
2025, määratleti eesmärgid ja koostati sihtrühmade põhine tegevuskava ajavahemikuks
2014-2018. Oluliseks ülesandeks uuel arenguperioodil vallas on arendada süsteemselt
sotsiaalhoolekande ja rahvatervisealast poliitikat, tõsta tegevustes ennetuse osakaalu,
parendada osutatavate teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, suurendada
sotsiaaltoetuste jaotamisel vajaduspõhisust ja arendada infrastruktuuri sotsiaal- ja
terviseteenuste (arstiabi) osutamiseks. Tervisedenduse korraldust soovitakse muuta
süsteemsemaks ning propageerida tervist väärtustavat käitumist. Arengukava
koostamisega soovitakse luua selgus tervisekeskuse, hooldekeskuse ja haiglakompleksi
seni ebamäärasest tulevikust.
Kohaliku omavalitsuse ülesanneteks sotsiaalhoolekande korraldamisel on
sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning
sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine, samuti eestkosteasutuste töö korraldamine
ning sotsiaalregistri pidamine, samuti sotsiaalregistrist laekuva informatsiooni
edastamine Sotsiaalministeeriumisse kehtestatud korras.
Rapla valla elanikele on kättesaadavad riiklik toimetulekutoetus ja alates juulist 2013 ka
täiendav riiklik vajadusepõhine peretoetus, mille eesmärk on leevendada täiendavalt
lastega perede vaesust.

Tabel 2. Toimetulekutoetus vallas aastatel 2009-2014.
Toetused

2009

2010

2011

2012

2013

Toimetulekutoetuse saajaid

922

1416

1460

1 244

1 144

Summa (eurot)

110204 193610 222947 196821 189643 222450

Menetluse kohta keskmiselt 120
(eurot)
Vajaduspõhise
menetluste arv

peretoetuse

Summa (eurot)
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Toimetulekutoetus iseloomustab võrreldes teiste toetustega kõige selgemalt raskemas
olukorras olevate vallakodanike arvulist suurust ja nende hakkamasaamist.
Tabelis 4 on ülevaade vaesusriskis elavate inimeste hulgast ja toimetulekutoetuse
vajaduse ulatusest.
Toimetulekutoetust saavate leibkondade arv kahanes viimase majanduskasvu perioodil.
Riigi poolt eraldatud vahenditest oli võimalik maksta ka täiendavat toimetulekutoetust
ja abistada abivajajate enamust.
Viimastel
aastatel
makstakse
toimetulekutoetust
valdavalt
abivajajatele
toimetulekupiiri kindlustamiseks. 2013.a maksti toimetulekutoetust keskmiselt 95le
perele kuus. 2013.a maksti toetust kokku 1 144 korral kokku sumas 189 643 eurot.
Võrreldes varasemate aastatega (2009-2012) on toetused vähenenud. 2010.a maksti
toimetulekutoetust 1 416 korral, 2011.a 1 460 korral ja 2012.a 1 244 korral. Kuna
tingimused toetuse saamiseks 2013.a ei muutunud ja kulutused elamiskuludele on
üldjuhul kasvanud, siis võib järeldada, et elanike sissetulekud ja toimetulek on viimastel
aastatel pisut paranenud. Kohalikul omavalitsusel on võimalik kehtestada
toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärasid, toetuse
maksmise kriteeriumid on riiklikult sätestatud. Vastav vallavalitsuse komisjon võib
vajadusest lähtuvalt teha toetuste määramiseks kaalutlusotsuseid.
Eriti raskes olukorras (suures vaesusriskis) on need leibkonnad (nt töötu liikmega),
kelle sissetulekud jäävad alla toimetulekupiiri. Eraldi jälgitakse vallas neid lastega
peresid, kus on toimetulekutoetuse saajad, kuna pikaajalised toimetulekutoetuse
saajatel on oht sattuda ja jääda vaesuslõksu. Neile peredele osutatab vald toetuste
maksmisega täiendavat abi.
Pikaajaliste töötute toimetulekuvõime on madal – ka majanduskasvu tingimustes ei ole
nad suutnud tööle rakenduda. Töötukassas registreeritud töötute arv on viimastel
aastatel vähenenud, kuid nende töötute hulgas toimetulekutoetuse saajate arv püsib
stabiilsel tasemel. Toimetulekutoetus moodustab 2014.a valla sotsiaalkulude eelarvest
20% ja see omakorda 52,7% kõigist sotsiaaltoetustest. Toimetulekutoetust saavate
leibkondade arv kahanes viimse majanduskasvu perioodil ja ka viimasel paaril aastal.
Toimetuleku menetluste keskmise summa suurus on suurenenud, mis tuleneb
eluasemekulude kasvust.

Tabel 3. Toimetulekupiiri, valla sotsiaaltoetuste piiri ja miinimumpalga seosed.
Toimetulekupiir €

Valla sotsiaaltoetuse piir €

Miinimumpalk €

2009

64 ( s.o. 23 % min palgast)

160 /(40% min palgast)

278

2010

64

160

278

aivarsoe@gmail.com

5047 989

OÜ POIROT

27

2011

77

160

278

2012

77 (s.o. 26% min palgast)

200 ( s.o.69% min palgast)

290

2013

77 (s.o. 24% min palgast)

200 (s.o. 63% min palgast)

320

2014

90 (s.o. 25% min palgast)

200 (s.o. 56% min palgast)

355

Viimastel aastatel (vt tabel 4) on toimetulekupiiri ja miinimumpalga suhe jäänud
vahemikkku 23-26%. Rapla valla sissetulekutest sõltuvate toetuste piirmäär toetuse
saamiseks on olnud vahemikus 40-69% miinimumpalgast, mis on omakorda
ligilähedane vaesuspiirile. Vaesuspiir on toetuse taotlejatele sissetulekute suuruse
kriteeriumiks - toetuse saajal peab säilima aineline motivatsioon tööturul osalemiseks.
Euroopa toiduabi (toiduabi) taotlejate osakaal valla elanikest on viimaste aastate lõikes
jäänud vahemikku 10-20%: 2013.a - 20,5% (seisuga 31.12.2013.a oli elanikke 9475,
neist toiduabi saajaid 1946). Toiduabi on jagatud valla elanikele, kes seda nende endi
määratlusel vajavad. Siinjuures tuleb märkida, et osade toiduabi saajate sissetulekud
ületavad valla sotsiaaltoetuse taotlemise piirmäära.
Kuna riiklikust toimetulekutoetusest ei piisa vaesuse leevendamiseks vallas, siis on
ka edaspidi vajalik:
● jätkata tasakaalustatud sissetulekutest sõltuvate täiendava sotsiaaltoetuse
maksmist. Pere sissetuleku määra toetuse arvutamiseks aluseks tuleb võtta riigi
suhteline vaesuspiir - 60% leibkonna liikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku 15
mediaanist. Absoluutne vaesus langeb kokku elatusmiinimumiga ja
toimetulekupiiriga (2014.a - 90 €);
● jätkata lastega seotud toetuste maksmist;
● toetada õpilaste toiduraha kompenseerimist koolis, lasteaias ja õppe- ja või
huvitegevuse kulude katteks;
● jätkata
sissetulekutest
mittesõltuvate
toetuste
maksmist
vastavalt
koalitsioonilepingule;

15

Ekvivalentnetosissetulek on sissetulek leibkonnaliikme kui tarbimisühiku kohta. Selle arvutamise
aluseks on leibkonna netosissetulek (palgatöö eest ja individuaalsest töisest tegevusest saadud
sissetuleku, omanditulu, sotsiaalsete siirete, teistelt leibkondadelt saadud regulaarsete rahaliste
maksete ja enammakstud tulumaksu tagastuse summa, kust on maha arvatud leibkonna tehtud
regulaarsed rahalised maksed teistele leibkondadele, varalt tasutud maksud ja tulumaksu
juurdemaksed), mis jagatakse leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga. Esimese täiskasvanud
leibkonnaliikme tarbimiskaal on 1, iga järgmise täiskasvanu oma 0,5 ja ülalpeetava lapse oma 0,3.
.2012.a elas suhtelises vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli väiksem kui 329
eurot (2011.a - 299 eurot) ja absoluutses vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli
väiksem kui 196 eurot (2011.a - 186 eurot).
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● vajadusel ja võimalusel uute sotsiaaltoetuste liikide väljatöötamine ja
rakendamine.
Sotsiaaltoetuste arendamise vajadused, võimalused ja probleemid
Arenguvajadused
● Abivajajate ootuste ühildamine reaalsete vajadustega.
● Üldsuse parem informeerimine sotsiaalhoolekandest.
● Abivajaja aktiivsuse suurendamisele suunav toetuspoliitika (parem toimetulek
tulevikus).
● Ressursside kasutamise tõhustamine eesmärgiga suuta paindlikult ja kiiresti
reageerida sotsiaalmajanduslikele muutustele.
Arenguvõimalused
● Laste ja erivajadustega inimeste vaesuse leevendamine neile võrdsemate
võimaluste loomisega (nt toimetuleku tagamise toetus).
● Selgitustöö tõhustamine valla eelarvelistest võimalustest, eelarvevahendite
efektiivsem kasutus.
● Tähelepanu
suurendamine
sotsiaalja
tervisevaldkondadele
ning
kodanikuühiskonna tugevdamine (vastutuse jagamine, suurem kaasamine
elukeskkonna kujundamisse).
● Eelarvevahendite suurendamine (kas teiste valdkondade arvelt ja/või sisemise
ümberjagamisega eri toetuste liikide vahel).
Arenguprobleemid
● Abivajaja ootuste ja sotsiaaltoetuste reaalsete võimaluste vahel on liiga suured
käärid.
● Üldsuse napp teadlikkus sotsiaalabist (millisel määral valla olemasolevad
toetused abivajajat aitavad?).
● Abivajaja võib sattuda liigsesse sõltuvusse sotsiaalabist tulevikus
(sotsiaaltoetused peaks suunama abivajajat iseseisvalt toime tulema tulevikus).
● Eelarveliste ressursside nappus (olemasolevate sotsiaaltoetuste liigid ei kattu
vajadustega, napp eelarve ei kata sihtrühma kasvust tingitud suurenenud
vajadusi).
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Visioon, sihid, eesmärgid ja tegevused sotsiaaltoetuste arendamiseks
Rapla valla sotsiaaltoetuste süsteem on abivajajakeskne, optimaalne,
toetab elanike iseseisvat toimetulekut, ennetab ning leevendab
vaesust ja sotsiaalset tõrjutust.

Sihid ja eesmärgid
● Erinevate sotsiaaltoetuste liikide proportsioonid vastavad paremini (ühiskonna
ja sihtrühmade muutustest tingitud) vajadustele.
● Kodanikuühiskonnal on oluline roll valla sotsiaalhoolekande süsteemis (nt
ühildatud informeerimine, toetuste jagamine).
● Abivajajate ja elanike rahulolu valla sotsiaaltoetuste süsteemiga on kõrge.
● Abivajajate motivatsioon iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas on kõrge (abi
taotleja sotsiaaltoetuste suurus ei ületa 60% miinimumpalgast).
● Elanikud ja abivajajad on hästi informeeritud valla sotsiaaltoetustest.
● Kõigile valla sotsiaaltoetuste piirmäärast allapoole jäävate perede lastele
võimaldadakse valla eelarvest osalemine vähemalt ühes huviringis.
Tegevused
● Analüüsitakse toetuste ja sihtrühmade vajadusi ja võimalusi (majandusolukord).
● Analüüsi alusel kehtestakse sotsiaaltoetuste piirmäärad.
● Kodanikuühiskonda
motiveeritakse
ja
kaasatakse
osalemaks
valla
sotsiaalhoolekande süsteemis.
● Abivajatega suheldakse avatult.
● Sotsiaaltoetuste eelarvet planeeritakse eesmärgipäraselt.
● Kirjutatakse ja publitseeritakse (nt valla lehes, kodulehel, sotsiaalmeedias)
huvipakkuvaid, reaalsest elust õpetlike ja järgimist väärivaid lugusid.
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STRATEEGILINE VALDKOND NR 2: SOTSIAALTEENUSED

Valdkonna liider: Anne-Ly Pedaja.
Töörühma liikmed: Harri Õunapuu, Märt Kubo, Sirve Laineste, Väino Sassi.

Sotsiaalteenuste valdkonna õiguslik ja strateegiline raamistik, ülevaade
olukorrast vallas
Õiguslik ja strateegiline raamistik
●
●
●
●
●
●
●

Sotsiaalhoolekande seadus16.
KOV korralduse seadus17.
Perekonnaseadus18.
Valla arengukava kuni aastani 202519.
Valla investeeringute kava.
Valla arengustrateegia - tabelid 2, 320.
Valla terviseprofiil21.

16

https://www.riigiteataja.ee/akt/12851852

17

https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006

18

https://www.riigiteataja.ee/akt/13330603

19

http://rapla.kovtp.ee/documents/120367/1921065/Rapla+valla+arengukava+20132025_terviktekst.pdf/d229ff43-f28a-400b-a45b-07c78c40d902
http://rapla.kovtp.ee/documents/120367/1921065/Lisa+1.+Rapla+valla+eelarvestrateegia+20142017.pdf/74ce1ecb-356f-4570-ba6d-dc2207cc8c7f

20

http://rapla.kovtp.ee/documents/120367/1921065/Lisa+1.+Rapla+valla+eelarvestrateegia+20142017.pdf/74ce1ecb-356f-4570-ba6d-dc2207cc8c7f

21

http://rapla.kovtp.ee/rapla-valla-terviseprofiil
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● Laste-ja perede arengukava22.
Ülevaade sotsiaalteenustest vallas
Vallas suureneb pensioniealiste inimeste arv mõõdukas tempos – nende osakaal
elanikkonnas 2014.a on 16%, arvuliselt 1579. Rapla linnas on pensioniealisi 17,8%
elanikkonast, väikseim osakaal elankkonnast on pensioniealistel Alus -12,8%.
2014.a on Rapla Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) statsionaarses osakonnas 50
klienti (hoolduskohti 50). Ööpäevaringses hooldusosakonnas töötab 12 inimest (9
hooldajat, hügieenitöötaja, pesupesija, remondimees). Köögis töötab kaks kokka,
kokaabi, päevakeskuse perenaine. Palgal on kolm valvurit. Hooldekodu teenus on selle
klientidele tasuline.
Hooldekeskuse teenuste maht on kasvanud viimastel aastatel kiires tempos.
Põhilisemateks hooldekeskuse teenusteks on: toitlustamine (supiköök);invatransport;
saunateenus; pesumaja teenus. Teenust rahastakse valla eelarvest ja kliendi
omaosalusega. Erihoolekande teenused kasvavad kiires tempos: nt igapäevaelu
toetamise teenust kasutas 2013.a 18 klienti ja toetatud elamise teenust 8 klienti.
Laste eluasemeteenust korraldati viiele lastega perele (kokku 16 last). Vajadusel
aidatakse kohandada puudega lapse elukohta. Tegutseb ajutine varjupaik emale ja
lapsele. Vanemliku hooleta jäänud lapsele võimaldatakse valla poolt hooldamist
perekonnas. Vald katab seejuures osa kuludest. Lapsehoiuteenust korraldavad
osaühingud Ridiradiralla ja Bambi. Koduhooldusteenust osutavad viis koolituse läbinud
avahooldustöötajat. Tavaliselt on ühel koduhooldajal 10-12 klienti. Koduhooldaja
minimaalne ajakulu ühele kliendile on neli tundi nädalas. Koduhooldusteenus on
kliendile tasuta. Klientide arv on kasvanud: 41 klienti aastal 2011 ja 55 klienti aastal
2013.
Eluasemeteenust osutab vald Alu sotsiaalmaja 12 toas (20 klienti, neli privaatset tuba ja
kaheksa kaheinimese tuba). Rapla Hooldekeskuses on 18 sotsiaalkorterit (21 elanikule).
Rapla linnas on eluasemeteenuse jaoks veel 12 korterit (27 elanikule) ja Alu
Tugikeskuses on kohandatud sotsiaalpinnad kuuele kliendile.
Psühholoogilist nõustamist osutavad abivajajatele valla eelarvelise toetusega MTÜ
Noorte Nõustamiskeskus ja MTÜ Psühholoogiateenistus. Osaühing Praxis nõustab
raseduskriisi ja pereplaneerimise asjus alaealisi. Vajadusel pakub OÜ Praxis klientidele
viipekeele tõlget ja võlanõustamist.
Rapla
22

