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Sissejuhatus

Lüganuse  valla  sotsiaalvaldkonna  strateegia  on  kohaliku  omavalitsuse  arengudokument.

Sotsiaalhoolekande  seadusei alusel  on  kohaliku  omavalitsuse  ülesanne  korraldada  oma

haldusterritooriumil sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmine ning

sotsiaaltoetuste  määramine  ja  maksmine.  Kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seaduseii alusel  on

kohalikul  omavalitsusel  kohustus  koostada  arengukava  ning  sama  seaduse  ja  Lüganuse  valla

põhimääruseiii alusel  on  arengukava  strateegiliste  eesmärkide  saavutamiseks  vajadusel  vajalik

koostada ka valdkondlik arengudokument kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks.

Strateegiadokumendi koostamise eesmärk oli sotsiaalvaldkonna kompleksne analüüs kaardistamaks

Lüganuse valla hetkeseisu kõige prioriteetsemad valdkonnad sotsiaalalal ning koostada strateegiline

tegevuskava  nii  lühi-  kui  pikemaajalises  vaates  saamaks  sisendit  kohaliku  tasandi  teenuste

süsteemseks  arendamiseks  ja  korraldamiseks  sotsiaalalal  ning  edaspidiseks  eelarvestrateegia

koostamiseks.

Sotsiaalvaldkonna strateegia koostamisel lähtuti valla kehtivas arengukavas välja toodud sotsiaalala

puudutavatest probleemidest ja soovitavatest arengusuundadest sotsiaalalal.

Strateegiadokumendi  koostamiseks  analüüsiti  õiguskeskkonda,  olemasolevaid  võimalusi  ja

teenuseid,  statistilisi  näitajaid  ning  viidi  läbi  kolme  sihtgrupi  seas  ankeetküsitlused,  saamaks

võimalikult laiapõhjalist valdkondlikku vaadet ja sisendit.

Strateegiadokument koostati vastavalt kohaliku omavalitsuse tellimuse eesmärgile 3 peatükina:

I  Olukorra  kirjeldus,  mis  sisaldab  sotsiaalvaldkonna  õiguslikke  raame  ja  hetkeseisu  Lüganuse

vallas.

II Sotsiaalvaldkonna analüüs, mis sisaldab strateegiadokumendi koostamiseks läbi viidud uuringu

tulemusi.

III  Strateegilised  eesmärgid  ja  arengusuunad,  mis  sisaldab  Lüganuse  valla  sotsiaalvaldkonna

missiooni  ja  visiooni,  eesmärkide  saavutamiseks  vajalike  tegevuste  kirjeldust,  ülesandeid  ning

nende teostamise ajakava.

Dokumendi lahutamatud osad on lisad, mis on vormistatud eraldi dokumentidena.
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I OLUKORRA KIRJELDUS

1.1 Üldandmed

Lüganuse vald on Lüganuse valla arengukavaiv järgi omavalitsusüksus Ida-Viru maakonnas, mis

moodustati  21.  oktoobril  2017.  aastal  Kiviõli  linna  ning  Lüganuse  ja  Sonda  valla  ühinemise

tulemusena.  Valla  sotsiaaldemograafiliseks  eripäraks  on  valla  kakskeelne  kogukond  –  valla

keskuses Kiviõlis  on suurem osa elanikkonnast venekeelne,  maapiirkondades eestikeelne – ning

selge rahvastiku vananemise trend.

Valla pindala on ligikaudu 600 km2. Nii pindalalt kui ka elanike arvult on tegu Eesti keskmisest

(550 km2, elanike arv 2020. aastal 8374) veidi suurema omavalitsusüksusega.

Sotsiaalvaldkonna  arenguks  on  ette  nähtud  finantseerimisvahendid  nii  kohaliku  omavalitsuse

eelarvest  kui erinevatest  sotsiaalvaldkonna struktuurifondidestv (Euroopa Regionaalarengu Fond,

Euroopa Sotsiaalfond, lisaks Ühtekuuluvusfond).

Lisaks  on  kohalikul  omavalitsusel  võimalus  kasutada  kohaliku  EL Leader  vahendeid  kuuludes

Leader-tegevusgrupi MTÜ Virumaa Koostöökogu piirkonda.

Sotsiaalvaldkonna kui kululiigi osatähtsus Lüganuse valla kogukuludes viimase 3 aasta lõikes on

9,65%.

Riigi tasandil toetab Sotsiaalministeerium kohalikke omavalitsusi sotsiaalvaldkonna arendamiseks

käimasoleval eelarveperioodil 50 miljoni euroga.

On väga oluline, et Lüganuse vald suudaks sotsiaalvaldkonna arenguteks mõeldud kohaliku tasandi

ja riikliku rahastuse vahendeid maksimaalselt kasutada.

1.1.1 Sotsiaaltöö väärtused

Sotsiaaltöö  põhineb humanistlikul  inimkäsitlusel  ning  selle  üheks  põhiprintsiibiks  on lähtumine

inimõigustest. Sealjuures ei ole ükski sotsiaalvaldkonda esindav spetsialist oma otsustes vaba, vaid

suunatud  toimeühiskonnas  omaksvõetud  väärtustest  ning  sotsiaalpoliitikaga  määratletud

prioriteetidest.  

Eesti õigusruumis baseerub sotsiaaltöö ÜRO Inimõiguste konventsioonisvi sõnastatud väärtustele,

mida täiendab sotsiaaltöö eetikakoodeksvii.
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Inimõiguste konventsiooni kohaselt on kõigil inimestel õigus inimväärseks eluks sõltumata tema

võimest osaleda ühiskonnaelus. Kõik inimesed on võrdsed oma väärikuselt ja õigustelt, olenemata

nende rahvuslikust või sotsiaalsest päritolust, varanduslikust või sünnipärasest seisusest ja peavad

olema  ühiskonnaellu  kaasatud;   igaühel  on  õigus  turvatundele  ning  keegi  ei  tohi  end  tunda

alaväärsena. Ka hoolekandesüsteemi (või -asutuse) kliendiks olemine ei tohi inimest alavääristada

ega sildistada.

Kõigil  on  õigus  sotsiaalsetele  tagatistele  ja  elatustasemele,  mis  tagab  tema  ja  ta  perekonna

maksimaalse  iseseisva  toimetuleku,  tervise  ja  heaolu  toidu,  riietuse,  eluaseme,  arstiabi  ja

elementaarsete sotsiaalteenuste osas; samuti on igal inimesel õigus kindlustatusele,  kui ta peaks

langema mingi näitaja põhjal riskirühma endast olenematutel põhjustel.

Hoolekandesüsteem arvestab  inimeste  abistamisel  nende enesemääramisõigust  ning  peab silmas

eesmärki  võimestada  inimest  maksimaalseks  iseseisvaks  toimetulekuks.  Samuti  ei  tohi

hoolekandesüsteem  tekitada  õpitud  abitust  ehk  vältida  tuleks  inimeste  muutumist

„professionaalseteks  klientideks“.  Igasugune  abistamine  näeb  eesmärgina  inimese  maksimaalset

integreeritust  või  taasintegreerimist  tavaühiskonda.  Hoolekandekliendiks  olemine ei  tohi  inimest

ühiskonnaelust välja lülitada.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni koostatud sotsiaalala eetikakoodeksi põhjal on sotsiaalala töötajate

kohustus  toetada  inimese  loomupärast  väärtust  ning  õigust  heaolule  ja  väärikale  kohtlemisele.

Sotsiaalala  töötajad  on  teadlikud  oma  kogukonna  eripäradest  ning  osutavad  võimalikele

kitsaskohtadele poliitika teostajatele, et leida kogukonna jaoks toimivaid lahendusi.

1.1.2 Kohaliku omavalitsuse kohustused

Kohaliku omavalitsuse kohustusi sotsiaalhoolekande korraldamisel reguleerib Sotsiaalhoolekande

seadus.  Seaduse  2.  jao  kohaselt  on  kohalik  omavalitsus  kohustatud  korraldama  koduteenuseid,

väljaspool  kodu osutatavat  üldhooldusteenust,  tugiisikuteenust,  täisealise  isiku hooldust,  isikliku

abistaja  teenust,  varjupaigateenust,  turvakoduteenust,  sotsiaaltransporti,  tagama  eluruumi,

korraldama võlanõustamist, pakkuma lapsehoiuteenust, korraldama asendushooldust ning tagama

järelhooldusteenuse.

Omavalitsuse  spetsiifikast,  sotsiaalmajanduslikust  olukorrast,  suurusest  ja  mitmetest  muudest

teguritest tulenevalt võib vajadus mõne teenuse järele puududa. Samuti võivad omavalitsused teha

koostööd nende teenuste osutamisel.
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1.1.3 Sotsiaalala korraldus

Laste  ja  perede  arengukava  2012–2020viii rõhutab,  et  hoolekande  valdkonnas  on  kohaliku

omavalitsuse üks peamisi ülesandeid kindlustada oma elanikkonnale vajalikud sotsiaaltoetused ja -

teenused ning ennetuslik  lähenemine ja  varane  sekkumine igal  tasandil  on probleemilahenduste

keskmeks. Heaolu arengukava 2016–2023ix toob välja, et eakate ja erivajadustega inimeste puhul

lasub kohalikul omavalitsusel kohustus avahooldust toetavate teenuste eelisarendamisel, et toetada

nimetatud kliendigruppide võimalikult pikalt kodus ja neile tuttavas kogukonnas elamist.  Lisaks

pöörab  arengukava  sarnaselt  Laste  ja  perede  arengukavale  tähelepanu  sellele,  et  enam  tööd

ennetustegevustega  aitab  vähendada  probleemide  süvenemist  või  tekkimist  ning  võimaldab

ennetada tulevikukulude kasvu.

Sotsiaalvaldkonda  puudutavatest  kehtivatest  kohaliku  omavalitsuse  arengudokumentidest  on

Lüganuse vallas  lisaks valla arengukavale koostatud veel Kiviõli  linna terviseprofiilx,  Lüganuse

valla terviseprofiilxi ja Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018–2025xii.

Neist dokumentidest nähtub, et sotsiaalvaldkonna murekohad omavalitsuses on sotsiaalse sidususe

tagamine,  sotsiaalkaitse  süsteemi  strateegiline  arendamine  tagamaks  erivajadustega  ja  eakate

sihtrühmale  kohase  hoolduse  ja  ühiskonnaelus  osalemise  võimalused,  integratsiooni   ja

erivajadustega  noorte  kaasamise  temaatika  noortevaldkonnas  ja  tööhõive  küsimused  tööaealiste

hulgas; lisaks suur väljaränne.