Linnavolikogu

1995.a

otsusega

rekonstrueeriti

linna

võõrastemaja

www.sm.ee/.../lapsed/.../Laste_ja_perede_arengukava_...
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sotsiaalteenuste osutamiseks ja loodi hooldekodu-päevakeskus (edaspidi hooldekodu).
Hooldekodus osutatakse klientidele järgmisi teenuseid: avahooldus, ööpäevaringne
hooldus, sotsiaalkorterid, sotsiaalpinnad, kriisiteenus emale ja lapsele, töötute
rehabiliteerimine, kodutute varjupaik, toetatud elamise teenus, igapäevaelu toetamise
teenus, päevakeskuse teenused.
● Hooldekeskuse olemasolev taristu on teenuste osutamisel maksimaalselt
rakendatud olles ammendanud arenguvõimalused Päevakeskuse olukord on
kõige kriitilisem – kunagised kohandatud ruumid ei võimalda täita
tänapäevaseid nõudeid teenustele.
● 2014.a eelarves on sotsiaaltoetuste ja –teenuste kulude katteks kavandatud
1,035 miljonit eurot, mis moodustab ca 11% valla eelarve mahust. Igapäevaselt
teenindatakse hooldekeskuses üle 120 abivajaja, eluasemeteenust saavad 36 klienti,
lastehoiul on 15 last. Muude sotsiaalteenuste mahust mõned näited: pesupesemine
(2011.a – 18 klienti), saunateenus (2011.a - 788 klienti ja 2013.a – 1936 klienti),
toitlustamine ( 2011.a – 1 563 klienti; 2013.a. – 3 208 klienti).
Kokkuvõtteks: Hoolimata ainelisest kitsikusest suudetakse
osutatada vallas sotsiaalteenuseid laial skaalal ja rahuldaval
tasemel.
Arengutrendid
● Nii meeste kui naiste eluiga pikeneb suhteliselt kiiresti tänu heaolu kasvule,
paremale toitumisele, tervislike eluviiside levikule, tulemuslikumale arstiabile ja
sotsiaalhooldusele.
● Pensioniealine elanikkond suureneb ja nende osakaal kasvab tööealiste arvelt.
Elanikkonna struktuurimuutustega kaasnev nõudluse kasv sotsiaalteenuste
järele esitab väljakutse vahendite ja võimaluste parimaks ja oskuslikuks
planeerimiseks ja kasutamiseks. Samas suureneb ka pensioniealiste tööhõive,
mis vähendab nõudlust sotsiaalteenustele.
● Traditsiooniline perekondlik eluviis on kiiresti muutunud: nt abielus lastega
perede arv väheneb, suureneb üksi lapsi kasvatavate vanemate osakaal, kasvab
üheliikmeliste perede arv, kasvab seenioride osakaal, kel ei ole nende eest
hoolitsevaid lapsi või on lapsed võõrsile siirdunud.
● Meditsiini areng ja ühiskonna jõukuse kasv suudab aidata elule raskete
krooniliste haigustega inimesi ning ka enneaegselt sündinud lapsi (nt arstid
suudavad elule aidata ja elus hoida ka keeruliste geenidefektidega enneaegselt
sündinuid, kes ei suuda iseseisvalt funktsioneerida). Ülaltoodud juhtumid
suurendavad hooldatavate omaste ja sotsiaalhoolekande koormust.
● Euroopas ja Eestis on nõuded sotsiaalteenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile
järsult uuenenud. Kõrgendatud uusi nõudeid ei ole võimalik rahuldada
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●
●

●

●

vananenud meetodite, vahendite ja oskustega - Rapla vald vajab uusi rajatisi,
tehnikat ja töötajatele kaasaegset väljaõpet.
Sotsiaalteenused muutuvad klientide vajadustest ja nende toimetulekuvõimest
lähtuvalt paindlikemateks.
Hooldatavaid erivajadustega kliente kaasatakse üha rohkem tavaellu (nt
hooldekeskuse klientide elu rikastatakse hobitegevuste, kultuurisündmustega),
puuetega lastele kohandatakse arengukeskkonnad tavalasteaias ja/või
tavakoolis.
Sotsiaalteenused uuenevad pidevalt (nt tekkinud on uued vormid
lastehoiuteenustes), teadmised avahooldusest muudavad teenuse arendamist,
päevateenuste loetelu pikeneb, dementsetele ja parandamatutele haigetele
leitakse sobivamaid elamise- ja olemisvorme.
Riigin sotsiaalpoliitika ergutab valla elanikke nõudma omavalitsuselt
kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavust.

Sotsiaalteenuste olulisemad tulemused ja tugevused, arendamise vajadused,
võimalused ja probleemid
Olulisemad tulemused, tugevused
● Rapla vallas (Rapla linna ja Rapla valla ühinemisel kujunenud omavalitsus) on
välja arendatud tänapäevane ja hästi toimiv võrgustik sotsiaalteenuste
osutamiseks. Võrgustikku iseloomustab koolitatud ja toimekas juhtkond
(vallavalitsuses, hooldekodus) ja asjatundlik personal.
● Sotsiaalteenuste valik ja kvaliteet paraneb iga aastaga. Sotsiaalteenuste
osutamist jälgivad ja suunavad vallavalitsus ning volikogu sotsiaalkomisjon.
Sotsiaalteenuste
vastavust
riiklikele
nõuetele
on
kontrollinud
Sotsiaalministeeriumi järelevalveteenistus, nende tehtud ettepanekud on
rakendatud.
● Vald on kaasanud sotsiaalteenuste arendamisse mittetulundusühingud; vald teeb
koostööd peredega, erialaspetsialistidega, maavalitsuse ja maakonna valdadega.
● Sotsiaalteenuste võrgustik võimaldab hankida teavet kõigist abisoovivatest
inimestest.
● Sotsiaalteenuste juhid on hästi informeeritud valdkonna arenguvajadustest ja võimalustest.
● Valla võimekust maakonnakeskusena sotsiaalteenuste osutamisel on arendatud,
millega on loodud eeldusi rahuldamaks väikevaldade ja kaugemate kantide
elanike vastavaid vajadusi.
● Vallas tegutsevad ettevõtted, Tallinnas ja Soomes töötavad vallaelanikud
(töökohad on tänu asukohale kättesaadavad ja kõrgema tasuga) tagavad valla
tulude kestliku kasvu ja seega eelarvelised võimalused valla sotsiaalteenuste
arendamiseks.
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Arenguvajadused
● Sotsiaalteenuste maht vajab suurendamist ja nende sisu kaasajastamist.
● Ressurside efektiivsemaks kasutamiseks on vajalik sotsiaalteenuste osutamine
koondada hooldekeskusesse (koos päevakeskusega). Hooldekodu klientide
sotsiaalkultuuriliste vajaduste rahuldamine on otstarbekas päevakeskuses.
Dementsed inimesed vajavad kvaliteetseid hooldusteenuseid. Sotsiaalteenuste
osutamise töövahendid vajavad põhjalikku uuendamist.
● Vajalik on koduhooldusteenuse edasi arendamine (nt eluasemeteenus koos
koduhooldusteenusega, täiendavad teenused kliendi soovil - sooja toidu
kojuviimine, kliendi omaosaluse sätestamine).
● Vajalik on erihoolekande teenuste laiendamine ja süvendamine.
● Vajalik on otstarbekohaselt kasutada sotsiaaleluruumide rajamiseks vallas
vabanevaid pindu.
Arenguvõimalused
● Vallavalitsusel on võimalused taotleda EL 2014-2020 struktuuritoetusi
sotsiaalteenuste arendamiseks, eriti investeeringuvajaduste rahuldamiseks.
● Valla eelarve sotsiaalvaldkonna vahendite osakaalu suurenemine võimaldaks
teenuste mahu kasvu ja kvaliteedinõuete uuendamist (nt personali väljaõpe).
● Koostöös partneritega on võimalik lahendada optimaalsemalt sotsiaalvaldkonna
probleeme (maavalitsus, ROL, maakonna vallad).
● Sotsiaalteenuste arengut ergutab ühiskonna ja riigi tähelepanelikum ja
tulemuslikum suhtumine abivajavate inimeste probleemidesse. Optimismi lisab
vallavolikogu ja vallavalitsuse kursisolek valdkonna probleemidega ja tahe
korraldada sotsiaalteenuseid Rapla vallas riigi keskmisest paremal tasemel.
Probleemid
● Sotsiaalteenuste taristu mahajäämus ja ebapiisavus nõuetekohaste teenuste
osutamiseks (nt hooldekodu on väike, päevakeskuse ehk sotsiaalteenuste
keskuse ruumipuudus takistab teenuste arengut, sotsiaalpindade puudus).
● Sotsiaalteenuste eelarveline alarahastus (nt teenuste osutajate madalad palgad ja
napp koosseis).
● Koduhooldusteenuse korraldamist eakatele ja puuetega inimestele ei ole
suudetud vallas vajalikul määral arendada – teenus on kaasjastamata.
● Ebapiisavalt on kaasaegseid tehnilisi abivahendeid (nt liftid, invatõstukid).
● Ruumikitsikus pärsib erihoolekande teenuste osutamist.
● Nõudlusele ei vasta tugiisiku teenus lapsele ja erivajadusega peredele.
● Toiduabi jagamiseks puuudavad nõuetekohased ruumid.
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Visioon, sihid, eesmärgid ja tegevused sotsiaalteenuste arendamiseks
Sotsiaalhoolekande süsteem on abivajajakeskne.
Sotsiaalhoolekande süsteem osutab sihtrühmadele ennetavaid ja
vajaduspõhiseid, sealjuures tõhusaid hoolekande ja sotsiaalteenuseid.
Sotsiaalteenused on suunatud elanike iseseisva toimetuleku, töövõime
ja sotsiaalse sidususe tagamisele turvalises keskkonnas.

Sihid ja eesmärgid
● Kõigile abivajajatele kättesaadava ja iga abivajaja juurde jõudva moodsa
sotsiaalhoolekandesüsteemi (SHS) kujundamine Raplas.
● Sotsiaalteenuste kvaliteedi fookuses on inimeste vajadused, arvestatakse valla
elanikkonna arenguperspektiive ja valla asustuse ruumilist arengut.
● Sotsiaalhoolekande kvaliteedi kindlustamiseks koondatakse sotsiaalteenuste
osutamine ühtsesse keskusesse.
Tegevused
● Uue 150 kohalise hooldekeskuse (sh päevakeskus) projekteerimine ja rajamine.
● Koduhooldusteenuse arendamine (nt täiendavad teenused: kliendi soovil sooja
toidu kojuviimine, kliendi omaosaluse sätestamine).
● Hoidjaga kriisiteenuse võimaldamine seda vajavatele lastele.
● Tugiisiku teenuse rakendamine.
● Invatranspordi juhi ametikoha loomine.
● Toetatud töötamise teenuse rakendamine.
● Seniste hooldekeskuse ruumide kohandamine kombineeritud eluasemeteenuse
ja koduhooldusteenuse osutamiseks.
Märkus: uue hooldekeskuse soovitav kohtade jaotus - 80 statsionaarset kohta, 10
intervallhoolduse kohta, 10 toetatud elamise kohta, 20 igapäevaelu toetamise kohta,
10 lastega seotud teenuste kohta, 20 erinevate päevakeskuse sotsiaalteenuste kohta.
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STRATEEGILINE VALDKOND NR 3: ARSTIABI
Valdkonna liidrid: Kadri Luga ja Kalle Toomet.
Töörühma liikmed: Rain Oksaar.

Arstiabi valdkonna õiguslik ja strateegiline raamistik, ülevaade olukorrast vallas,
olulisemad trendid
Õiguslik ja strateegiline raamistik
● Ravikindlustuse seadus23 (olulisemad märksõnad nt kindlustutatud isik,
kindlustatuga võrdsustatud isik, ravi rahastamise leping, ravijärjekord,
ravimihüvitis, visiiditasu ja voodipäevatasu).
● Tervishoiuteenuste korraldamise seadus 24 (olulisemad märksõnad nt
tervishoiuteenus, tervishoiutöötaja, patsient, vältimatu abi, üldarstiabi, mida
osutavad perearstid ja kiirabi, eriarstiabi: ambulatoorne ja statsionaarne).
● Vabariigi Valitsuse määrused (nt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu).
● Sotsiaalministri määrused (nt Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti
Haigekassalt ülevõtmise kord, Tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu
arvutamise kord).
Ülevaade olukorrast
Terviseameti andmetel oli (2014.a märtsi seisuga) Rapla maakonnas väljastatud
erinevatele tervishoiuasutustele25 53 kehtivat tegevusluba.
Rapla vallas tegutsevad tervishoiuteenuste osutajad
Eriarstiabi: SA Rapla Maakonnahaigla, Erapolikliinik Praxis OÜ (ambulatoorne
günekoloogia, lisaks hambaraviteenused, ortodontiateenused), Cilia OÜ
(ambulatoorne oftalmoloogia) Seli Tervisekeskus (ambulatoorne taastusravi,
23

https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011008

24

https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011009

25

http://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Tegevusload/index/?kust=1&number=&omanik=&teenus=&haigla_liik=&ma
akond=70&kehtivus=1&liigid=4&otsi=Otsi
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füsiaatriateenused).
Hambaraviteenuseid osutavad: OÜ Gaident, Marje Nahkur Hambaravikabinet, Epp
Sarapuu Hambaravi, OÜ Margarita Puusta Hambaravi, OÜ Kohila Meedik OÜ, Dr Helve
Riisalu Hambaravi, Denta Hambaproteesi OÜ.
Perearstid: Rapla Perearstikeskus OÜ, Perearst Eve Herodes OÜ.
Koolitervishoiuteenus: Tervise Teenus OÜ (Lii Mets), Talvi Helde, Aino Herodes
Kooliarst (kuni 11.05.2014, koolitervishoiuteenus).
Teised tervishoiuteenuste osutajad Rapla vallas: Sihtasutus Vähihaigete Toetusravi
(koduõendusteenus), OÜ Preventme (töötervishoiuteenus), OÜ Fresenius Medical
Care Estoni (nefroloogiaalased konsultatsioonid), OÜ Baltic Euromedical
(töötervishoiuteenused), Dr Mets OÜ (torakaalkirurgia, üldkirurgia), Cilia OÜ
(ambulatoorsed oftamoloogiateenused).
Elanikke teenindavad apteegid: Rapla Apteek OÜ koos haruapteegiga, Rapla
Maakonnahaigla SA Apteek, Terve Pere Apteek koos haruapteegiga.
Joonis 16. Patsiendi teenindamise logistika lähtudes arstiabi vajadustest (Ingerainen).

Tervishoiusüsteemi korraldab Sotsiaalministeerium. Iseseisva avalikõigusliku
asutusena kuulub ministeeriumi haldusalasse haigekassa, mis korraldab
ravikindlustusvaldkonda. Ravikindlustussüsteem on solidaarne ning rahastatakse
sotsiaalmaksust. Tervishoiu kogukulud on madalad ning moodustavad Eesti SKPst ca
6%, kohalike omavalitsuste kulud tervishoiule on riigis marginaalsed. Rapla vald katab
eelneval kokkuleppel kindlustamata isiku arsti vastuvõtu ning esmaste uuringute kulud.
Esmatasandi tervishoiuteenuse osutamiseks rendivad perearstid ruume Rapla vallalt
Rapla Tervisekeskuses. Need ruumid ei vasta tervishoiuteenuse osutamise kõikidele
nõuetele (nt puudub nõutekohane ventilatsioon, liikumispuudega inimesed ei pääse II
korrusele, ruumi on vähe, lisaks probleemid parkimiskohtade, küttesüsteemi ja
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katusega). Rapla Tervisekeskuse ruumide rendist kaetakse maja (Lasteaia 12) ruumide
remondi- ja halduskulud. Ruumide sisustus vastab kehtivatele nõuetele.

Rapla haiglas on viimastel aastatel erinevate projektide kaasabil tehtud ulatuslikke
renoveerimis- ja remonditöid.
Tabel 6. Rapla perearstide ja perearstinimistud.
Perearst

Patsientide arv dets
2013

Teenindus-

Vald

Elanikke
01.01.2013

Rapla

9006

Rapla, Raikküla

Raikküla

1553

Kehtna

4331

Käru

606

Piirkond

Herodes

3076

Luga

2147

Pallon

1989

Kull

2157

Kivimäe

1876

Paeorg

2007

Abel

1972

Kehtna,
Türi

Pukspuu

1229

Kehtna

Tamme

1438

Eidapere

Lega

1279

Järvakandi

Järvakandi

1247

Poroson

2230

Juuru, Kaiu

Juuru

1484

Kaiu

1258
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Joonis 17. Tervishoiukulude jaotus eri sektorite vahel.