Kehtiva arengukava alusel on Lüganuse vallas sotsiaalalal tähelepanu vajavateks arengutegevusteks

hinnatud järgmiseid.

• SA Kiviõli Tervisekeskuse tegevuse arendamine.

• Inimeste  teadlikkuse  tõstmine  tervise  hoidmise  ja  ennetamise  teemal  sh  tervisespordi

edendamine ja tervisliku toitumise propageerimine.

• Tervist edendavate töökohtade toetamine

• Tugikeskuse  väljaarendamine/tugispetsialistide  tagamine;  tugispetsialistide  koolitamine,

rakendamine.

• Motivatsioonipakettide väljatöötamine spetsialistidele.

• Sotsiaaltöötajate supervisioonid.

• Erivajadustega inimeste võimaluste parendamine.

• Probleemsete perede ja laste toetamine.

• Sotsiaaltranspordi teenuse arendamine.

• Nõustamisteenuste arendamine, sh psühholoog, toimetulek
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• Erinevate vanusegruppide vahelise koostöö arendamine

Silmas  pidades  nimetatud  soovitavaid  arengutegevusi  ning  vastavalt  strateegia  dokumendi

valmimiseks  vajaliku  statistilise  analüüsi  ja  läbiviidud  uuringu  tulemustele  on  peatükis  III

sõnastatud  Lüganuse  valla  sotsiaalvaldkonna  missioon  ja  visioon  ning  6  laiemat  strateegilist

arengusuunda:

1. avahooldusteenused ja muud teenused eakatele;

2. teenused erivajadustega inimestele;

3. teedevõrk ja transport;

4. kommunikatsioon;

5. investeerimine personali;

6. tegevused töötutele.

Kõik  nimetatud  arengusuunad  on  sõnastatud  lisaks  spetsiifiliste  sihtgruppide  huvides  arengute

tagamiseks  ka  probleemide  süvenemise  ennetamise  eesmärgil,  et  lisaks  olemasoleva  taseme

säilitamisele  ei  toimuks  nimetatud  valdkondades  tagasilangusi  ning  ei  lisanduks  uusi  kriitilisi

valdkondi,  mis  kohest  tähelepanu  vajaksid.  Positiivsena  on  oluline  välja  tuua,  et  omavalitsuse

noortevaldkonna arengukavas on ennetustegevused strateegilises tegevuskavas samuti välja toodud,

seega toetab nende olulisust ka juba hetkel kehtiv ja rakendamist leidev arengudokument.

1.1.4 Sotsiaaltoetused

Lüganuse valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste nimekiri on kinnitatud 2018. aastal ja püsinud

sellest ajast muutumatuna. Makstavate toetuste nimekiri:

Sissetulekust sõltuvad toetused:

• koolitoetus,

• lastelaagris osalemise toetus,

• laste toiduraha toetus,

• tervisetoetus,

• küttetoetus.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

• sünnitoetus,

• kooli ranitsatoetus,

• kooli lõpetamise toetus,

• õpilase sõidukompensatsioon,
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• jõulupakid eelkooliealistele lastele ja koolilastele,

• eakate sünnipäevatoetus,

• erakorraline toetus,

• hooldajatoetus,

• matusetoetus,

• Tšernobõli katastroofis osalenud inimeste toetus.

Riikliku toetusena lisandub nimekirjale toimetulekutoetus.

Sissetulekust  sõltuvaid  toetusi  makstakse  Lüganuse  vallas  vähekindlustatud  perele  või

üksikisikutele  kes  jagavad  ühist  eluruumi  ja  kasutavad  üht  või  enamat  tuluallikat  ning  kelle

sissetulek  pärast  sotsiaalhoolekande  seaduses  sätestatud  tingimustel  arvestatud  eluasemekulude

mahaarvamist on iga pereliikme kohta alla riikliku kehtestatud kahekordse toimetulekupiiri.

Sissetulekust  mittesõltuvaid  toetusi  makstakse  sõltumata  leibkonna  sissetuleku  suurusest

väärtustamaks  vallaelanikuks  olemist  rahvastikuregistris  määratud  sissekirjutuse  alusel  (v.a

erakorraline  toetus,  mida  makstakse  raske  majanduslikku  olukorra  leevendamiseks  ja

hooldajatoetus, mida makstakse täisealise isiku hoolduse määramise korral hooldajale).

1.1.5 Sotsiaalteenused

Lüganuse vallas osutatakse ja korraldatakse kõiki sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohalikule

omavalitsusüksusele  kohustuslikke  sotsiaalteenuseid  kas  valla  struktuuris  või  sisseostetavate

teenustena.

2021. aasta alguse seisuga osutab Lüganuse vald valla struktuuris  koduteenust,  täisealise isiku

hooldust (struktuuris  9  koduhooldustöötajat),  eluruumi  tagamise  teenust,  sotsiaaltranspordi

teenust, vältimatut sotsiaalabi.

Sisseostetavate  teenustena  osutatakse  väljaspool  isiku  kodu  osutatavat  üldhooldusteenust

(koostööpartnerid MTÜ Vahtra, SA Kiviõli Tervisekeskus, MTÜ Lille turvakodu,  AS Narva-Jõesuu

hooldekodu, Eakate kodu Rakveres, Ulvi hooldekodu);  tugiisiku teenust (koostööpartnerid MTÜ

Päikesekiir,  MTÜ  Virumaa  laste  ja  perede  tugikeskus,  MTÜ  Ida-Virumaa  puuetega  inimeste

tugikeskus, MTÜ Igale lapsele pere);  isikliku abistaja teenust (koostööpartnerid: MTÜ Virumaa

laste ja perede tugikeskus, MTÜ Ida-Virumaa puuetega inimeste tugikeskus);  varjupaigateenust

(koostööpartnerid:  Jõhvi  kodutute  öömaja,  Ida-Virumaa  Naiste  Tugikeskus  Varjupaik);

turvakoduteenust (koostööpartnerid: Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus, Kohtla-Järve Laste
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turvakodu);  sotsiaaltransporditeenust,  mis  on  kohandatud  liikumispuudega  inimese  otstarbeks

(koostööpartnerid: OÜ Veokaarik ja Medtransport); võlanõustamisteenust (koostööpartnerid: MTÜ

Virumaa  lastega  ja  perede  tugikeskus);  raske  või  sügava  puudega  lapse  lapsehoiuteenust

(koostööpartner:  MTÜ  Päikesekiir);  asendushooldusteenust ja  järelhooldusteenust

(koostööpartnerid: MTÜ SOS lasteküla, MTÜ Lootus tulevikku).

Lisaks  eeltoodule  on  omavalitsuses  juhtumipõhiselt  korraldatud  ka  psühholoogilist  abi  ja

logopeedilist abi; pereteraapiat ja tasulist psühhiaatri teenust.

1.1.6 Sotsiaalalaga seotud organisatsioonid ja asutused

Lüganuse  valla  territooriumil  on  omavalitsuse  ja  äriregistri  andmetel  14  sotsiaalalaga  seotud

organisatsiooni  või  asutust.  Need  on  SA Kiviõli  Tervisekeskus,  MTÜ  Ida-Virumaa  Puuetega

Inimeste  Tugikeskus,  Püssi  Puuetega  Inimeste  Ühing  Lootus,  MTÜ  The  Nord  Wind,  MTÜ

Elumuutvad  Abistajad,  SA EMK Kristilik  Laager  Gideon,  Lüganuse  Edendamise  SA,  FIE  Evi

Kruzman,  Lux  Aeterna  OÜ,  MTÜ  Lüganuse  valla  noored,  MTÜ  Maidla  Noored,  MTÜ  Püssi

Avatud Noortekeskus, MTÜ Lüganuse Noortekeskus. Lisaks tegutseb Püssi päevakeskuse ruumides

MTÜ  Püssi  Päevakeskus,  kes  osutab  Püssi  linnas  supiköögi  teenust  päevakeskuse  lahtioleku

aegadel juba üle 10 aasta.

Kirikukogudusi on Lüganuse vallas kokku 4 – Lüganuse kogudus, Kiviõli Baptistikogudus, Kiviõli

Evangeeliumi  Kristlaste  Vabakogudus,  MPEÕK  Kiviõli  Jumalaema  Kaitsmise  Kogudus.  Neist

sotsiaalvaldkonnas  aktiivsemad  on  omavalitsuse  spetsialistide  andmeil  Kiviõli  baptistide  ja

Lüganuse kogudus.

Maakondlike koostööpartneritena saab välja tuua Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja

Piirivalveameti.

1.2 Statistiline ülevaade xiii, xiv

1.2.1 Rahvastik

Lüganuse valla rahvastikudünaamikas saab välja tuua kaks olulisemat märksõna – vananemine ja

sooline disbalanss.
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Lüganuse vald on Sillamäe linna järel Eestis pensioniealiste osakaalus teisel kohal. Nii Lüganuse

vald,  kui  kogu  Ida-Virumaa  üldiselt  on  Eestis  suurima  pensioniealiste  osakaalu  ning  suurima

väljarände näitajaga.

Tabelist 1 nähtub, et Eesti kaheksa suurima pensioniealiste osakaaluga omavalitsusest on seitse Ida-

Virumaa omavalitsused. Aastal 2020 oli Lüganuse valla elanikkonna koguarv 8374 ning nende seas

pensionieas isikute arv 2974.

Tabel 1. Pensioniealiste osakaal 01.01.2020

KOV Pensioniealiste
osakaal

Sillamäe linn 37,0%
Lüganuse vald 36,0%
Kohtla-Järve linn 33,6%
Loksa linn 33,8%
Jõhvi vald 31,5%
Narva linn 31,3%
Narva-Jõesuu linn 31,6%

Lüganuse valla puhul on oluline tähele panna, et kui kõikide vanusgruppide arvukus kahaneb iga-

aastaselt keskmiselt 2%, siis pensioniealiste vanusgrupi arvukus ei kahane.

Lüganuse valla rahvastikuarengu teine fenomen on nooremas keskeas naiste väljaränne. Viimase

viie aasta jooksul on rändesaldo naiste seas summaarselt -270 ning meeste seas -205. Viimasel kahel

aastal on naiste väljaränne pidurdunud, kuid saldo on siiski negatiivne.