Trendid
● Elanikkonna vananemine suurendab nõudlust arstiabi järele.
● Suurenevad käärid patsientide vajaduste ja arstiabi võimaluste vahel - väheneb
meditsiini suutlikkus kõiki vajadusi rahuldada.
● Krooniliste haigete arv kasvab, suureneb visiitide arv arstide ja õdede juurde,
tarvitatakse üha rohkem ravimeid.
● Arstkonna keskmine vanus kasvab (nt Rapla perearstide keskmine vanus on 52
aastat, järgmise 10 aasta jooksul jõuavad pensioniikka kolm perearsti).
● Arstid siirduvad tööle suurematesse haiglatesse ja välismaale.
● Arstide töökoormus kasvab, Rapla perearstide nimistud ületavad riigi keskmist
(nt Rapla keskmine perearsti nimistu suurus on 2 200 isikut, võrdlusena riigi
keskmine on 1 740).
● Võimalused arstide kaadri uuendamiseks ahenevad.
● Terviseameti küsitluse andmetel (2014.a) soovivad perearstiabi residentuuri
lõpetanud tööle rakenduda Tallinnas, Tartus, ka Võrus ja Ida - Virumaal.
● Terviseameti küsitlusel andmetel (2014.a) sooviksid noored perearstid
tööleasumiseks korralikke (remonditud või uusi) ruume töötamiseks,
grupipraksist (kolleegi toetus), perearstidest pereinimestele on tähtsad
töövõimalused abikaasale, lastele lasteaiad ja koolid.
● Koostatavas riigi arstiabi arengukavas planeeritakse haiglate võrgustumist.
● Haigekassa rahastamise käärid suurenevad (nt suurenevad erinevused
perearstiabi ja eriarstiabi rahastamisel).
● Kiirabiteenuse pidajad koonduvad suurte haiglate juurde, Rapla maakonna
kiirabibrigaadid asuvad endiselt Raplas, Kohilas ja Märjamaal.
● Arstiabi muutub järjest efektiivsemaks (nt ravivoodite arv väheneb, õdede
vastuvõtud kasvavad), viimastel aastatel on Rapla vallas kiirabi väljakutsete arv
vähenenud (terviseameti andmetel).
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Arstiabi senised olulisemad tulemused ja tugevused vallas, arendamisvajadused,
võimalused ja probleemid
Tugevused ja tulemused
● Kõrge efektiivsus – haigekassal on võimalus osta võimalikult odavalt võimalikult
palju arstiabiteenust. Ressursse on kasutatud tervishoisüsteemis säästlikult (nt
laborid, uuringud, personali ristkasutus). Märkus: see tugevus hakkab
ammenduma.
● Hästi toimiv esmatasandi arstiabi, tugevus hakkab ammenduma: nt perearstide
entusiasm väheneb, perearstide nimistud suurenevad, perearstide töökoormus
suureneb.
● E-teenused arenevad (nt eriti hästi töötab digiretsept, muud e-teenused vajavad
edasiarendamist).
● Üldarstiabiteenusega ei ole vallal olnud viimastel aastakümnetel tõsisemaid
probleeme.
● Tugev perearstisüsteem (perearstid ja pereõed töötavad kompaktselt ühes
majas) on muutnud patsientidele kättesaadavaks kvaliteetse perearstiabi.
● Rapla haiglas osutatakse kõiki üldhaiglatele kohustuslikke ambulatoorseid ja
statsionaarseid teenuseid (erakorralise meditsiin, sisehaigused, üldkirurgia,
laborimeditsiin, anestesioloogia ja röntgenoloogia). Rapla haiglas toimivad
statsionaarselt ja ambulatoorselt 15 eriala.
● Meditsiinitöötajate koostöö on läinud paremaks. Rapla perearstidele on loodud
ligipääs Rapla haigla infosüsteemile. Arenguruumi on veel digiloo kasutamisel ja
meditsiinitehnika ühishankel ja -kasutusel (perearstide tehnika ühiskasutus ja
haigla tehnika kasutamine perearstide poolt).
Arenguvajadused
● Patsientidele pakutavate eriarstiabi erialade valikute suurendamine.
● Kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse suurendamine.
● Meditsiinilise kaadri uuendamine, pereõdede arvu suurendamine (nt iga
perearsti nimistu juures saaks töötada kaks pereõde).
● Rapla tervisekeskuse ja haigla taristu (meditsiinitehnikaga koo) uuendamine ja
kaasajastamine.
● Parem teavitamine arstiabiteenustest (nt meditsiinisüsteemis tehtavate otsuste
parem selgitamine patsientidele ja elanikele).
● E-teenuste laialdasem kasutuselevõtt, digivõimaluste parem kasutamine (nt esaatekirjad, e-tõendid).
● Meditsiinitöötajate suhtlemises patsientide ja/või nende lähedastega hoida
jätkuvalt fookuses tähelepanulikkust, abivalmidust, toetavat hoiakut ja tagasiside
andmist.
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Arenguvõimalused
● Vald osaleb koostöös oluliste partneritega (Raplamaa Omavalitsuste Liit -ROL)
aktiivselt arstiabi korralduses, valla panus ja mõju arstiabi arengutes suureneb.
● Saavutada selgus Rapla haigla ja tervisekeskuse tuleviku suhtes.
● Seniste erialade säilitamine haiglas, ühe perarsti nimistu juurde loomine, Rapla
haigla transpordivõimaluste parem ärakasutamine (optimeerimine).
● Rapla haigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga (PERH) võrgustumisega tõuseks
eriarstiabi ja kiirabi kvaliteet ja kättesaadavus, meditsiinitehnika ühiskasutus
optimeeriks nappe ressursse meditsiinis.
● Rapla haigla võrgustumisel PERHiga tekiks võimalus kasutada viimase kõrget
mainet värbamaks noori võimekaid ja arengupotensiaaliga arste Raplasse.
● PERH taotleb Rapla haigla ja tervisekeskuse uuendamiseks EL
struktuurifondidest ca 2,5 miljonit eurot.
● Tõsta patsientide teadlikkust ning vastutust oma tervise eest, oluline on
meditsiinitöötajate pidev patsientide ja nende lähedaste individuaalne
nõustamine ja vastav selgitustöö.
Probleemid
● Arstide (eriti eriarstiabi arstid) tulevikuperspektiivid Raplas on ebaselged.
● Perearstinimistud on suured, ei ole piisavalt perearste ja -õdesid.
● Pikad järjekorrad arstide vastuvõtule ja uuringutele, elanike vähesed
valikuvõimalused (nt patsiendid ei saa perearsti vahetada, sest perearstide
nimistud on täis, piiratud vastuvõtuajad eriarstidele).
● Ühistranspordi ebapiisavus raskendab arstiabi kättesaadavust (nt bussipeatused
on tervishoiuasutustest kaugel, parkimiskohti napib Rapla Tervisekeskuse ja
Rapla haigla juures, Rapla Tervisekeskuse II korrusele puudub liikumispuudega
klientidele ligipääs).
● Kõikides valla haridusasutustes ei ole koolitervishoiuteenus kättesaadav, üheski
lasteaias ei ole tervishoiutöötajat.
● Nende valla elanike kõrge osakaal, kes eelistavad Rapla haigla asemel pöörduda
eriarstile Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
● Spetsialistide vähesus Rapla haiglas, töötavate arstide kõrge keskmine vanus.
● Arstiabi osapoolte koostöövõimalusi ei ole suudetud piisavalt efektiivselt
kasutada.
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Rapla arstiabiteenuste visioon, arendamise väljakutsed ja tegevussihid,
Hea ja kvaliteetne arstiabi on Raplas kohapeal kättesaadav.
Arstiabi keskmes on patsient, kõik (sealhulgas patsient)
pingutavad ühise eesmärgi nimel. Kõigil patsientidel on õigus
arstiabile võrdsetel alustel.
Tulemuslik ravi ja eeskujulikud eluviisid pikendavad patsientide
eluiga, suureneb elu kvaliteet ja lisanduvad tervena elatud
aastad.
Arstiabi antakse ressursside otstarbekaks kasutuseks patsiendile
optimaalsemas kohas – seal, kus on parimad tingimused
diagnostikaks, raviks ja järelraviks.

Väljakutsed lähitulevikuks (2018)
● Rapla arstiabi ümberkorraldused on edukalt lõpule viidud - loodud on uued ja
kaasaegsed arstiabi (esmatasand) tingimused Raplas.
● Patsiendi ooteaja mediaan26 perearsti (pereõe) vastuvõtule jääb alla kolme
tööpäeva ja ooteaja mediaan eriarsti vastuvõtule jääb alla 15 tööpäeva.
Tugiteenuste vajadused on kaetud 90%liselt.
● Rapla haigla on komplekteeritud spetsialistidega, kes suudavad tagada
nõuetekohasel tasemel diagnostika ja ravi kvaliteedi.
● Patsientide ja elanike rahulolu arstiabi infokorraldamisega on kõrge (üle 90%).
● Rapla vallavalitsuse mõju Rapla haigla suunamisel klientide paremaks
teenindamiseks on tõusnud.
● Rapla areng arstiabiteenuste tõmbekeskusena on tõusutrendis.
Vallavalitsuse tegevussihid
● Suurendatakse koostöös ROLiga panust ja mõju arstiabi korraldusele Raplas ja
maakonnas.
● Toetatakse SA Rapla Maakonnahaigla (Rapla haigla) ja SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla (PERH) läbirääkimisi võrgustikupõhiseks koostööks, tagamaks
Rapla maakonna elanikele kvaliteetne jätkusuutlik eriarstiabi (diagnostika, ravi
ja taastusravi toimuvad optimaalsemas asukohas - Raplas või Tallinnas, PERHis).
26

Ooteaja mediaan – arvutustega saadud ooteaeg, millest pooled järjekorras ootamise juhud on lühemad ja
pooled järjekorras ootamise juhud on pikemad
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● Perearstide koormuse vähendamiseks toetatakse terviseametile tehtavat
ettepanekut uue perearstinimistu avamiseks Rapla valla teeninduspiirkonnas.
● Taotletakse koostöös asjakohaste partneritega Euroopa Liidu (EL) 2014-2020
struktuurifondidest toetust kaasaegse tervisekeskuse rajamiseks Raplasse.
● Osaletakse Raplasse tööletulekuks uute spetsialistide (arstide, õdede,
logopeedide) motivatsioonipaketi väljatöötamisel ja rakendamisel.
● Valla haridusasutustel aidatakse värvata puuduvaid tervishoiutöötajad.
● Tegutsetakse koostöös partneritega Rapla haigla territooriumi kujundamiseks
moodsaks terviselinnakuks.
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STRATEEGILINE VALDKOND NR 4: TERVISEDENDUS
Valdkonna liider: Ülle Rüüson.
Töörühma liikmed: Meelika Laasma, Ilvi Pere, Tyrone Laasme.
Tervisedenduse strateegiline ja õiguslik raamistik, ülevaade olukorrast vallas
„Rahvastiku tervise arengukava (RTA) 2009–2020"27 üldeesmärgiks on tervena elatud
eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.
RTA viis temaatilist valdkonda
1. Sotsiaalne sidusus ja võrdsete võimaluste suurendamine.
2. Lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamine.
3. Tervist toetava keskkonna kujundamine.
4. Tervislike eluviiside soodustamine.
5. Tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamine.
Rahvatervise seaduse28 §10 lg 2 sätestab kohaliku omavalitsuse ülesanded
tervisedenduse valdkonnas - elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise
edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal. KOKS
ei sätesta rahvatervise teemat. Tervisedendus hõlmab nii valdkondade (noored, sport,
kultuur, sotsiaal) ülest tegevust kui ka nimetatud valdkondade ühisosa.
Sotsiaalministeeriumi arengukava 2014-201729 strateegilised eesmärgid
● Tööturg ja sotsiaalne turvalisus: inimeste sissetulek, elukvaliteet ja sotsiaalne
turvalisus suureneb.
● Rahvatervis: inimeste elu (sh tervena elatud elu) on pikk ja kvaliteetne.
● Pere- ja rahvastikupoliitika: laste ning perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud
(vt RTA peatükk 3), siin vt lisaks „Laste ja perede arengukava 2012–2020“30.
27

http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Rahvatervis/RTA/2012_RTA_pohitekst_o
k_5.pdf

28

https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017

29

www.sm.ee/meie/...ja.../ministeeriumi-arengukava.htm..

30

https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.sm.ee%2Ffileadmin%2Fmeedia%2FDokumendid%2FSotsiaalvaldkond%2Flapsed%2Fla
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Ülevaade tervisedendusest vallas
2010.a koostati Rapla valla terviseprofiil31 (terviseprofiil). Maakonna ja omavalitsuste
terviseprofiilid on üles ehitatud vastavalt RTA struktuurile (5 alateemat).
Terviseprofiilis koostatud tegevuskava täitmiseks saadi rahastus Euroopa
Sotsiaalfondist aastate 2011-2012 tervisedenduslikuks tegevuseks vallas. Kuna
rahvatervise seadus ei sätesta konkreetseid ülesandeid omavalitsusele, siis ei ole
tervisedenduslikud ülesanded ametlikult ühegi ametniku tööjuhendis. Valla
sotsiaalnõuniku eestvedamisel uuendati terviseprofiil aastatel 2013-2014.
Rapla vallas loodi 2007.a tervisenõukogu. 2009.a nimetati vallavolikogu
sotsiaalkomisjon sotsiaal- ja tervisekomisjoniks, mis on taganud terviseteemade
laialdasema käsitlemise.

Tervisedenduse tugevused, arendamise väljakutsed, ootused tulevikule,
arenguvajadused ja -võimalused ning probleemid
Tugevused ja tulemused
● Vallaelanikud peavad tervise valdkonda tähtsaks, seda ka vallavalitsuse tasandil.
● Valla kodanikuühiskond on laiaulatuslik ja aktiivne. Valla kogukondade aktiivsus
on kasvanud, rohkelt on spordiklubisid ja võimalusi terviseteenuste (sh
sportimisvõimaluste) tarbimiseks.
● Vallas on suhteliselt hea sporditaristu – nii hea ruumipark (nt spordisaalid) kui
erinevad rajatised (nt kergliiklusteede võrk, terviserada). Rapla linnas on
erinevaid harrastusvõimalusi järjest rohkem.
● Vallas korraldatakse piisavalt erinevaid rahvatervise üritusi.

Väljakutsed, sihid ja ootused tulevikule
Esmajoones tuleb panustada lastesse ja laste tervisesse. Selleks tuleb: varaselt märgata
kõrvalekaldeid, tagada hea koolitervishoid ja lasteaiatervishoid, teha koostööd eri
sektorite vahel laste probleemide avastamiseks ja lahendamiseks.
stekaitse%2FLaste_ja_perede_arengukava_2012-2020.pdf&ei=6omNU_hKfDX7AbS64CACg&usg=AFQjCNHjPniPoSp31isuChxl63N5bkj9_A&sig2=Qsnu-qkGnD-BzfRWie8hA&bvm=bv.68191837,d.bGE

31

http://rapla.kovtp.ee/rapla-valla-terviseprofiil
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Tulevikus soovitakse
● Olukorda, kus vallaelanike suremus ennetatavatesse haigustesse on vähenenud.
Olukorda, kus vallaelanike ülekaalulisuse näitajad on vähenenud ja
liikumisaktiivsus on suurenenud.
● Olukorda, kus vallaelanike osalus on kogukondlikus tegevuses on suurenenud.
●

Mis juhtub, kui midagi ette ei võeta?
● Väheneks: valla sotsiaalmajanduslik tugevus; tervete ja tervisest lugupidavate
laste, noorte ning täiskasvanute osakaal. Viimased on aga nii praegused kui ka
tulevased maksumaksjad, kelle maksudest tagatakse vallaelanike (sh
haavatavate sihtrühmade) heaolu.
● Kui vallaelanikke ei suudeta motiveerida aktiivselt tegelema tervisedendusega,
tuleb teha oluliselt rohkem pingutusi nende tervise taastamiseks ja kulutusi
arstiabiks.
● Kui vallaelanike huvi (sh tegevused) tervislike eluviiside vastu on vähene, siis
kahaneb vallaelanike sotsiaalsus ja ka turvalisus.
● Vallaelanike (eriti laste ja noorukite) probleemide hiline märkamine ja/või
mittereageerimine suurendab tulevikus riigi ja valla halduskoormust, õpi– ja
käitumisraskustega lastega ebapiisav tegelemine suurendab tulevikus
kuritegevust.
Arenguvajadused
● Tõsta
elanikele
pakutavate
kvaliteetsete
tervisedenduse
teenuste
kättesaadavust.
● Suunata tervisedenduse arengut mõjutamaks efektiivsemalt elanike
tervisekäitumist.
● Nõustada elanikke tervisedenduse teemadel.
● Suurendada haridusasutuste ja tööandjate positiivset mõju elanike tervisele ja
terviskäitumisele.
● Võimaldada tervisedenduslikke eluviise ka majanduslikult vähekindlustatud
elanikele.
Arenguvõimalused
● Valla sihikindel ja plaanipärane investeerimine olemasolevate spordirajatiste
arengusse, uute terviseteenuseid pakkuvate taristuprojektide (nt ujula, saun)
käivitamine.
● Tervisedenduse süsteemsuse tõstmine, suurem keskendumine eesmärkidele ja
tulemustele.
● Meditsiini-, spordi-, kultuuri- ja noorsootöö valdkonna tegijate vahelise koostöö
parendamine
● Tervisedenduse asutuste ringi sihikindel laiendamine ja nende tervisedendusliku
tegevuse tulemuslikkuse tõstmine.
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● Toetuspoliitika väljatöötamine ja rakendamine vallas eesmärgiga muuta
terviseteenused (tervislikud eluviisid) ka vähekindlustatud elanikele
kättesaadavaks.
Probleemid avaliku arutelu tulemustel
● TE taristu pakutavad võimalused ei rahulda piisavalt vallaelanike vajadusi (nt
ujumine, saunateenus), vajalik on rekonstrueerida staadion ja teha juurde
kergliiklusteid.
● Tervisedenduse tegevuste (nt koolitused) mõju inimeste tervisekäitumisele ei
ole piisav.
● Tervisedenduse tegevused on valdavalt projektipõhised ja juhuslikud – vähene
süsteemsus.
● Treenerite ja meedikute asjatundlikkus ja koostöö harrastsusportlaste
tervisealasel nõustamisel on ebapiisav
● Tööandjad toetavad ebapiisavalt tervisedenduslikke tegevusi (nt töötajate
tervisespordi kulutuste katmine).
● Vähekindlustatud elanike kõrge osakaal rahvastikus. Vähekindlustatud elanikel
ei jätku piisavalt raha tervislikeks eluviisideks (nt tervislik toitumine kvaliteetne ja tervislik toit on kallis, moodsad terviseharrastused on kulukad).
Rapla valla tervisedenduse visioon, põhilisemad eesmärgid koos näitajatega, viis
teravamat probleemi koos lahendustele viivate tegevustega
Rapla valla elanikud hoolivad iseendi ja oma lähedaste tervisest,
nad on hästi informeeritud, terviseteadlikud ja sportlikud.
Tervislikud valikud ja terviseteenused on tehtud inimestele
käepäraseks.
Rapla vald on turvaline ning hea koht elamiseks ja lastele
kasvamiseks. Hariduse, tervise, sotsiaal- ning noorsootöö
valdkonnad moodustavad hästitoimiva süsteemi.
Ühistegevus, ühtsustunne ja omad tavad annavad jõudu vastu
seista muredele.