Kui  vananemine on kõikide  Ida-Virumaa  omavalitsuste  ühine  probleem,  siis  nooremas  keskeas

elanike sooline disbalanss on vaid Lüganuse valda puudutav fenomen.

Soolist  disbalanssi  selgitab  osaliselt  ka  asjaolu,  et  välisriiki  lahkunud Lüganuse  valla  elanikest

kalduvad kodukohta naasma pigem meessoost isikud. Kui viimase viie aasta välisrande saldo on

nooremas keskeas meeste osas 33 isikuga plusspoolel, siis samas vanusegrupis naiste seas on saldo

viie isikuga miinuses.

Joonisel 1 nähtub soopõhiselt vanusgrupis 14–39 vallas elavate isikute arv, millele on lisatud 65+

vanusgrupis mõlemast soost elanike arv. Nagu näha on 14–39 vanusgruppides sooline disbalanss

suurusjärgus ca 300 isikut meeste kasuks. Samal ajal on vaadeldava vanusgrupi koguarv vähenenud

viie aastaga 2499-lt elanikult 1934-ni.

Eakate vanusgrupi arvukus on püsinud samal tasemel, isegi pisut kasvanud. Kui 2015. aastal oli

vallas 2320 65+ vanuses elanikku, siis 2020. aastal oli neid 2370.
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Kuna  käesolevalt  on  tegemist  vaid  sotsiaalvaldkonna  arengu  strateegilise  planeerimisega,  siis

arvestame siinkohal nähtavate trendide jätkumisega ning koostame tegevuskava sellele vastavalt.

Samuti võib eeldada, et kui väljarändamise trend õnnestub peatada või veel enam, meelitada valda

uusi elanikke, siis valla sotsiaalala spetsialistide töömahtu nad pigem ei suurenda.
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Joonis 1. Elanikkond vanusgrupis 14-39 ning 65+

1.2.2 Eakad

Nagu eelnevast alapeatükist  selgus, on Lüganuse vald eakate osakaalult Eestis teisel kohal ning

eakate osakaal jätkab kasvamist. See on trend, mille vääramine on keeruline, mistõttu tuleks sellega

kohaneda ning leida viise selle positiivseks ärakasutamiseks.

Vanus  ei  tähenda  üksüheselt  sotsiaalprobleemi,  küll  aga  suurenevad  vanuse  kasvades

toimetulekuriskid, terviseriskid ning oht sotsiaalsele isolatsioonile, millele tuleb pöörata tähelepanu.

Tabelis  2  on  toodud  ära  pensionisaajate  jaotus  pensioni  liigi  lõikes.  Oluline  on  märkida,  et

ennetähtaegse  vanaduspensioni  võimalust  kasutatakse  Lüganuse  vallas  vähem  (7%

vanaduspensionäride osakaalust), kui Ida-Virumaal (10%) ja ka Eestis (9%) keskmiselt. Seega võib

järeldada, et Lüganuse valla tööhõive olukord vähemalt pensionieelikute seas on keskmisest parem.
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Tabel 2. Pensionisaajate jaotus pensioniliikide lõikes (september 2020)

Üldliik Isikute arv

Ennetähtaegne 211

Eripension 27

Rahvapension 43

Vanaduspension 2 512

Väljateenitud aastad 20

Kokku 2813

Lüganuse vallas on välja kujunenud väga hea eakate päevakeskuste võrgustik ning need keskused

leiavad  stabiilselt  head  kasutust.  Tabelis  3  on  toodud  Lüganuse  valla  eakate  päevakeskuste

külastusstatistika 2020. aastal. Ilmneb, et iga kümnes eakas vallaelanik külastab päevakeskust ja et

keskmiselt teeb aasta jooksul üks eakas 20 külastust.

Tabel 3. Eakate päevakeskuste kasutus 2020. aastal

Asula Unikaalsete isikute arv Külastuste arv

Püssi 66 ~1700

Purtse 26 536

Lüganuse 46 996

Kiviõli 112 2233

Savala 40 270

KOKKU 290 5735

Tabelis  4  on toodud ära  Sotsiaalkindlustusametis  Lüganuse  valla  eakatele  määratud puuete arv.

Ilmneb, et igale kolmandale eakale on määratud puue. Raskusastmed on seejuures erinevad (2020.

aasta  määratud  puuetest  on 222 kerged,  628 rasked ja  100 sügavad puuded)  ning seega on ka

abivajadus  erinev.  Suurima  osakaalu  moodustavad  liikumispuude  ja  liitpuudega  eakad.  Puuete

erineva raskusastme ning erinevate diagnooside tõttu ei saa väita, et iga kolmas eakas Lüganuse

vallas  on  sotsiaalhoolekande  püsiklient,  kuid  kahtlemata  on  nad  suuremal  või  vähemal  määral

sotsiaaltöötajate vaateväljas.
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Tabel 4. Lüganuse valla eakatele määratud puuded

Diagnoos 2017 2018 2019 Sept 

2020

Keele-ja kõnepuue 0 0 0 0

Kuulmispuue 7 6 5 6

Liikumispuue 363 457 503 527

Liitpuue 340 376 315 290

Muu 133 100 81 72

Nägemispuue 11 8 7 6

Psüühikahäire(v.a vaimupuue) 29 32 41 46

Vaimupuue 0 0 0 1

Kokku 900 990 954 950

2020. aastal oli koduhooldusteenusel 81 klienti, kellest 79 olid eakad. Vaadeldud andmetest nähtub,

et  töös eakatega on abivajadus ajas kasvav. See võib tähendada vajadust hoolduse ja transpordi

järele, aga ka üldist ühiskonda kaasamise vajadust.