Valik valla tervisedenduse põhilisemaid eesmärke koos näitajatega

Kaugem eesmärk, 2025.a

Rapla valla elanike tervisenäitajad on
paranenud võrreldes 2013.a

Näitaja

Suremus- ja haigestumusnäitajad
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Meede

Tervisemõjurite
uuring
tervisestatistika kogumine

Algtase (aasta)

Eesmärk 2018.a

ja
Eesmärk 2025.a

Suremus
vigastustesse 5 juhtumit 10 000 elaniku kohta
(2012.a - 10,9)

3 juhtumit 10
000
elaniku
kohta

Tervisekäitumine 2011.a
Liikumine 38,5 %

45%

55%

Tervise hea enesehinnang 50%
(2011.a -47,6 %)

55%

Kodukandi
turvaliseks 98%
pidamine (2011.a -97,8%)

98%

Joonis 18. Suremusjuhtumid veresoonte, südamehaigustesse (ülalpool).
Joonis 19. Surmad kasvajatesse 100 000 inimese kohta aastas (allpool).

Märkus: Terviklikult on tervisedenduse eesmärgid ja tegevuskava antud valla
terviseprofiilis
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Tervisedenduse viis teravaimat probleemi koos lahendustega
Probleem: tervisedenduslik töö ei ole valla tasandil süsteemselt koordineeritud,
on juhuslik.
Eesmärk: luua vallavalitsuse tasandil toimiv struktuur tervisedenduse valdkonna
juhtimiseks.
Eeldus: valmimas on uus Rahvatervise seadus.
Tegevused
● Tervisedenduse ülesandeid vallavalitsuses täidab loodaval ametikohal
sotsiaalvaldkonna spetsialist.
● Luuakse tervisemeeskond intersektoraalsuse põhimõttel ja kantide kaasamisega.
● Korraldatakse tervisedenduse valdkonna koolitusi tervisemeeskonnale.
● Mõõdetakse sotsiaal- ja tervisekomisjoni (edaspidi tervisenõukogu) suutlikkust.
● Viiakse läbi tervisedenduslike projektide voorud 2015.a.
Probleem: terviseinfo kogumine ja avaldamine on süsteemitu.
Eesmärk: suurendada elanikkonna informeeritust.
Eeldus: vallaleht, interneti koduleht, sotsiaalmeedia, terviseprofiil.
Tegevused
● Sotsiaalsete tervisemõjurite uuringu läbiviimine 2017.a; terviseprofiili
täiendamine 2016.a, vastavate tulemuste jagamine. Uuringu tulemuste
interpreteerimise oskuse arendamine ja kasutamine.
● Tervise ja turvalisuse rubriigi loomine Rapla Teatajas – tervise, hoolekande,
sotsiaalse sidususe, turvalisuse, tervishoiu jm teemadel.
● Sotsiaal- ja tervisevaldkonna teenuse pakkujate kaardistamine.
● Liikumis- ja terviseürituste kalendri koostamine (hästileitavad huvihariduse
võimalused, treeningute kaardistus koos treenerite kontaktidega).
● Treeninguvõimaluste tutvustamine hooaja avamisel Sadolini spordihoones
(täiskasvanutele), laste huvitegevuse mess aastal 2014.
● Tervisematerjalide levitamine avalikes kohtades.
Probleem: koolinoorte seas sõltuvusainete kasutamine.
Eesmärk: tõhustada varase märkamise struktuuri ja süsteemi ning ennetustegevust.
Eeldus: varajase märkamise projekt vallas.
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Tegevused
● Vallavalitsuse, koolide ja politsei võrgustikutöö arendamine. Ühised
koolituspäevad ja ümarlauad.
● Tasuta nõustamisteenuse jätkumine lastele ja peredele, nõustamiskeskuste
eelarveline kindlustamine eelarveliste vahenditega.
● Kriisikaustade olemasolu tagamine koolides (2014.a).
● Infopäevade korraldamine koolide ja lasteaedade töötajatele ja juhtidele, info
vahendamine valla lehes.
● Kõikidele abivajajatele vajalikus mahus logopeediline abi kättesaadavaks
muutmine, valla lasteaedade kindlustamine tervishoiutöötajatega.
● Uimastiennetuslikud projektide toimimine valla noortele, osalemine
uimastiennetuslikes kampaaniates.
● Narkoreidide regulaarne teostamine koolides.
Probleem: kooli– ja lasteaia teed, mängu- ja spordiväljakud vajavad
kaasajastamist ja turvalisemaks muutmist.
Eesmärk: suurendada turvalisust valla territooriumil.
Eeldused: olemasolev taristu.
Tegevused
● Riskianalüüsi läbiviimine lasteasutuste ümbruses, mänguväljakutel, kantides;
Lastevanemate
(hoolekogude) kaasamine
ohukohtade leidmisel
ja
likvideerimisel.
● Olemasolevate mänguväljakute parendamine ja uute ehitamine; projektide
koostamine investeeringute saamiseks. Lastepargi valgustamine.
● Lasteeaedade hooviala asfaldi uuendamine.
● Skateparki korrasoleku jälgimine ja vajadusel parandamine; turvalisuse nõute
tagamine - eeskätt tervisekäitumise osas koostöös kooliga (ohutusvahendite
kasutamise nõue).
● Liiklusväljaku ehitamine.
Probleem: vähe matkaradasid, (valgustatud) kergteid, kehvad ujumistingimused,
puudub linnasaun.
Eesmärk: arendada taristut puhkamiseks ja tervisespordi edendamiseks.
Eeldus: taristu olemasolu.
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Tegevused
● Lihtsate matkaradade, mänguväljakute, tervise-ja suusaradade loomine ja
hooldamine.
● Kergteede rajamine Kuusikule ja Alu suunale; kergteede ja olemasolevate
suusaradade valgustamine (nt Rapla-Valtu kergtee valgustus).
● Jõeäärse promenaadi edasiarendamine, jõe kalda eksponeerimine ja
kasutuselevõtt.
● Olemasolevate puhke- ja ujumiskohtade arendamine. Öökulli ja Kuusiku
puhkeala arendus ja tervisepargi ujumiskoha väljaarendamine.
● Ujumisvõimaluste arendamine Raplas.
● Rapla kergejõustiku staadionite ja jalgpallistaadionite arendamine.
● Saunateenuse arendaja toetamine, linnasauna loomisele kaasaaitamine.

Arengukava põhiküsimused koos vastustega

Kuidas analüüsida sotsiaaltoetusi?
Herkki Olo
● Sotsiaaltoetuste analüüs on vajalik.
● Vald rakendab riiklike toetuste süsteemi ja teeb vajadusel riigile
parendusettepanekud.
● Valla sotsiaaltoetuste süsteem on paarikümne aasta jooksul välja kujunenud
optimaalselt toimivaks. Rahulolematust on suhteliselt vähe, kaebusi ja juhtumeid
uurimiseks napilt.
● Iga abivajaja olukorra ja vajaduste väljaselgitamisele võiks pühendada rohkem
aega, kuid see tähendaks suuremat tööjõu vajadust.
● Toetuste üheks eesmärgiks on abivajaja aitamine iseseisvale toimetulekule.
Osadel toetusesaajatel (ca kolmandik ehk ca 100 isikut) tekitab toetus sõltuvust.
Töötukassa ja valla tugiisikute projektid püüavad neid vallaelanikke iseseisvale
toimetulekule aidata.
● „Heaolutoetused“(sünnitoetus, 1. klassi astuja toetus) on endiselt vajalikud, kuna
need on ka paljudes teistes valdades ja linnades ning aitavad kaasa valla
rahvastiku püsimisele.
Kas ja kuidas aidata inimesi sotsiaaltoetuste abil välja vaesuslõksust?
Tarmo Lukk
● SOTSIAALTOETUSED ei aita reegline vaesusest välja tulla, vaid ära elada.
● Lastele suunatud SOTSIAALTOETUSED aitavad luua võrdsemaid võimalusi.
● Ka tulevikus on toetusi vaja, mõned toetused aitavad raskest seisust üle.
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● Uute toetuste vajadust ei oska ette näha, hambaravitoetus oleks vajalik, võiks
tulla toetusteks mõeldud valla eelarve osast.
Kuidas jaotada sotsiaaltoetusi?
Tõnis Vaik
Kui rääkida, selle küsimuse juures lähenemisviisidest, siis olen seda meelt, et toetuste
taotlemisel peaks lähtuma vajaduspõhisest toetusest ehk sellest, et kui abivajaja vajab
toetust lasteaiakulude maksmiseks, toiduks, huvihariduseks, eluasemekulude
maksmiseks jne, siis määratakse talle see seniks, kuni abivajadus langeb ära, kuid
korraga mitte kauemaks kui kolmeks kuud. Vajadusel saaks abivajaja uuesti toetust
taotleda. Pikema toetuse taotleja suhtes tuleks/võiks kasutada juhtumikorralduse
põhimõtet.
Otsuse
toetuse
määramise
kohta
võiks
teha
sotsiaaltöötaja/sotsiaalkomisjon, mille kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Saan
aru, et vald ei saa arvatavalt loobuda sihtrühmapõhistest (poliitilised sunnid ja
lubadused) toetustest (sünnitoetus, matusetoetus, kooliminemise toetus). Nende
toetuste saamiseks tuleks teha korrad (need on ka praegu olemas) ja inimene saab
toetuse vastavalt elusündmusele ning seda toetust saavad taotleda kõik. Võimalus peab
olema ka toetusest loobumiseks. Igaks juhuks ütlen veel, et see on minu isiklik arvamus.
Kuid, kui enamus arvab teisiti, siis aktsepteerin seda. Märkus: autori kirjaviisi ei ole
projektijuht ühtlustanud arengukava üldise kirjastiiliga.

Töörühma arutelu tulemused
● Lapsi tuleb toetada eeskätt vajaduspõhiselt ning lisaks veel sihtrühmapõhiselt.
● Lasteaia -ja koolilaste toiduraha toetamise muutmiseks ei ole kaalukaid
argumente.
● Lapse sünnitoetus on väike (mõju tagasihoidlik) ja vajaks tõstmist, taaotlemiseks
piisaks ühe vanema valda sissekirjutuse nõudest.
● 1. klassi astuja toetus vajaks suurendamist, piisaks ühe vanema sissekirjutusest
valda.
● Idee: toetusi võiks maksta kombineeritult – osa sihtrühmapõhiselt ja osa
vajaduspõhiselt.
Kuidas korraldada koostöös teiste valdade ja haiglaga esmatasandi arstiabi?
Inna Tamm
● Maakonna elanikele osutatavate arstiabiteenustega tuleks jätkuvalt suurendada
Rapla, kui tõmbekeskuse rolli.
● Maakonna elanikke Raplast teenindades on võimalik tagada senisete teenuste
liikide kestlikkus.
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● Suurem teeninduspiirkond (klientide arv) annab võimaluse tagada teenuste
kättesaadavust ja kvaliteeti.
● Rapla vald peaks tegema koostööd partnervaldadega taristu investeeringuteks
(arendusprojektid) ja taristu käigushoidmiseks.
● Kindlustamata isikute ravikulud peaksid jätkuvalt katma nende koduvallad.
Kuidas korraldada sotsiaalteenuste tulemuslikkuse hindamist vallas?
Anne-Ly Pedaja
Tuleks läbi viia:
●
●
●
●
●

rahulolu-uuringuid;
kaebuste, pretensioonide analüüse;
kontrollorganite tulemuste analüüse;
klientide tagasiside analüüse;
teenuste hinna ja kvaliteedi suhte analüüse.

Kuidas muuta vallas kvaliteetsed sotsiaalteenused kättesaadavamaks?
Märt Kubo
● Teenuste vajajad peaks olema teavitatud sotsiaalteenuste võimalustest,
sotsiaaltöötajad peaksid hästi tundma valla elanike vajadusi.
● Hinnapoliitika peaks olema klientidele taskukohane. Arendada tuleks teenuseid,
mis aitavad abivajajat tema oma kodus.
● Teenused peaksid liikuma abivajajatele lähemale (nt koju).
● Teenuste osutajate oskuste lihvimine, uued võtted ja abivahendid, kõrge eetika,
hea tööõhkkond ja õiglane palk - need tegurid soodustavad kvaliteedi tõusu.
● Tulemuslikum on abivajajat aitav teenus – vabastab omaksed oma elu elamiseks,
oleks optimaalse ressursikulukusega ning on eetiliselt ja sotsiaalselt vastuvõetav
tänases ühiskonnas.
Mida tuleks teha valla laste (erivajadustega, vaestest peredest) olukorra
parandamiseks?
Sirve Laineste
● Lapsed ja lastega pered on toetuste planeerimisel ja maksmisel vallas erilise
tähelepanu all, toetused on sihipärased ja lapse arenguvajadusi arvestavad.
● Vähese vanemliku hoolitsusega lapsele vajalikest teenustest on olemas:
tugiisikuteenus; turvakoduteenus või ajutise professionaalse tugipere teenus;
päevakeskuse teenused.
● Tuleks erivajadusega lastele koostöös lasteasutustega luua: sobivad
õpitingimused;
rakendada
isiklikud
abistajad;
teha
haridusja
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tervishoiuteenused kättesaadavaks toetades peresid transporditeenuse ja
omaosaluse katmisega.
● Arendada tuleks välja teenused erivajadusega lastele: puudega lapsele
intervallhooldus; ajutine päevahoid.
● Väga oluline on: lastekaitsevõrgustiku pidamine ja täiustamine; koostöö
erivajadusega lapsevanemate eneseabi rühmadega; vanema koolituse ja
nõustamisteenuse kättesaadavuse tagamine.
Millist sotsiaalteenuste taristut vajab Rapla vald?
Anne-Ly Pedaja, Harri Õunapuu
● Rapla hooldekeskuse peamaja on kohandatud sotsiaalteenuste osutamiseks,
ümberehitamisega ei ole võimalik teenuste tänapäevast kvaliteeti tagada.
Sotsiaalteenuste maht on tõusvas trendis - eakate ja hooldamist vajavate
inimeste arv suureneb.
● Hädavajalik on uue hooldekodu väljaehitamine koos päevakeskusega.
Päevakeskus tuleks planeerida hooldekodu ühe osana – siis saaks näiteks
teenusel olevaid kliente kaasata hooldekodus toimuvatele ettevõtmistele.
● Vajalik on välja arendada päevakeskuse teenus (hetkel ei toimi päevakeskuse
teenus ruumipuuduse tõttu), mis sisaldaks vaba aja veetmise, olmeteenuste
kasutamise, tervistavate- ja rehabilitatsiooniteenuste võimaluste osutamist
multifunktsionaalses päevakeskuses.
● Tervisekeskus vajab avaramaid ruume (kohandada vastavalt vajadustele või
ehitada uus hoone). Võimaliku uue keskuse paiknemine oleks sobilikum Rapla
haigla maa-alal.
● Rapla haigla olemasolu on väga oluline, perspektiivid on selgumas (aktiivravi
jätkusuutlikkus, tervisekeskuse paiknemine) vastavalt arenguvajadustele ja võimalustele, silmas tuleb pidada klientide huve.
● Planeeritava keskuse taristu (päevakeskus, hooldekeskus, tervisekeskus,
haiglakompleks) võiks moodustada kogumina ühtse terviku. Taristu
planeerimine sõltub hetkel kõige rohkem haigla tulevikuperspektiividest.
● Hooldekodu tuleks planeerida maakonna keskusesse, terviseteenuste lähedusse.
Kuidas parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust vallas?
Kalle Toomet
● Perearstide ja teatud eriarstidel võiksid olla vastuvõtuajad maakohtades (nt
väiksed vallad, kandid).
● Pereõdede arvu tuleks suurendada (siis jõuaks rohkem ära teha), perearstide
töötingimusi tuleks parandada.
● Kodanikuühiskonna tuge (nt hea naaber, sõber, valla volitatud kontaktisik) võiks
kasutada arsti juurde pääsemiseks.
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● Rapla haigla transpordivõimalusi saaks paremini kasutada.
● Võrgustumine PERHiga võimaldaks kompetentsete (Tallinna) eriarstide
vastuvõtte Raplas.
● Teenustele juurdepääsu tuleks paremini koordineerida (transpordi logistika).
Kuidas saaks vald mõjutada tervishoiuteenuste kvaliteeti?
Kalle Toomet
● Vald saaks võtta juhtiva osapoole rolli Rapla haigla arendamisel (panustades
vahendeid, luues ja arendades suhteid).
● Vald saaks toetada haigla võrgustumist PERHiga, kuna see võimaldaks saada
Raplasse kõrge kvalifikatsiooniga eriarstide vastuvõtte.
● Vald saaks kaasa aidata perearsikeskuse arengule ja võrgustumisele.
● Vald peaks toetama ideed ühtse terviselinnaku kujundamisest haigla
territooriumile (haigla ja tervisekeskus koos).
● Meditsiiniasutustele saaks vald osutada kaasabi noorte ja kõrge potentsiaaliga
meditsiinitöötajate värbamisel (nt elukohad, lasteaiakohad jmt) ja heade
spetsialistide kinnistamiseks.
● Panustada saaks vald jätkuvalt haigla asukoha (nt linnaväravate)
atraktiivsemaks muutmiseks.
Kuidas saaks vald motiveerida inimesi tegelema tervisedendusega?
Tyrone Laasme
● Igasse tõmbekeskusesse võiks luua spordivahendite laenutamise võimaluse (nt
kõnnikepid, jalgrattad, rulluisud, suusad, uisud).
● Vähekindlustatud inimestele võiks pakkuda soodustingimusi (nt ujumine,
spordisaalide kasutamine) .
● Eakate tervisespordi võimalusi tuleks laiendada, rajada puhkekohti
terviseradade lähedusse.
● Tuleks ehitada kaasaegne päevakeskus - siis oleks koht, kus inimesed saaksid
omavahel suhelda.
● Tõhustada tuleks teavitustööd (nt rääkida tervislikust toitumisest, õigest
liikumisest, jagada ürituste ja võimaluste infot).
● Oluline oleks noorte seas tervisedendusliku huvi tekitamine (nt võistlused
erinevate liikumisvormide kasutamiseks) kasutades neile tähtsaid kanaleid (nt
sotsiaalmeedia), aktiivsemaid noori tuleks tunnustada.
● Tuleks leida vabatahtlikud aktivistid igasse keskusesse, eestvedajaid tuleks
motiveerida, koolitada ja tunnustada.
Kuidas muuta vallas tervisedendus süsteemsemaks?
Ilvi Pere
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● Tervisedendus on teemana erinevates valdkondades: haridus, sotsiaal,
majandus, sport jne. Koostööd tuleb süsteemsemalt teha.
● Tervisedendus on süsteemne haridusasutustes (nt tervislik toit, spordiringid,
mängu- ja spordiväljakud, võimlad).
● Spordiklubide spordiõpet tuleb toetada, spordiobjektide ja projektide,
spordimajade, kergliiklusteede, terviseraja jne rahastamist tuleb jätkata valla
eelarvest.
● Läbi projektipõhiste vahendite jagavad toetusi nõukogud – see on hea võimalus
uute ideede ja tulijate rahastamiseks.
● Valla eelarvesse võiks teha eraldi rea tervisedenduslike projektide jaoks.
Mida teha tervist edendavate asutuste ringi laiendamiseks ja nende tegevuse
tõhustamiseks?
Meelika Laasma
● Edasi arendada tuleks tervisedendavate (TE) asutuste vallasisest võrgustikku (nt
informatsioon, koolitused, koostöö laienemine).
● Väga heaks väljundiks oleks TE asutustele suunatud tegevused, liikumised,
sportimised, omavahelised jõukatsumised (nt Jüriööjooks).
● Vahvate ja paljudele sobivate üritustega tuleks jätkata: nt Jookse-kõnni Raplamaa
terviseradadel, rabamatkad, rattamatkad, suusateatesõidud, südamenädal.
Rahvajooksudel võiks olla kollektiividele eraldi arvestus.
● TE asutuste tervisedenduse tegevust tuleks rohkem tunnustada (nt kohalikes
lehtedes, Elusa Tule konkursil).
Mida teha Rapla kui maakonnakeskuse rolli ja vastutuse tõstmiseks
sotsiaalhoolekande ja tervise valdkonnas?
Ülle Rüüson
● Suur on vajadus arendada kogu maakonda teenindavat taristut: nt
hooldekeskus/päevakeskus koos puuetega inimeste keskusega, Vahtra keskus,
tervisekeskus koos taastusravi blokiga, erilasteaed.
● Oluline on ka partnerite kaasfinantseering tarbitud teenuste eest (nt hooldekodu
kohamaksumus, lasteaiakohad).
● Lisaks võiks pakkuda vähekindlustatud isikutele munitsipaaltervishoiuteenust
(nt hambaarst).
● Tervisedenduse osas võiks Rapla vald olla eeskujuks teistele valdadele oma
taristu ja süsteemse tegevusega.
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LISAD
Lisa 1. Rapla Vallavalitsuse korraldus.
Rapla

2. detsember 2013 nr 399

Vallavalitsuse ajutise
komisjoni moodustamine
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 30 lõike 1
punktist 3:

1. Moodustada Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondliku arengukava
väljatöötamiseks Rapla Vallavalitsuse ajutine komisjon järgmises koosseisus:
komisjoni esimees: Ilvi Pere – vallavanem
liikmed:

Märt Kubo – eakate esindaja
Meelika Laasma – volikogu liige, füsioterapeut
Tyrone Laasme – puuetega inimeste esindaja, Raplamaa
Diabeetikute Selts Kadri Luga – sotsiaalkomisjoni liiga, perearst
Tarmo Lukk – volikogu esimees
Rain Oksaar – Rapla haigla
Herkki Olo – arendusnõunik
Anne-Ly Pedaja – volikogu liige, Rapla Hooldekeskuse juhataja
Ülle Rüüson – volikogu liiga, sotsiaalkomisjoni esimees
Sirve Salu – lastekaitse peaspetsialist
Väino Sassi – volikogu liige, kultuurikomisjoni esimees
Inna Tamm – sotsiaalnõunik
Kalle Toomet – abivallavanem
Tõnis Vaik – Rapla maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna
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juhataja asetäitja
Jüri Võigemast – volikogu liige eelarve- ja arenduskomisjoni
esimees
Harri Õunapuu – volikogu liige

2. Komisjoni tööd ja arengukava valmimist korraldab projektijuht Aivar Soe.

3. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada vaide esitamisega ”Haldusmenetluse
seaduse”
paragrahvide
74–76
alusel
või
Tallinna
Halduskohtus
”Halduskohtumenetluse seadustiku” paragrahvis 46 sätestatud korras ja tähtaegadel.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Ilvi Pere
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär
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Lisa 2. Lähteülesanne.
Lähteülesanne väljendab vallavalituse kui tellija ja peamiste huvirühmade ühist
arusaama ajutise komisjoni eesmärkidest ja tegevusest ning on projektijuhile juhendiks,
kus kajastub ülevaade konsulteerimise sihtidest, eesmärkidest, ulatusest,
võtmeküsimustest, eeldavatest väljunditest ja tulemustest.
Olemasolev olukord:
● Kulutused sotsiaalhoolekandele moodustavad 10% valla eelarvest (ilma
investeeringuteta)
● KOV-il on kohustus hinnata sotsiaalteenuste vajadust ja korraldada teenuste
osutamist (SHS; KOKS)
● Toimub teenuste osutamine sihtgruppidele (eakatele, erivajadustega inimestele,
kriisiteenus jne.) Rapla Hooldekeskuse piiratud ruumiressursi tingimustes
● Puudub hoone kaasaegse päevakeskuse teenus osutamiseks , selle
väljaarendamise vajadus
● Rapla valla vananev elanikkond, sellest tulenev sotsiaalteenuste osutamise maht
ja mitmekesisus
● Tervisedendus projektipõhine, vajab süsteemsust
● Esmatasandi tervisekeskuste väljaehitamiseks EL vahendid (et võimalikeks
avanevateks fondideks valmis olla)
● Olemasolev Tervisekeskus ei vasta kaasaja nõuetele.
● Perearstid ühest generatsioonist, osa neist on 10 aasta pärast pensionärid
● Rapla Maakonnahaiglaga seonduv (ebastabiilne olukord, valla vähene
sekkumisvõimalus, vananev arstkond, noorte arstide puudus)
Miks vajame muudatusi:
Soovime:
● Pakkuda veel kvaliteetsemaid ja erinevamaid sotsiaalteenuseid kõikidele
sihtgruppidele (erivajadusega lapsed, puuetega inimesed, eakad jne.)
● Valla kõiki eluvaldkondi tasakaalustatult arendada
● Arendada välja tervishoiulinnak, kus on koos nii haigla, perearsti ja
taastusravikeskus koos kaasaegsete teenustega
● Arendada välja eakate ja puuetega inimeste päevakeskus
● Maakonnahaigla edasine areng, aktiivravi jätkumine
● Soodustada noorte arstide Raplasse tulekut, kodukanti tagasitulekut
● Rapla valla inimesed oskaksid oma tervist hoida, et selleks oleks loodud
kõikvõimalikud võimalused
● Toimiks parem koostöö sotsiaal ja tervishoiusektori vahel
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Olulisemad küsimused, millele soovime vastuseid saada:
● Optimaalsed lahendid uue tervisekeskuse, hooldekeskuse ja maakonnahaigla
edasiseks arendamiseks/väljaehitamiseks
● Eluterve nii füüsilise kui psühhosotsiaalse keskkonna loomine, kus on
ennetamine, edendamine, ravi ja rehabilitatsioon ühes tervikus
● Sotsiaalteenuste osutamise maht ja mitmekesisus
Lisa lähteülesandele: projektijuhi üldised kohustused

Projektijuht kohustus projektis: korraldama projekti tööd ja tööülesannete jaotust,
tagama projekti elluviimise vastavalt aja- ja tegevuskavale, tagama projekti komisjonis
vastastikuse infovahetuse ja koostöö; esindama projekti kohtumistel ja avalikel
aruteludel, tagama projekti aruandluse dokumentatsiooni olemasolu ja kättesaadavuse,
osalema projektiga seotud nõupidamistel, olema kontaktis sotsiaalnõunik Inna
Tammega, töötama välja metoodika ja riskide maandamise komisjoni arutelude jaoks,
valmistama ette komisjoni arutelud ja kohtumised projekti tulemustest huvitatud eraja juriidiliste isikutega, juhtima komisjoni arutelusid ja tagama nende arutelude
kokkuvõtete kättesaadavuse, formuleerima ja põhjendama erapooletult komisjoni
tegevuse väljundeid (järeldusi, ettepanekuid, soovitusi), teostama pidevat projekti
kulgemise ja metoodika seiret ning
analüüsi, viies sisse vajalikke
korrektsioonimuudatusi, juhendama nii juhtrühma kui ka teemaliidreid projekti riskide
haldamisel.
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Lisa 3. Tähtsamad sisendid arengukava koostamiseks.
Esimeseks ja tähtsamaks sisendiks valdkondlikule arengukavale on Rapla valla
arengukava 2013-202532, milles on sõnastatud sotsiaalvaldkonna visioon „Sotsiaalteenused ja tervishoid on elanikele hästi kättesaadavad“.
Arengukava visioonist lähtuvad alljärgnevad sotsiaalvaldkonna eesmärgid koos
tegevussuundadega:
EESMÄRK 21. Olemas on hea ülevaade elanikkonna tervislikust seisundist.
● Valla terviseprofiili iga-aastane läbivaatamine ja täiendamine.
● Uuringutes osalemine valla rahva terviseseisundi ja tervisemõjurite
kaardistuseks.
EESMÄRK 22. Toimetulekuraskustes peredele on tagatud kvaliteetsed teenused ja
toetused.
Toetuste ja teenuste süsteemi täiustamine.
Heitunutele teenuste osutamine.
Tugiisikute rakendamine.
Toimetulekuraskustega perede laste (sh kutseõppeasutustes õppivate)
õpingutega seotud kulude kompenseerimine.
EESMÄRK 23. Vallas toimivad vajadustele vastavad erinevad sotsiaalteenused ja
arendatakse teenuste osutamiseks vajalikke infrastruktuure.
●
●
●
●

● Rapla Hooldekeskuse uue hoone väljaehitamine koos päevakeskusega.
● Sotsiaalteenuste keskuse (päevakeskuse) arendamine.
● Eakate ja puuetega inimeste avahooldussüsteemi arendamine ja
mitmekesistamine (s.h bussiring, toidu kojuviimine, saunateenus) vastavalt
vajadustele.
● Omastehooldajatele hooldepuhkuse (nii statsionaarne kui ka päevahoid)
võimaldamine, asendajate koolitamine.
● Eakate ja erivajadusega inimeste eluasemeteenuse mitmekesistamine, kodu
kaotanud naistele varjupaigateenuse osutamine.
● Erivajadustega inimeste elamispinna vajaduse kindlakstegemine ja vastavalt
sellele renoveerimise ja ehitamise planeerimine (s.h. sotsiaalkorterid).
● Sotsiaalsetele riskirühmadele suunatud tegevuse toetamine
EESMÄRK 24. Puuetega inimestele on sobivad töövõimalused ja teenused.
● Puuetega inimestele suunatud projektide toetamine.
32

http://rapla.kovtp.ee/documents/120367/1921065/Rapla+valla+arengukava+20132025_terviktekst.pdf/d229ff43-f28a-400b-a45b-07c78c40d902
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● Koostöö Töötukassaga puuetega inimestele töövõimaluste leidmisel.
● Toetatud töötamise teenuse arendamine ja tingimuste loomine teiste riigi poolt
rahastatavate teenuste osutamiseks.
EESMÄRK 25. Vallas toimib hea koostöövõrgustik tegelemaks erivajadustega ja
probleemsete lastega.
● Erivajadustega ja probleemsete laste väljaselgitamine lasteaedades ja koolides,
nendele sobiva teenuse pakkumine, teenuste arendamine.
● Optimaalse süsteemi väljatöötamine erivajadustega lastega tegelemiseks ja
varajase märkamise põhimõtete rakendamine.
● Erinoorsootöö arendamine Raplas.
● Sügava puudega lapsehoiuteenuse arendamine.
● Hariduslike erivajadustega lastele tingimuste loomine Alu hariduskeskuses.
EESMÄRK 26. Abi vajavatele lastevanematele on tagatud piisavalt teenuseid.
● Teenuste/meetmete väljatöötamine probleemsete lapsevanemate nõustamiseks.
● Erivajadustega laste vanematele nõustamise kättesaadavuse tagamine.
EESMÄRK 27. Avalikesse asutustesse on tagatud head juurdepääsutingimused eakatele,
puuetega inimestele ja väikeste lastega vanematele arvestades universaalse disaini
põhimõtteid.
● Ehitusjärelevalve tõhustamine ning kontroll ehitusnormidest kinnipidamise üle
avalikes hoonetes.
● Kõigile elanikerühmadele turvalise juurdepääsu (s.h. liikluskorraldus ja
kõnniteed) tagamine avalikesse asutustesse.
EESMÄRK 28. Vald on turvaline.
● Koostöö edendamine turvalisust tagavate asutuste ja elanikkonna ning
ühenduste vahel.
● Videovalve korraldamine turvalisuse parandamiseks.
● Ohutu
keskkonna
tagamine
lasteasutuste
territooriumil,
avalikel
mänguväljakutel, puhke ja ujumiskohtades.
● Naabrivalvesektorite loomisele kaasaaitamine ja koostöö sektoritega.
EESMÄRK 29. Alkoholismi ja narkomaania levik elanikkonna hulgas on peatunud.
● Meetmete rakendamine alkoholi ja tubakasaaduste müügikontrolli
tugevdamiseks ning kättesaadavuse piiramiseks koostöös avalikkuse ja
politseiga.
● Lahenduste leidmine sõltuvusravi kättesaadavuse hõlbustamiseks nii
tervishoiusüsteemi kui ka mittetulundussektori abil.
EESMÄRK 30. Tervislik eluviis on au sees ja riskikäitumine on vähenenud.
● Rahvaterviseürituste ja koolituste läbiviimine.
● Alkoholismi, narkomaania ning suitsetamise ennetustegevuse tõhustamine.
● Tervisedendusliku struktuuri arendamine kantidepõhiselt.
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● Tervisealase info levitamine valla meediakanalites.
● Osalemine maakondlikes ja üleriigilistes tervisedenduslikes projektides,
vallasiseste väikeprojektide toetamine.
EESMÄRK 31.Tervise ja tervishoiuteenuste kättesaadavus vallas on hea.
● Rehabilitatsiooniteenuste arengule kaasaaitamine.
● Rapla maakonnahaigla rolli säilitamine üldhaiglana ning piirkonna olulisima
tervishoiu ja meditsiinikeskusena; kvaliteetsete raviteenuste kättesaadavuse
väärtustamine.
● Rapla perearstide töökeskkonna parendamisele kaasaaitamine.
● Tervishoiu-ja hoolekande teenuste hoolekande teenuste hoone (te) kavandamine
ning rajamine (esmatasandi tervisekeskus, päevakeskus).
● Aktiivne koostöö terviseteenuseid pakkuva mittetulundusvõrgustikuga ja nende
toetamine.
Teiseks olulisemaks sisendiks
terviseprofiil33 (terviseprofiil).

valdkondlikule

arengukavale

on

Rapla

valla

Terviseprofiil sisaldab vajalikke üldandmeid valla elanike kohta, ülevaateid tööturust,
võrdseid võimalusi tagavatest meetmetest, laste ja noorte turvalisusest ning tervislikust
arengust, tervislikust elu-, õpi- ja töökeskkonnast, tervislikust eluviisist,
terviseteenustest ja tegevuskava aastateks 2014-2016. Allpool on toodud valdkondliku
arengukava kontekstis olulisem osa terviseprofiilist (Inna Tamm, Sirve Salu, Maarika
Leenurm. Tiina Roosimägi, Maie Kuusemets, Viktor Beresnev, Herkki Olo, Küllike Orul,
Ülle Rüüson, 2013). Käesoleva valdkondliku arengukava koostamise protsessis
uuendati terviseprofiili tegevuskava. Uuendatud tegevuskava on tervikuna kättesaadav
valla terviseprofiilis, käesolevas dokumendis on sellest antud vaid valikuline kokkuvõte.