1.2.3 Alaealised

Ühiskonna vananemise kui demograafilise nähtuse teine pool on sündimuse vähenemine. Lüganuse

vallas on viimase viie aasta jooksul langenud sündide arv 58-lt 46-le. Kuna noorte naiste väljaränne

on  ebaproportsionaalselt  suur,  saab  prognoosida  vaid  sündimuse  jätkuvat  kahanemist.  Selline

dünaamika asetab surve alla lasteaedade ja koolivõrgu säilimise senisel kujul.

2020.  aastal  elas  vallas  1393  alaealist.  Nendest  61  last  elas  peredes  (38  peret),  kes  olid

toimetulekutoetuse saajad.

Lüganuse valla eestkostel on 13 last, sealjuures on nad kõik asendushooldusteenusel perekodudes.

Füüsilise  isiku  eestkostel  peredes  on  27  last,  järelhooldusteenust  osutatakse  ühele  lapsele.

Hooldusperedes elavaid lapsi omavalitsuses ei ole. Lastekaitsetöötaja aktiivses vaateväljas on 186

last. See tähendab, et 13% valla lastest on ühel või teisel moel lastekaitsetöö klientideks.

Sündimuse  vähenemine  ja  väljaränne  ei  pruugi  tingimata  kaasa  tuua  lastekaitsetöö  mahu

vähenemist, sest kohapeale võivad jääda just need pered, kelle puhul on sotsiaalprobleemide teke
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tõenäolisem ning väiksema arvu laste puhul hakatakse märkama neid probleeme, millele varem

tähelepanu ei jagunud.

Laste  ja  noorte  temaatika  on  siinkohal  oluline  veelkord  siduda  väljarändega.  Nimelt  on  üks

väljarännet pidurdav faktor ka kogukonnasidusus juba varajases eas ning sealt edasi ka noorena.

Noortevaldkonna arengukavas käsitletakse noorena kuni 27-aastaseid elanikke. Et omavalitsuses on

juba koostatud noortevaldkonna arengukava, väärib kindlasti tunnustust, kuna see viitab asjaolule,

et omavalitsus on mõistnud noorte tähtsust kogukonnas. Lisaks tähendab see seda, et viiakse ellu

konkreetseid tegevusi, mille kaudu kogukonnasidusust tekitada ning soodustada noorte piirkonda

jäämist  ning  sinna  pärast  õpinguid  tagasipöördumist,  et  sellega  omakorda  positiivselt  mõjutada

sündimuse kasvu ja elanikkonna noorenemist omavalitsuses ning ennetada väljarände suurenemist.

Muidugi  vajab  see  süsteemset  ja  järjepidevat  tööd  ning  muutused  nimetatud  näitajates  on

pikemaajalisem protsess.

1.2.4 Vähenenud töövõime ja puuded

Nagu alapeatükis 1.2.1 selgus, tekitavad juba ainuüksi pensioniealised inimesed puuetega inimeste

osakaalu, mis ületab 10% valla elanikkonnast. Täiendavalt tuleb aga vaadelda tööealisi ja alaealisi

vähenenud töövõimega või erivajadustega inimesi.

Lisaks 950 pensioniealisele puudega isikule oli 01.01.2020 Lüganuse valla elanike seas 69 kuni 16-

aastast ning 576 tööealist puudega isikut. Puuetega isikute osakaal on seega vallas 19%. Lüganuse

vald  on  selle  näitajaga  Eestis  18.  kohal.  Esimesel  kohal  on  Räpina  vald  29%-ga.  Ida-Virumaa

omavalitsustest on selles edetabelis eespool Kohtla-Järve (20,8%) ning Sillamäe linn (20%).

Oluline on silmas pidada, et lisaks Sotsiaalkindlustusameti poolt määratavatele puuetele, teostab

töövõime  hindamisi  ka  Töötukassa.  Oluline  on  märkida,  et  puuetega  isikute  ja  vähenenud  või

puuduva  töövõimega  isikute  grupid  kattuvad  vaid  osaliselt,  kuna  Töötukassa  keskendub  vaid

tööealiste isikute teenindamisele.

31.12.2020 oli  Lüganuse vallas 1003 vähenenud või  puuduva töövõimega isikut.  Joonisel  2 on

toodud nende sooline ja vanuseline jaotus. Nende isikute teenindamine ja abistamine on suuremas

osas Töötukassa ja mitte kohaliku omavalitsuse ülesanne. Samas jõuavad nende isikute probleemid

muudel viisidel omavalitsuseni (toimetulekutoetus, sotsiaaltransport jmt).
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Joonis 2. Lüganuse valla vähenenud või puuduva töövõimega isikud 31.12.2020

Vähenenud  või  puuduva töövõimega  isikute  arv  on  viimase  nelja  aasta  jooksul  tõusnud.  Kuna

töövõimereform leidis aset alles 2015. aastal, ei saa 488 vähenenud töövõimega isikute arvu kasvu

1003 isikuni pidada alarmeerivaks nähtuseks. See trend tuleneb töövõimereformi käivitamisest ning

vähenenud töövõimega isikute arv Lüganuse vallas tõenäoliselt enam sellisel viisil ei kasva.

Samas moodustab 1003 tööealist  puuduva või vähenenud töövõimega isikut valla elanikkonnast

12%. Kui sellele lisada 950 pensioniealist puudega isikut ning 69 puudega alaealist, siis moodustub

puudega ja/või vähenenud töövõimega isikute osakaal valla elanikkonnast 24%.

Eraldi tuleks tähelepanu pöörata puuetega pereliikme hooldajatele, kuna need on inimesed, kes on

oma  lähedase  isiku  puude  tõttu  lülitatud  suuremal  või  vähemal  määral  välja  tööturult  ning

majanduslikust aktiivsusest. Nagu tabelist 5 nähtub, on hooldajate arv järjepidevalt vähenenud ning

oli  2020.  aastal  77.  Samal  ajal  on  summaarselt  puuetega  inimeste  arv  omavalitsuses  püsinud

sarnasel tasemel.

Tabel 5. Omastehooldajate arv

2017 2018 2019 2020
Hooldajate 
arv

117 104 88 77

Puuetega 
isikute arv

1 551 1 710 1 637 1 595

Omastehooldajate arv võib olla vähenenud seetõttu, et vallavalitsus on suutnud tagada paremaid

teenuseid ning võimaldanud omastehooldajatel siirduda tööturule.  Põhjus võib olla ka muutused

diagnooside raskusastmetes ehk hooldusvajaduse mahus.
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1.2.5 Toimetulekutoetuse saajad

Toimetulekutoetuse piir leibkonna esimese liikme kohta oli 2020. aastal 150 eurot ning iga järgmise

leibkonna liikme kohta 120 eurot. Alaealise toimetuleku piir 2020. aastal oli 180 eurot.

2020. aastal maksti Lüganuse vallas toimetulekutoetust kokku 182 546,97 eurot. Toetuse maksmise

kordade arv oli 861 (2019. aastal oli maksmise kordade arv 903) ning unikaalseid leibkondi oli 132,

kus elas kokku 219 inimest (lapsi elas nendes peredes 61, töötuid 93 ning pensionäre 24).

Joonisel  3  on  toodud  toimetulekutoetust  saanud  leibkondade  arv  perekonna  tüübi  järgi.  Kui

perekonnas  on nii  töötuid,  kui  lapsi,  siis  need pered on joonisel  välja  toodud mõlemas grupis.

Ilmneb, et  enim on olnud töötuga peresid ehk teiste sõnadega on töötus faktoriks,  mis muudab

perekonna kõige suurema tõenäosusega toimetulekutoetuse kliendiks.

            
            
sh töötuga
 peresid    

51%

          
sh pensio-
näridega 
peresid   

13%

          
          
sh lastega
 peresid  

22%

               
sh ühe        
 täiskasvanuga
 peresid       

14%

Joonis 3. Toimetulekutoetust saanud leibkondade tüübid

Toimetulekutoetuse  analüüsi  põhjal  saab  väita,  et  majanduslik  olukord  ehk  töötuse  tõus  on

riskifaktor,  mis  võib  suurendada  toimetulekutoetuse  klientide  arvu.  Rahandusministeeriumi

majandusprognoosxv näeb ette 2021. aastaks SKP kasvu 4,5% ning Eesti Panga prognoosxvi kasvu

2,1%,  kuid  seda  ei  saa  üksüheselt  üle  kanda  kõikidesse  Eesti  piirkondadesse.  Ning  samuti  on

praeguses majanduskeskkonnas võimalik prognooside ulatuslik korrigeerimine. Hetkel on lähtutud

eeldusest, et töötus Lüganuse vallas statistilise pildi kohaselt oluliselt suurenemas ei ole ning seega

ei muutu ka toimetulekutoetuse saajate grupp lähiaastatel oluliselt.
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1.2.6 Töötus

Lüganuse vallas oli 2020. aasta detsembris 378 registreeritud töötut. Nende seas oli noori vanuses

16 –24 meeste seas 24 ning naiste seas 21. Vanusgrupis 25–54 oli meeste seas registreeritud töötuid

118 ning naiste seas 114. Üle 55-aastaste seas oli naiste hulgas töötuid 51 ning meeste seas 48.
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Joonis 4. Registreeritud töötute arv soo- ja vanusgruppide lõikes

Joonisel 4 on toodud registreeritud töötute arv soo- ja vanusgruppide põhiselt alates 2003. aastast.

Jooniselt nähtub, et majanduskriisid avalduvad otseselt töötuses ning enim mõjutatud vanusgrupp

on  ootuspäraselt  vanusgrupp  25–54.  Samas  mõjub  halvenev  majanduskliima  mõlemast  soost

töötajatele suhteliselt sarnaselt.

Tuleb tähelepanu juhtida ka sellele, et töötute arv Lüganuse vallas hakkas kasvama juba 2019. aasta

IV kvartalis.  Nagu eelpool  viidatud lähtutakse siinkohal  prognoosist,  et  majandusolukord 2021.

aastal enam edasi ei halvene ja seega töötuse ulatus praeguselt tasemelt enam kõrgemaks ei kasva.
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II SOTSIAALVALDKONNA ANALÜÜS

2.1 Uuringu metoodika

Saavutamaks mitmekülgsemat ülevaadet Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna olukorrast ja lähtudes

üsna kitsast dokumendi valmimise ajaraamist tehti otsus töögruppide kohtumisi mitte korraldada

ning viidi läbi ankeetküsitlused kolme sihtgrupi seas täiendamaks andmebaaside ja olemasolevate

arengudokumentide infot, mille põhjal on koostatud statistiline analüüs ja muu taustaloov materjal.