Terviseprofiili visioonis on käsitletud valla elanikkonda, valla avalikke teenuseid ja valla
keskkonda.
● Elanikkond on hea tervise ja kõrge elukvaliteediga.
● Avalikud teenused on kaasaegsed ja kõrgete standarditega.
● Keskkond on elamiseks ja tegutsemiseks positiivne ja uuendusmeelne, sobivaks
kohaks aktiivsetele ja huvidega inimestele.

33

http://rapla.kovtp.ee/et/rapla-valla-terviseprofiil
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Terviseprofiili tegevuskava eesmärgid kokkuvõtlikult
Sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste arenguks soovitakse:
● suurendada elanikkonna informeeritust, sotsiaalvaldkonna töötajate suutlikkust
ja vallaelanike kaasatust;
● säilitada ja arendada olemasolevat sotsiaalhoolekande taristut;
● parendada sotsiaalhoolekande teenuseid.
Laste ja noorte tervislikuks ja turvaliseks arenguks soovitakse:
● vähendada sõltuvusainete tarvitamist;
● tagada kvaliteetsete huvihariduse ja tugisüsteemide olemasolu.
Tervisliku elu-, õpi- ja töökeskkonna arenguks soovitakse:
● suurendada tervisedenduslike ühenduste liikmelisust;
● suurendada ohutust valla territooriumil (sh kooliteel ja mänguväljakutel);
● vähendada kuritegevust.
Tervislike eluviiside arenguks soovitakse:
●
●
●
●

vähendada riskikäitumist
edendada tervislikke eluviise elanikkonna seas
parendada rahvasportimise ja aktiivse puhkuse võimaldamist vallas
parendada terviseteenuste kättesaadavust kodukohas.

Kokkuvõtteks: Käesolevas sotsiaalhoolekande ja tervise arengukavas esitatakse olulised
sihid valdkondlike tegevuste planeerimiseks ja eesmärgipäraseks suunamiseks.
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Lisa 4. Sotsiaalhoolekande töötajate (18 vastajat) küsitluse tulemused.
Sotsiaalhoolekande (SH) töötajate küsitluse tulemuste kokkuvõte
Probleemid sotsiaalhoolekandes
Vaja oleks dementsete eakate hooldusteenust (päevakeskus , ööpäevahoid).
Vaja oleks päevakeskust.
Suurim puudus – ruumipuudus.
SH teenindajatele teeb muret tingimuste ebapiisavus kvaliteetseteks teenusteks.
Tegevusjuhendajaid oleks vaja.
Tervisekeskuse liiga väike lift.
Riigipoolsete teenuste vähesus (nt investeeringute toetus).
Kõige viletsamates tingimustes taristu on:
päevakeskus koos supiköögiga 10 (42%) - sisuliselt seda ei ole;
hooldekodu 5 (21%);
sotsiaalkorterid 3 (13%);
Alu sotsiaalmaja (4%);
tugikeskus “Vahtra” 1 (4%).
SH teenindajad tunnevad enim puudust tunnustusest, väärtustamisest, kaasaegsetest
töötingimustest, aga ka avaramatest tööruumidest, dementsete osakonnast, kus
kliendid tunneks end turvaliselt, huvijuhist ja tegevusruumidest.
SH teenindajatele teeb rõõmu klientide aitamine, tänulikkus. Oluliseks peetakse seda,
kui koostöö teiste asutustega laabub (tervisekeskus, kiirabi jne).

Lisa 5. Terviseteemalisele arutelule (30.04.14) kutsutute küsitluse tulemused
(36 vastajat).
Küsitlusele vastas 36 erinevaid sihtrühmi esindavat vastajat: puuetega inimesed, arstid,
lasteaiaõpetajad, tervisedendajad, pensionärid, ametnikud, tervishoiuteenuse osutajad,
noored pered, lapsevanemad, ettevõtjad, eripedagoogid, tavakodanikud.
Allpool on lühikokkuvõte vastajate hinnangutest ja vastustest.

Ootused terviseteemalisele avalikule arutelule
1. Asjalikke mõtteid, mõistlikke ettepanekuid, uusi/geniaalseid ideid.
2. Avatud ja sõbralikku õhustikku - kus inimesed kuulaksid üksteist, arusaamist ja
mõistmist.
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3. Ettekannete info alusel oluliste küsimuste läbiarutamist, keskendumist
probleemidele.
4. Veel: ootused puuduvad, “jututuba” - tühi loba, asjad ei käi nii kiiresti kui
soovitakse.
Kõige teravamad probleemid KÄTTESAADAVUSEGA Rapla perearstinduses
1. Pikad järjekorrad (ca 1,5nädalat), tuleb EMO-sse pöörduda häda korral.
2. Olematu võimalus vahetada perearsti, liiga palju patsiente nimistus, üks nimistu
on puudu.
3. Ühistranspordi ebapiisavus arsti külastamiseks, parkimiskohtade ebapiisavus.
4. Perearsti liiga lühike kõnetund, vähe tähelepanu patsiendile.
5. Pereõdede vähesus (ruumipuudus peraarstikeskuses).
6. Liikumispuudega kliendid ei pääse II korrusele.
7. Tugiteenuste ebapiisavus (koduõendus).
Kõige teravamad KVALITEEDI probleemid Rapla perearstinduses
Märkus: mitmed vastajad kiitsid perearste.
1. Ebapiisav asjatundlikkus, asjatundmatud otsused saatmisel eriarsti juurde,
pealiskaudne ravi (nt põhiline ravi valuvaigisti).
2. Ajast ja arust ruumid (nt vähjene soojapidavus, ratastooliga ei pääse ligi II
korrusele).
3. Perearstide vähene initsiatiivikus ja pealiskaudsus haigete probleemidesse
süvenemisel, vähene huvi haigete vastu, kui patsient ei oska küsida, siis perarstid
ei paku vajalikke uuringuid ja ravi.
4. Perearst kulutab patsiendile mõeldud lühikese aja suures osas arvutis
dokumenteerimisele.
Teravamad KÄTTESAADAVUSE probleemid Rapla eriarstiabis
1. Pikad järjekorrad erialade vastuvõtule ja uuringutele. Tuleb Tallinnast abi otsida
(nt puru silmast välja võtmiseks).
2. Spetsialistide puudus (nt psühhiaater).
3. Sünnitusosakond on Raplas suletud, sünnitusabi on ainult erakorraline.
4. Hambaravi on kallis ja järjekorrad pikad.
5. Mahajäämus kaasaegses meditsiinilises aparatuuris (nt kompuutertomograaf).
6. Piiratud ajalised vastuvõtuajad (nt nahaarst võtab vastu ainult laupäeval), arstid
on koolitusel ja patsientide vastuvõtt lükkub edasi.
7. Taastusravi ja rehabilitatsiooni ebapiisavus.

aivarsoe@gmail.com

5047 989

OÜ POIROT

68

Teravamad KVALITEEDI probleemid Rapla eriarstiabis
1. Diagnostika ja ravi (nt kirurgia) tase jääb suurtele haiglatele alla (konkurentsis
Tallinnaga).
2. Ebapiisav asjatundlikkus (osalt vananenud ravimeetodid, kartus uusi
diagnostika- ja ravimeetodeid rakendada), patsientide vähene usaldus.
3. Tunnustus: heal tasemel ortopeed ja hemodialüüs.
4. Meedia poolt liigselt võimendatud üksikud negatiivseid ravijuhtumid varjutavad
hea töö.
5. Taastusravi madal tase (nt psühiaatrias põhiline ravim rahusti).
6. Osadel arstidel napib patsientide usaldust.
Teravamad probleemid Rapla meditsiinis (nii perearstinduses kui ka eriarstiabis)
1.
2.
3.
4.

Vähene koostöö perearstinduse ja eriarstiabi alal.
(Tipp)spetsialistide vähesus.
Diagnostika ja ravi ebapiisav tase.
Arstide vanuseline struktuur ei vasta normaalsele jaotusele (palju pikaajalise
kogemustega arste ja vähe noori spetsialiste).
5. Asjakohase info kättesaadavus, nt telefonid hõivatud (ise tuleb uurida).
Teravamad probleemid Rapla tervisedenduse (TE) kättesaadavusega
1. Võimalusi ja tingimusi on piisavalt, inimesed on aga passiivsed. Kes on
motiveeritud, leiab alati võimalusi midagi tervise heaks teha.
2. Asjakohase info ebapiisavus.
3. Rehabilitatsioonikeskuse puudumine Raplas.
4. Transpordivõimalused piiravad elanike osalemist tegevustes.
5. Turvatunde ebapiisavus, elanike jagamine sissetulekute järgi väärtuslikeks ja
väheväärtuslikeks.
6. Vanemaealistele on pakutakse vähe TE võimalusi.
7. Elanikud ei saa TE spetsialistidelt piisavalt vajalikku abi.
Teravamad probleemid Rapla tervisedenduse kvaliteediga
Märkus: tunnustatakse Rapla TE kõrget taste, see on üks parimaid riigis.
1. Vähene süsteemsus TE tegevustes vallas, tegevused on peamiselt
projektipõhised ja juhuslikud.
2. Lõputute koolituste vähene mõju inimeste tervisekäitumisele.
3. Formalism: inimeste heaolu asemel on tähtsad arvud, näitajad, protsendid.
4. Treenerite ja meedikute asjatundlikkus ning koostöö harrastusportlaste
tervisealasel nõustamisel on ebapiisav.
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Teravamad probleemid Rapla tervisedenduse ressursidega
1. Koostöö spordivaldkonna ja meditsiinivaldkonna vahel on ebapiisav.
2. Osa TE asutusi on tegevustes passiivsed - inimeste heaolu asemel on tähtsad
arvud, näitajad, protsendid.
3. Üleliigne TE agitatsiooni aktiivsus (sunniga kaasamine) tõrjub kohati inimesi
eemale.
4. Madal elatustase - tervisesport nõuab raha, vahendeid kallite spordivahendite
laenutamiseks ei jätku.
5. Tööandjad ei osale piisavalt töötajate tervisespordi kulutuste katmisel.
6. Vähene TE tegevuste süsteemsus vallas, tegevused projektipõhised ja juhuslikud.
Vastajate hinnangud
Rapla haigla tulevik on võrgustumine suurema haiglaga (piirkondliku haiglaga)
36% - ühineda suurema haiglaga
31% - jätkata iseseivalt

Joonis 1. Rapla haigla tulevik

Rapla haigla peaks jääma iseseisvaks, mis ei välista koostööd teiste
haiglatega

11

31%

Rapla haigla peaks ühinema mõne suure haiglaga

13

36%

Rapla haigla peaks sellisel tasemel, et suudaks ilma konkureerivate
haiglateta ise edukalt hakkama saama

5

14%

Muu

7

19%
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Rapla vajab linnasauna.
60% vastajatest kinnitab vajadust linnasauna järgi.
Joonis 2. Linnasauna vajalikkus

1 – vajadus on väike
5 – vajadus on suur

Rapla haigla juurde tuleb rajada uus perearstikeskus.
Üle poole vastajatest toetab uut perearstikeskust haiglaga ükes kompleksis.
Joonis 3. Perearstikeskuse asukoht

Olemasolev perearstikeskus ehitada vajadustele vastavaks

10

28%

Luua uus perearstikeskus Rapla haiglaga ühtses kompleksis.

19

53%

Jätkata olemasolevas perearstikeskuses ilma suuremate muutusteta

3

8%

Muu

4

11%
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Rapla ujulateenused: kas käia Valtu ujulas või ehitada Raplasse veekeskus?

41% toetab Valtut
31% oma veekeskust

Joonis 4. Ujulateenus Valtus või Raplas

Vald peaks tegutsema Raplasse veekeskuse loomiseks

11

31%

Vald peaks arendama Valtu spordimaja koostöös Kehtna vallaga

16

44%

Rapla asukohast ja elanike arvust lähtudes rahuldab senine olukord

6

17%

Muu

3

8%

Suhtumised ja väärtused, mis muudaks tervisekeskkonna paremaks
1. Kaasata rohkem elanikke, parandada suhtumist ja suhtlemist.
2. Suurendada nõustamist tervisesportlastele.
3. Suurendada treenerite-juhendajate arvu, rohkem spordiringe lastele ja
täiskasvanutele.
4. Kujundada positiivset ellusuhtumist.
5. Ei pea kõike ja kõiki ainult kritiseerima.
6. Rohkem tuleks olla mõistvam, toetavam laste ja täiskasvanute suhtes.
Tervisekeskkonna parendamiseks vajalik TARISTU
1. Suusarada (RVG taga olev tuleks lõpetada).
2. Ujumiskoht, ujula, veekeskus.
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3. Staadion (nt Kohila valla eeskujul).
4. Terviserajad, kergliiklusteede võrgustik, jalgratta/rulluisuteed Hagudi ja
Raikkülani.
5. Puhkeala väljaarendamine Kuusikul.
6. Olemasolevate rajatiste hooldus, kaasajastamine.
7. Skatepargi turvalisuse suurendamine.
8. Spordivahendite (rattad) laenutusvõimalus.

Tervishoiuteenused, mille kvaliteeti tuleks tõsta
1. Kõiki teenuseid tuleks kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks arendada.
2. Eriarstiabi kvaliteeti ja valikuid (eriarst kord kuus - ei ole piisav) tuleks tõsta.
3. Arstiabieelne tegevus – ennetustöö.
4. Haigla tulevikus tuleks selgus saavutada.
5. Beebide ujutamise võimalus tuleks taastada.
6. Perearstikeskus tuleb kaasajastada.
7. Erialad (arstid) tuleks haiglas säilitada.
8. Nõustamise kättesaadavust tuleks parandada.

Millega suurendada tervishoiuteenuste kvaliteeti?
1. Rohkem oleks vaja pakkuda toitumisalast-, psühholoogilist ja psühhiaatrilist
nõustamist.
2. Pakkuda tuleks rehabilitatsiooniteenust.
3. Parendada tuleks vanurite hoolekannet.
4. Tõhusamaks tuleks muuta teavitamine erinevatest terviseteenustest.
5. Nii patsiendid kui nende perekonnad ootavad abivalmidust, toetavat hoiakut,
tagasisidet.
6. Tõsta tuleks kiirabi kättesaadavust ja kvaliteeti.
7. Maakonnakeskuses oleks vaja ka laste psühhiaatrit, silmaarsti ja rohkem õdesid.
8. Meeste seas tuleks läbi viia rohkem sõeluuringuid.
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Lisa 6. Terviseprofiilist valitud näitajaid.
Märkus: näitajad on valitud valla terviseprofiilist (Inna Tamm, Sirve Salu, Maarika
Leenurm, Tiina Roosimägi, Maie Kuusemets, Viktor Beresnev, Herkki Olo, Küllike Orul,
Ülle Rüüson, 2013).
Üldised statistlised andmed
1. Elanike arv 01.01.2013 seisuga 9579.
2. Pensioniealiste (65aastased ja vanemad) osakaal ca 16,0%.
3.
4.
5.
6.

Õpilaste arv vallas: 2008. a – 1676, 2013.a - 1502.
Laste arv lasteaedades: 2008. a- 462, 2012.a – 521.
Valla eelarvetulud ühe elaniku kohta: 2012.a - 1034 eurot.
Valla eelarves kulude osakaal tervisedendusele, noorsootööle, rahvaspordile ja
kultuurile – ca 6%.
7. Valla eelarvest sotsiaalabile kulutatud vahendite osakaal 10 %.
8. Elussündide arv- (keskpikas perioodis vahemikus 90-100 sündi aastas). Viimase
10 aasta lõikes stabiilne, aastatel 1991-1992 ca 150 sündi, madalamad aastad
1999. a - 82 sündi, 2006. a - 85 sündi, 2012.a - 79 sündi.
9. Surmad 1000 elaniku kohta - ca 10-11.
10. Loomulik iive on 20 aasta lõikes kahanev, keskpikas perioodis kõikuv: 2010.a 2011.a positiivne, 2012. a negatiivne.
11. Tööjõus osalemise määr vallas - ca 63%.l
12. Töökohtade arv vallas - ca 3300.
13. Väljaspool valda töötavate vallaelanike osakaal – ca 40-45%.
14. Töövõimetuspensionäride osakaal töövõimelisest elanikkonnast: 2012.a - 8,65%
ehk 552 isikut, 2009. a -5,7% ehk 368 isikut.
15. Puuetega laste arv: 2010. a - 40 isikut, 2012.a - 51 isikut)
16. Puuetega inimeste (16 aastased ja vanemad): 2010. a - 468 isikut ja 2012. a –
574 isikut.
Toimetulek
17. Registreeritud töötutest toimetulekusaajaid: 80-110 aastas.
18. Toimetulekutoetust saavate perede arv: viimasel kolmel aastal kõigub
vahemikus 80-110, keskmiselt kuus 95 peret.
19. Toimetulekutoetuste maksmine vallas: 2010– 2013.a - ca 190-200 000 eurot
aastas.
20. Toimetulekutoetuste arv aastas: 2010. a - 1416, 2013. a - 1144.
21. Toimetulekutoetuste suurus menetluse kohta: 2009.a - 120 eurot, 2013 - 166
eurot.
22. Laste toimetulekutaotluste menetluste arv aastas: 2011.a-166, 2013.a - 377.
23. Elanikele pakutavaid erinevaid sotsiaalteenuste liike: 10.

aivarsoe@gmail.com

5047 989

OÜ POIROT

74

24.
25.
26.
27.

Hooldusteenuse kohtade arv: 50.
Erinevaid sotsiaalteenuseid lastele: 12.
Ravikindlustatutega kaetute protsent: 2012. a - 97,8%.
Miinimumpalga saajate protsent palgalistest: 15-16%.

Arstiabiteenused
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Perearstide vastuvõtud, koduvisiidid: 2012. a – 36 095.
Pereõe vastuvõtud, koduvisiidid: 2012. a – 8 312.
Eriarstiabi liikide arv: 9.
Raviteenuste kohtade arv: 91.
Ambulatoorse eriarstiabi erialade arv: 18.
Apteekide arv: 5.

Turvalisus
34. Alaealiste komisjonis arutatud juhtumite arv: 2007. a – 15 ja 2012.a – 37.
35. Noortekeskuste külastajate arv aastas: 2011. a - 7032, 2012. a – 2406.
36. Alkoholi müüvate kaupluste arv: 2009.a – 16, 2013 - 26 kauplust.
37. Kõrgendatud riskitasemega objektide (keemia- ja bensiinijaamad) arv: 7.
38. Kehaliste väärkohtlemiste juhtude arv aastas: 60-80 juhtumit aastas.
39. Vargusjuhtude arv vallas: 250 - 300 aastas.
40. Naabrivalve sektoritega külade osakaal külade arvust: 13 küla 42st ( 2013.a ).
Tervis
41.
42.
43.
44.
45.

Põhikoolides koolitoidu sööjate suhtarv õpilaste koguarvu: 100%.
Gümnaasiumis koolitoidu sööjate suhtarv õpilaste koguarvu: 80-90%.
Tervistedendavate töökohtade arv : 5 (2013.a).
Tervistedendavate haridusasutuste arv: 4 kooli ja 4 lasteaeda.
Valla rahastusel olevate noorte spordiõppega tegelevate klubide arv:
(2013.a).
46. Spordirajatiste arv: 41.
47. Rahvatervisega on seotud MTÜde arv: 18 (2013.a).
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Lisa 7. Rapla valla rahva tervise põhinäitajad.
Suremuse peamiseid põhjuseid on vallas kolm: kõige sagedasem on suremus südame- ja
vereringehaigustesse (SVH), see näitaja on viimasel seitsmel aastal kõige rohkem
muutunud. Suremus SVH haigustesse on vallas madalam kui Eestis keskmiselt.
Järgmised kaks suuremat suremuse põhjust - pahaloomulised kasvajate ja traumade
tasemed on viimastel aastatel püsinud suhteliselt stabiilsena. Suremuse tase
pahaloomulistesse kasvajatesse ja vigastustesse on vallas riigi keskmisel tasemel.
Vigastused vallas olid aastal 2012 väga kõrgete näitajatega (absoluutarvuna 10), mis
ületas Eesti keskmist oluliselt.
Meeste ja naiste suremusnäitajad erinevad oluliselt - nii on meeste suremus
vigastustesse võrreldes naistega oluliselt kõrgem, samas kui suremuses südameveresoonkonnahaigustesse on naiste hulgas kõrgem kui meestel. Kasvajate esinemine
on naistel ja meestel suhteliselt sarnase osakaaluga, paaril viimasel aastal kasvajaid
avastatud rohkem meestel (vt terviseprofiil 2013).
2011.a viis Tervise Arengu Instituut (TAI) läbi paikkonna tervisemõjurite uuringu,
milles osales 59 Rapla valla elanikku (Rapla elanikku/vastajat). Vastused küsitlusele
olid empiirilised - vastajad hindasid ise oma terviseseisundit, vastuseid ei kontrollitud
meditsiiniliste uuringutega.
Nii tervise hea enesehinnang (47,6% vastajatest), kui tervise halb enesehinnang (16,5%
vastajatest) on sarnased Eesti riigi (riigi) keskmiste näitajatega. Rapla valla vastajad
peavad oma tervist Rapla maakonna (maakonna) vastajatest kehvemaks. Vastuseid võib
mõjutada arstiabi kättesaadavus.
Punase laternana (mis tähendab kehvemat näitajat riigi keskmisega võrreldes) on Rapla
mõnes üksikus näitajas - selgelt tuleb välja ülekaalulisus (43,2% vastajatest Raplas,
riigis võrdlusena 33,5%). Samas - rasvumise osas on Rapla vastajate näitajad head ainult 7,5% arvavad, et nad on rasvunud. Rapla vastajad pidasid end ülekaaluliseks,
kuid rasvumisel ja ülekaalulisusel on vahe.
Nii riigi, kui maakonnaga võrreldes on Raplas oluliselt halvemad näitajad tervisest
tingitud piirangute osas (haigus ei võimalda töötada, aktiivselt tegutseda jms).
Depressiooni sümptomeid on Rapla vastajatel riigi keskmistest kõrgemad (vastavalt
25,2% Raplas, 23,2% võrdlusena riigis ).
Hoiakud
Hoiakud mõjutavad Rapla vastajate tervisekäitumist. Liikumise (91,5% vastajatest),
toitumise (86,2% vastajatest) ja sõltuvusainete kasutamise vähendamisele
(suitsetamisest loobumise valmidus on 91,1% vastajatest ja alkoholi tarvitamise
vähendamise valmidus on 86,2% vastajatest) suunatud hoiakud on Rapla vastajatel
oluliselt positiivsemad kui maakonnas keskmiselt ning jäävad riigi keskmiste näitajate
lähedale. Rapla vastajad toetasid alkoholi ja tubakatoodete müügi piiramist rohkem, kui
riigis keskmiselt (Raplas vastavalt 69,5% vastajateast, riigis võrdlusena 62,1%).
Toitumine
Rapla valla vastajad söövad meelsasti hommikusööki (85% vastajatest), mis on kõrgem
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riigi keskmisest. Igapäevaselt ei söö puu- ja köögivilju pea pooled Rapla vastajad
(51, 6% vastajatest).
Liikumine
Rapla vastajad on suhteliselt rahul liikumisharrastustega tegelemise võimalustega:
jalgsi või jalgrattaga liiklemine on väga populaarne (78% vastajatest), kuid vabal ajal
liikumisharrastusega tegelemine jääb ikkagi alla riigi keskmistele näitajatele (Raplas
tegeleb 38, 5% vastajatest, riigis võrdlusena 42, 3%).
Seega – kuigi võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks peetakse Rapla vastajate
poolt heaks ja hoiakud harjumusi muuta on olemas, on Rapla vastajate tervisekäitumise
näitajad ikkagi oluliselt madalamad kui maakonnas ja riigis keskmiselt.
Uimastid
Rapla vastajate uimastikasutamise näitajad (alkohol, tubakas): alkoholi ei tarvita
(41,2% vastajatest), iganädalasi tarvitajaid (21,6% vastajatest) on võrreldes maakonna
ja riigi näitajatega vähem (riigis võrdlusena vastavalt 26,9% ja 33,1%). Alkoholi
liigtarvitamine on Rapla vastajatel väiksem kui riigis (Raplas 9,6% vastajatest, riigis
võrdlusena 14,7%).
Igapäevane suitsetamine on Rapla vastajatel madalam riigi ja maakonna keskmistest
näitajatest (Raplas 45,5% vastajatest, riigis võrdlusena 48,4%).
Kahjuks on narkootikumide tarbimist Rapla vastajatel veidi rohkem riigi keskmisest
näitajast ehk siis – narkootikumide tarvitamist võib lugeda tõsiseks probleemiks
(narkootikumide tarvitamisest tutvusringkonnas teadsid Rapla vastajatest 22,1%, riigis
võrdlusena 19,6%).
Kogukond
Rapla vastajad hindasid kodukanti turvaliseks (97,8% vastajatest), nad kuuluvad
organisatsioonidesse, neid on kaasatud (28,3% vastajatest) rohkem, kui maakonnas ja
riigis keskmiselt (võrdlusena 22%). Rapla vastajatest (47,8%) arvavad,et nad suudavad
oma kodukandi elu mõjutada (riigis võrdlusena 34,2%).
Rapla vastajatel väiksem usaldus (võrdlusena maakonna ja riigiga) kogukonnas ning ka
valmidus teha oma kodukandis ära mõni töö vabatahtlikult.
Turvalisus
Rapla vastajate turvalisuse näitajad (sh liikluskäitumine) on väga kõrged – auto
tagaistmel turvavöö kasutamises (Rapla vastajatest 85,1%, riigis võrdlusena 66,7%) ja
turvavöö kasutamine auto eesistmel – (Raplas 97,5% vastjatest , riigis võrdlusena
91,7%). Helkurit kannavad Rapla vastajatest 80,6% (riigis võrdlusena 71,5%) ja 88%
vastajatest peab jalgrattaga sõitmist Raplas ohutuks (riigis võrdlusena 79,1%). Pimedal
ajal on turvatunne Rapla vastajate hinnangul siiski madal - 70,3% (riigis võrdlusena
75,3%). Hinnanguid aitaks parandada tänavate valgustamine pimedal ajal.
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Lisa 8. Sotsiaalhoolekande avaliku arutelu (19.03.14) rühmadiskussioonide
tulemused ja osalejate tagasiside.
Üldine küsimus: millist rolli võiks Rapla vald kanda maakonnakeskusena
sotsiaalhoolekandes ja arstiabis?
Juhid Ülle Rüüson ja Inna Tamm.
Osalejad: Mare, Tyrone, Tiit, Rain, Herkki.
Kas Rapla valda tuleks arendada sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutajana eeskätt oma
valla elanikele või tegutseda eesmärgiga teenuste pakkumise laiendamisel kogu
maakonnale?
Raplas pakutakse kogu maakonnale alljärgnevaid teenuseid:
igapäevaelu toetamise teenust,
koduhooldust,
haigla arstiabi (tulevik sõltub ROLi otsustest ),
perearstiteenust üle Rapla valla piiride,
erilasteaiateenust,
nõustamist (psühholoog, võlanõustaja),
invaabivahendite pood ja laenutust,
maakondlike MTÜde tegevust (nt puuetega inimeste koda, diabeetikute selts),
perekooli,
lisaks võiks pakkuda vähekindlustatud isikutele munitsipaaltervishoiuteenust (nt
hambaravi).
Järeldus: Rapla osutab maakonna elanikele olulisel määral vastavaid teenuseid.
Põhimõtted sotsiaalhoolekande teenuste pakkumisel
Rapla valla pakutavate maakondlike teenuste puhul on vaja tagada ressursid (raha)
neid teenuseid kasutavate elanike koduvaldadelt ja ka riigilt.
Maakonna teiste valdade elanike teenindamine Raplas ei tohks toimuda vallaelanike
arvelt - valla elanikele osutatavate teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ei tohiks
seeläbi kannatada!
Mida tuleks teha Rapla valla tugevamaks arendamiseks sotsiaal- ja tervishoiuteenuste
osutajana?
Vastus: tuleks arendada taristut (nt hooldekeskus; päevakeskus, Vahtra keskus,
perearstikeskus, erilasteaed, puuetega inimeste keskus).
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Millist koostööd ja kellega tuleks Rapla vallal teha sotsiaal- ja tervishoiuteenuste edasiseks
arendamiseks?
Koostööd tuleks teha:
ROLiga (Rapla haigla ja erilasteaia osas);
riigi tasandil (Sotsiaalministeeriumiga);
partnerlust tuleks arendada esmatasandi arstiabiga;
arendusprojektides tuleks koostööd teha Rapla haiglaga ja teiste valdadega.
Üldine küsimus: millised on Rapla valla sotsiaalhoolekande taristu (päevakeskus,
hooldekeskus, perearstikeskus, haigla kompleks) arenguvajadused?
Juhid Anne-Ly Pedaja ja Harri Õunapuu.

Millised on päevakeskuse kõige olulisemad (3-5 tk) arenguvajadused? Kuidas (millised on
võimalused?) neid vajadusi rahuldada?

Arenguvajadus

Lahendusvõimalus

1. Tervistavad tegevused ühes kohas (sportlikud
tegevused, huviringid, juuksur jne).

Hooldekeskuse õuealale
päevakeskuse juurdeehitus.

2. Teenused lastele ja lastevanematele.

Koolitatud personal.

3. Eakatele ja dementsetele eakatele päevahoid.

Kaasaegsed töövahendid.

4. Puuetega inimestele erihoolekande teenused.

Teabe levitamine võimaluste
kohta.

Millised on hooldekeskuse kõige olulisemad (3-5 tk) arenguvajadused? Kuidas (millised on
võimalused?) neid vajadusi rahuldada?

Arenguvajadus

Lahendusvõimalus

1. Teenuste mahu suurendamine.

Uue hooldekodu ehitamine.
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2. Olemasolevate teenuste
kaasajastamine uute meetodite ja
vahenditega.

Õppimine ja õpetamine Eestis ja välismaal.
Informatsiooni pidev hankimine ministeeriumist
ja koolidest.

3. Sotsiaalpindade, sotsiaalkorterite vajadus.

Vabanevad pinnad arvele võtta. Uue hooldekodu
ehitamisel näha ette pinnad sotsiaalkorteriteks.

4. Olemasoleva hooldekeskuse
õuealale pargi rajamine.

Projektid

Millised on perearstikeskuse kõige olulisemad (3-5 tk) arenguvajadused? Kuidas (millised
on võimalused?) neid vajadusi rahuldada?

Arenguvajadus

Lahendusvõimalus

1. Perearstisüsteemi arenguks on vaja
kaasaegseid ruumilahendusi.

Uued avaramad ruumid või uue hoone
ehitus.

2. Kaasaegse tehnoloogia kasutuselevõtt.

Uues hoones ette näha diagnoosi
võimalusi ühiselt koos haiglaga.

3. Perearsti kättesaadavus
maapiirkondades on küsitav.

Leida vahendid transpordiks.

4. Maainimestel uuringutel käimine
keeruline.

Leida logistiline lahendus.

Millised on haiglakompleksi kõige olulisemad (3-5 tk) arenguvajadused? Kuidas (millised
on võimalused?) neid vajadusi rahuldada?

Arenguvajadus

Lahendusvõimalus

1. Tagada noorte arstide
järjepidev pealetulek.

PERH lahendab.

2. Lasteosakonna puudumine.

Eraldada siseosakonnast. Vaja lisaressursse
Märkus: Kadri hinnangul ei ole eraldi lasteosakonda
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vaja –lisaressursid on selleks napid.
3. Haigla olemasolu.

Üldine küsimus: mida tuleks Rapla vallas teha vajaminevate spetsialistide (noorte)
kaasamiseks sotsiaalhoolekandes ja meditsiinis?
Juht Kadri Luga.
Osalejad: Ilvi Pere, Tarmo Lukk, Vilmar Tamm.
Kas Rapla vallal peaks olema tahe (JAH/EI) perearstikeskust ja haiglat toetada
kaadriküsimuste lahendamisel? Mõlema vastusevariandi puhul tuua välja argumendid!
Kui Jah, siis miks? Kui EI, siis miks?

Jah / argumendid

Ei / argumendid

Meditsiinitöötajad osutavad abi vallaelanikele, kui
töötajaid pole, siis abi kättesaadavus halveneb.

See on haigla juhataja ja
perearstikeskuse juhataja töö.

Pigem jah - taristu teema, uued ruumid meelitavad
uusi töötajaid.
Teenused on valla inimeste esmavajadus, sotsiaalse
turvalisuse tagamine. Oluline on elukohale lähedal
pakkuda teenust.
Millised on Rapla valla võimalused sotsiaalvaldkonna spetsialistide värbamiseks?
Valla pakutav elamispind võiks meelitada (noori) spetsialiste Raplasse.
Võiks pakkuda abi õppelaenu tagasimaksmisel.
Võiks anda eelisjärjekorras lasteaiakoha.
Kaasaegsed ruumid on olulised, uus tervisekeskus, võimalus luua uus
perearstinimistu.
Millist koostööd ja abi saaks Rapla vald pakkuda haiglale ja perearstikeskusele
kaadriküsimuste lahendamiseks?
Vajadusel peaks vald aitama elamispinnaga, võiks olla ühiselamu noorele
spetsialistile (õpilaskodu on olemas).
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Võiks luua stipendiumi Raplast pärit noorele õppimise ajaks (kui ei tule Raplasse
tööle, peab x aasta jooksul selle tagasi maksma).
Võiks pakkuda võimalust õppelaenu (osaliseks) kustutamiseks.
Mis teeks Rapla atraktiivsemaks sotsiaal- ja meditsiinitöötajatele?
Haigla olemasolu Raplas ja selle koostöö Tallinna haiglatega.
Uued ja kaasaegsed tervisekeskuse ruumid (nt perearstid, füsioteraapia, apteek,
koduõendus, hambaravi).
Tagasiside osalejatelt
Mis on sotsiaalhoolekandes hästi?
Korduvad vastused
On toimiv hoolekandesüsteem.
On asjatundlik ja koolitatud personal.
On hoolivad töötajad, otsitakse võimalusi inimest aidata.
On mitmekesised teenused.
On küllaltki palju sotsiaaltoetuseid.
Ühekordsed vastused
On olemas tublid koduhooldustöötajad.
Toetatakse eakate vesivõimlemist.
Toetatakse laste huvitegevusi.
Puudega inimestele pakutakse transporditeenust.
Puudega inimestele on olemas tugikeskus.
Mis on murettekitav, vajaks rohkem hoolt ja tähelepanu?
Korduvad vastused
Teenuste osutamise ruumibaasi kitsikus.
Vaja uut hooldekeskust-päevakeskust.
Teavet teenuste ja toetuste kohta tuleb jagada rohkem.
Ühekordsed vastused
Koostöö toidupangaga puudub.
Muret teevad probleemsete perede lapsed, ei tohiks olla ühtegi vaesuses elavat
last.
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1. klassi astuja toetus võiks olla sihtotstarbe (õpilasele vajalikud vahendid)
tagamiseks suunatud kooli.
Toetused lastele võiksid olla suuremad.
Tugiisikuteenus peaks jätkuma pärast ka projekti lõppemisel.
Tantsuõhtuid ei korraldata.
Kas vananevat elanikkonda arvestades on planeeritud piisavalt rahalisi vahendeid?
Puudub sõidusoodustus pensionäridele.
Koduhooldusteenuste arendamine, tasuliste teenuste võimaluse loomine.
Personali töötasud on madalad.
Puudub vanurite ja raske puudega laste päevahoid.
Dementsete elenike hooldusteenuse vajadusi ei suudeta piisavalt katta.
Mida tuleks teha hoolekande edasiseks arendamiseks?
Korduvad vastused
Uue hooldekeskuse rajamine/renoveerimine/ laiendamine uute teenuste
osutamiseks ja olemasolevate teenuste arendamiseks.
Hoolekandesse on vaja suunata rohkem rahalisi vahendeid ja tööjõudu.
Arendada hoolekannet valla arengukava põhiselt, läbimõeldud kava alusel,
reaalsete vajaduste ja võimaluste ning prognoosidega arvestades.
Ühekordsed vastused
Saunateenuse taastamine Raplas.
Toidupanga loomine Raplas.
Hommikupuder kõikidesse koolidesse!
Suurendada lastetoetusi!
Statsionaarse taastusravi võimalus Raplas.
Haigla tegevuse jätkamine Raplas.
Sotsiaalkorterite arvu suurendamine.
Koduteenuste arendamine.
Dementsete hooldusteenus.
Täiendada sotsiaalnõustamist.
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Lisa 9. Terviseteemalise avaliku arutelu (30.04.14) rühmadiskussioonide
tulemused ja osalejate tagasiside kokkuvõte
Esimene laud. Kuidas motiveerida inimesi rohkem ja süsteemselt tegelema
tervisedendusega, kuidas innustada eestvedajaid ja milline peaks olema vastav
võrgustikutöö vallas?
Juhtis Tyrone Laasme.
Osalejad: Meelis Mettus, Hely Ann Jõesoo, Angela Must, Inna Tamm.
Kuidas motiveerida inimesi rohkem ja süsteemsemalt tegelema tervisedendusega?
1. Teavitustööd tuleb teha nii, et see ei muutuks müraks.
2. Teavitustööd tuleb teha rohkem lasteaias ja koolis.
3. Erinevatel üritustel võiksid olla ahvatlevad auhinnad: nt ujula ja tervisekeskuse
pääsmed.
4. Tervisliku toitumist propageerida praktiliste näidetega (nt toiduainete
koostisosade mõju tervisele).
5. Toitumisnõustamine, terviseliikumise võistlused sotsiaalvõrgustikes.
6. Viia koolilaste arenguvestlusesse terviseteemalised küsimused.
Kuidas innustada tervisedenduse eestvedajaid?
1. Tunnustamine võiks toimuda erinevatel viisidel ja tasanditel (vallavanema
käepigistusest presidendi aurahani).
2. Leida aktiviste ja need kokku viia, teha akude laadimise üritusi.
Milline peaks olema tervisedenduse võrgustikutöö vallas?
1. Infovahetuse parendamiseks tuleks tekitada eestvedajate grupid.
2. Probleemid tuleks välja tuua, oluline on tegevuste läbipaistvus.
Teine laud. Kuidas saaks vald muuta tervisedendust süsteemsemaks ja vähendada selle
liigset projektipõhisust? Milline võiks olla valla eelarvelise rahastuse ja projektipõhise
rahastuse optimaalne tasakaal?
Juhtis Ilvi Pere.
Osalejad: Mare Toompuu, Sirve Salu, Ingrid Peek.
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Kuidas saaks vald muuta tervisedendust süsteemsemaks ja vähendada selle liigset
projektipõhisust?
1. Tervisedendus (TE)- uues tervisekeskuses peaks olema spetsialist, infot tuleb
jagada seal, kus on sihtrühm. Kes maksab palga TE spetsialistile?
2. Hästi toimivad on asutusepõhised (lasteasutused) tegevused.
3. Analüüs on vajalik - asju ei tohikse teha lihtsalt tegemise pärast.
4. Tervisedenduse tegevused kattuvad paljude valdkondadega - sport, noorsootöö,
kultuur peaksid olema tervisedendusesse lõimitud.
5. Võimestumine on ilus sõna: projektipõhisus annab kogukonnale võimaluse kaasa
mõelda ja kaasa lüüa.
6. Rapla vallas on TE olukord hea, üle reguleerida ei ole vaja.
Milline võiks olla valla eelarvelise rahastuse ja projektipõhise rahastuse optimaalne
tasakaal?
1. Tervisedendus on erinevate valdkondade all ja nõukogud jagavad projektidele
raha, projektirahad kasvavad võimalusel igal aastal koos valla eelarve kasvuga.
2. MTÜd, mis on tegutsenud rohkem kui kaks aastat saavad juba püsitoetust - pidev
rahastus: nt eakad vesivõimlejad saavad aastas 1200 eurot toetust valla
sotsiaalnõukogult.
3. TE valdkonna väärtustamiseks on võimalik luua eraldi eelarverida
tervisedenduse projektide jaoks.
4. Luua võiks mittetulundusühingu, mis hakkaks Rapla vallas tervisedendusega
tegelema ja saaks rahastuse vallast ning projektidest.
Kolmas laud. Kas ja mida tuleks vallas teha (lisaks terviseprofiilis fikseeritule) tervistedendavate asutuste ringi laiendamiseks ja nende tegevuse tõhustamiseks?
Juhtis Ülle Rüüson.
Osalejad: Marje Krusell Ille Ader, Pilvi Pregel, Liivia Vacht, Aune Kähär.
1. Töötervishoiuseadus on olemas - seda tuleb täita.
2. Seadus annab võimalused vabaneda erisoodustuse riigituludesse kandmisest.
3. Tuleks luua fond töötajate tervise edendamiseks (praegu ei ole seda nt valla
asutustel) ja teenuste (ujumine, massaaž, TE koolitused, prillid jne)
kasutamiseks.
4. Tuleks tublöimaid tunnustada süsteemselt: nt konkursid TE asutustele (nö
sisehindamine toimub); info jagamine headest praktikatest.
5. Kollektiividele tuleks jätkata TE ürituste korraldmist: nt Jüriööjooks,
rahvaspordisarjad. Neist ettevõtm istest võiksid saada alguse uued aktiviteedid.
6. Kasutada tuleks aktiivselt erinevad projektivõimalusi: nt koolitusi
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lapsevanematele ja töötajatele) Isegi väikesed (paarisajaeurosed vallasisesed)
projektid aktiveerivad kogukonda väga palju.
Kas tervistedendavate asutuste ringi on vaja laiendada? Kui see on vajalik, siis mida
selleks teha?
1. TE asutuste ringi ei saa laiendada vägisi - peaks toimuma alt üles protsess.
2. Kui asutustel tekib soov liituda TE tegevustega, siis vajalikku abi annavad
maakondlikud koordinaatorid.
Kas tervistedendavate (TE) asutuste tegevus vajaks tõhustamist? Kui vajab, siis mida
selleks teha?
1. Osa TE asutusi on tegevustes väga tublid ja entusiastlikud, osa TE asutusi on
tegevusi käivitamas.
2. Loomulikult on vajalik TE asutusi tunnustada. Kohalikes lehtedes esile toomine
ja tähelepanu innustaks asutusi tervisedendusega tõhusamalt tegelema.
3. Teadlikkuse tõstmiseks tuleks pakkuda asutustele erinevaid koolitusi,
töökeskkonna analüüsi.
4. Tunnustamist ja innustamist vajab nii TE asutuste sisene tegevus ja TE
asutustevaheline tegevus (nt suvepäevad, talvepäevad, matkad, nii kõnni- kui
rattamatkad, väljasõidud jm.)
Neljas laud. Milliste tegevustega saaks vald parendada tervishoiuteenuste kättesaadavust
vallaelanike seas?
Juhtis Herkki Olo.
Osalejad: Age Ilumaa, Hely Kuus, Märt Kubo, Andrus Tamm.
1. Perearstide ja teatud eriarstide vastuvõtud võiksid toimuda maakohtades
(väiksed vallad, kandid) mingil kindlal ajal (nagu vanasti).
2. Rohkem tuleks palgata pereõdesid, siis jõuaks tervise nimel rohkem ära teha uued avaramad perearstide ruumid.
3. Kui perearsti juurde ei pääse ja kiirabi ei tule väljakutsele, siis hädalisel võiks
abiks olla mõni autoga sõber või kontaktisik.
4. Kompetentsed Tallinna eriarstid võiksid töötada rohkem Raplas (koostöö
PERHiga).
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Viies laud. Milliste tegevustega saaks vald parendada valla elanikele osutatavate
tervishoiuteenuste kvaliteeti? Millist koostööd tervishoiu valdkonnas tuleks vallal teha
perearstikeskusega, millist Rapla haiglaga?
Juhtis Kalle Toomet.
Osalejad: Ene Pallon, Maarika Kull, Harri Õunapuu, Alar Mutli.

Milliste tegevustega saaks vald parendada tervishoiuteenuste kvaliteeti?
1. Koordineeriva rolli tõstmisega teenuste planeerimisel (teenuste spekter).
2. Teenustele juurdepääsu parema koordineerimisega (transpordi logistika).
3. Kättesaadavuse parema tagamisega (maapiirkondades eelkõige).
Millist koostööd tervishoiu valdkonnas tuleks vallal teha perearstikeskusega?
1. Kaasaaitamisega planeeringutel (nt asukoha valikutel kaasa rääkimine).
2. Osapoolte regulaarse infovahetusega.
Millist koostööd tuleks vallal teha Rapla haiglaga tervishoiu valdkonnas?
1. Perearstikeskus ja haigla võiksid paikneda ühisel territooriumil. Planeeringuid ja
ja korraldust (ühine taristu) saaks koostöös partneritega teha.
2. Koostöös tuleks aidata noortel arstidele eluaset leida ja neid teenustega
kindlustada (nt lasteaiakohad, kool, huviharidus).
3. Koostöös maakonna ujulate (Valtu ujula) kaasajastamine taastusravi
korraldamiseks.
4. Rapla vald peaks Rapla haigla arengus olema juhtivaks osapooleks.
Kuues laud. Milliste (kelle suunatud?) meetmetega võiks vald mõjutada Rapla haigla rolli
säilimist üldhaiglana ning piirkonna olulisima tervishoiu ja meditsiinikeskusena. Milline
võiks olla valla koostööpoliitika Sotsiaalministeeriumiga? Milline võiks olla valla
koostööpoliitika Rapla Haiglaga?
Juhtis Kadri Luga.
Osalejad: Aili Laasner, Kalle Palling, Tarmo Lukk.
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Milliste (kelle suunatud?) meetmetega võiks vald mõjutada Rapla haigla rolli säilimist
üldhaiglana ning piirkonna olulisima tervishoiu- ja meditsiinikeskusena.
1. Eeskätt meditsiinitöötajatele (nt õed; arstid; füsioterapeudid) suunatud
hüvedega: nt eluaseme kinkimine/soodsatel tingimustel üürimine/ krunt
noorele (medtöötaja) perele, “haigla hotell”.
2. Rapla vald võiks teha avalike suhete raames tutvustusi ülikoolis,
meditsiinikoolides.
Milline võiks olla valla koostööpoliitika Rapla haiglaga?
1. Oluline oleks pakkuda (materiaalseid) “präänikuid” uutele/noortele töötajatele.
2. Vald võiks luua stipendiumid arstiks või medtöötajaks õppijatele, pakkuda
elukohti ja lasteaiakohti.
3. Vald saaks mõjutada riigi poliitikat - nt arstiks õppinu “sundaastad” maal. Või siis
tuleks teha ettepanekudi sedadusandjale arstiõppe tasuliseks muutmiseks.
4. Vald jätkaks osalemist haigla kommunaalkulude katmisel.
5. Vald võiks jätkata Rapla haigla ümbruse atraktiivsemaks muutmist. Rapla haigla
on ühe linnaväravana esmase mulje kujundaja (senised muutused on positiivsednt rajatud on jõe promenaad, renoveeritud on sild ja purskkaev).
Milline võiks olla valla koostööpoliitika Sotsiaalministeeriumiga?
1. Rapla vald jätkab aktiivset tegevust ROLis.
2. Rapla vald osaleb aktiivselt ROLis SA RaplaHaigla Nõukogu teemadel.
3. Haigla nõukogu ja haigla juht suhtlevad sotsiaalministeeriumiga.
Tagasiside arutelust osavõtjatelt
Osalejaid oli 28, tagasiside neist pooltelt.
Küsimus 1: Mis on Rapla valla tervisedenduses ja arstiabis HÄSTI ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Väga hea TE tegevus maakonnas, suurepärane TE spetsialist.
Koostatud on Rapla terviseprofiil.
TEga liitunud haridusasutused tegutsevad sihipäraselt.
TE ettevõtmised toimivad lastele ja peredele.
Hea sporditaristu loob mitmekülgse valiku sportimiseks.
Vallas on väljakujundatud kindlad traditsioonidega üritused.
Kvaliteetne arstiabi on kättesaadav, suur on eriarstiabi valik (olemas on haigla,
polikliinik, kiirabi, perearstikeskus).
8. Raplas on pädevad, missioonitundega ja edumeelsed perearstid.
9. TE valdkonnas suudetakse vahendeid tasakaalustatult jagada.
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Küsimus 2: Mis on Rapla valla tervisedenduses ja arstiabis murettekitav, mis vajaks
rohkem hoolt ja tähelepanu?
1. Vallas TE spetsialisti puudumine ja TE vastutuse ebapiisavus.
2. Koostöö arstiabi valdkonnas (ROL, vallad).
3. Meedikute siirdumine Tallinna, Soome.
4. TE info killustatus (nt sportimisvõimalused).
5. Linnasauna ja ujula puudumine.
6. TE toetamine töökohtadel.
7. Perearstide ülekoormus, ruumid kehvad.
8. Arstide vastuvõtule on pikad järjekorrad.
9. Koostöö parendamine.
10. Haigla ja perearstikeskuse tulevikus selgusele jõudmine.
11. TE tegevuste integreerimine teistesse valdkondadesse.
12. TE süsteemsus.
13. Arstiabi võrgustumine ei tugine täna õigusaktidele.
Küsimus 3: Mida tuleks teha Rapla tervisedenduse ja arstiabi edasiseks arendamiseks?
1. Kaardistada olemasolev olukord, kriitiliselt hinnata ja tegelda lahenduste
otsimisega.
2. Tegevuste (sportlike) planeerimisel tuleks arvestada vajadusi ja klientide arvu,
kaasata peresid ja töökollektiive.
3. Üks perearstinimistu tuleks lisaks senistele juurde teha (perearstide koormuse
vähendamiseks).
4. Suurendada TE väärtustamist vallas, toetada TE tegevusi valla eelarvest,
motiveerida inimesi tegelema TEga.
5. Muuta TE süsteemsemaks ja konkreetsemaks.
6. Liita maakonna vallad taristu ja inimeste tõhusamaks kasutamiseks.
7. Tõhustada Rapla (tõmbekeskus) koostööd teiste valdadega.
8. PR tegevus ja erinevad soodustused noorte arstide Raplasse meelitamiseks ja
tegutsevate kinnistamiseks.
Kokkuvõtteks: hinnang terviseteemalisele arutelule oli vastajatel valdavalt positiivne,
ettevõtmise aeg ei olnud kõige sobivamalt valitud (volbriööle eelnev õhtu).
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