Olgu öeldud, et ideaalis oleks vajalik käesoleva dokumendi iga-aastasel täiendamisel viia läbi ka

ankeetküsitlused  konkreetsete  sotsiaalvaldkonna  sihtgruppide  seas  eraldi  (nagu  üks  volikogusse

kuuluv anketeeritav igati põhjendatult oma vastustes ära märkis), et kõigi erinevate sihtgruppide

arvamusi ja vajadusi täpsemalt kaardistada.

Et kõigi kolme anketeeritava sihtrühma puhul joonistusid üldjoontes välja omavalitsuse sarnased

murekohad, arenguvajadused ja positiivsed aspektid, on käesolevas põhitekstis kõigi sihtgruppide

vastused koondatud ühtseks analüüsitulemusteks ning jagunevad järgmisesse kolme kategooriasse:

positiivsed hinnangud ja leevenevad probleemid omavalitsuses; järeleaitamist vajavad valdkonnad

ja süvenevad probleemid omavalitsuses; riikliku sekkumise vajadused.

Lisana 2, mis on strateegiadokumendi lahutamatu osa, on iga sihtgrupi vastustest koostatud pikem

raport,  milles  erinevate  sihtgruppide  vastused on eristatavad ning esitatud on ka protsentuaalne

jagunemine spetsiifiliste vastuste lõikes.

Ankeetküsitluses  kogutud  arvamused  on  täienduseks  esitatud  statistilistele  andmetele  ning

lisaväärtusena toovad need välja mõned aspektid, mis statistilisel vaatlusel ei ilmne.

2.2 Ankeetanalüüsi tulemused

Positiivsed hinnangud ja leevenevad probleemid

Kaheksa vastajat leidsid, et valdkondlikud teenused kõikidele sihtgruppidele on omavalitsuses hästi

korraldatud ja ükski sektor järeleaitamist ei vaja.

Enim tunnustati  spetsialistide  poolt  edukat  eakatele  suunatud  abi  korraldust  omavalitsuses.  Ka

riiklikud  spetsialistid  hindasid  koduteenuste  olemasolu  piisavaks.  Kõige  sagedamini  mainiti

avahooldust (ilmselt põhjusel, et vastajate hulgas olid ka spetsiifiliselt avahooldustöötajad), kuid ka
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hästi  korraldatud koduhooldust,  päevakeskuste  tööd,  eakate  hooldekoduteenust,  väljaspool  kodu

osutatavat  üldhooldusteenust,  teenuseid  lasterikastele  peredele,  puuetega  inimestele,

vähekindlustatud peredele ja noortele. Riiklikud spetsialistid tõid positiivsena välja, et omavalitsuse

inva(ehk sotsiaal)transport  on korraldatud kliendisõbralikumalt,  kui mujal.  Kahel juhul mainisid

anketeeritavad psühholoogilise abi ja võlanõustamise head korraldust.

Enamus vastajaid leidis, et tulevikus sotsiaalprobleemid leevenema pigem ei hakka. Seejuures toodi

siiski  taas  välja,  et  koduhoooldusteenused  on  järjepidevalt  parenenud  ja  näivad  parenevat  ka

tulevikus  ning  mitmel  korral  mainiti  tööpuuduse  arvatavat  vähenemist.  Samuti  mainiti  üldist

eluruumide  kvaliteedi  parenemist  (pesemisvõimaluse  tekitamine)  ja  vabade  eluruumide  juurde

tekkimist,  noortevaldkonnas  võimaluste  parenemist  ja  varasemast  enam puuetega/erivajadustega

inimeste  märkamist.  Ka riiklikud  spetsialistid  märkisid,  et  noortele  pööratakse  piirkonnas  palju

tähelepanu. Positiivsena nähti ka seda, et riik hakkab 4 korda aastas jagama abivajajatele toiduabi.

Riikliku  tasandi  spetsialistid  tunnustasid  ankeetides  omavalitsuse  soovi  sotsiaalvaldkonna

arendamisega tegeleda ning märkisid,  et haldusreformi tõttu on tekkinud juurde ametikohti,  mis

võimaldavad töötajatel tegeleda spetsiifilisema sihtgrupiga ning seega teha oma tööd efektiivsemalt.

Üldjoontes oli tagasiside koostööle omavalitsusega positiivne. Selles anketeeritavate grupis toodi ka

positiivsena välja,  et  2021 aastal  avatavast struktuurfondi rahastusest  on omavalitsusel võimalik

oma sotsiaalala arendamiseks saada rahalisi lisaressursse.

Üks vastaja  anketeeritavatest  osutas  planeeritavale  haridusreformile,  mis  võiks  vabastada teatud

ruume muuks otstarbeks pidades siis ilmselt silmas sotsiaalvaldkonnas või sellega lähedalt seotud

valdkondades võimalikke arendusvajadusi.

Ning paradoksaalselt leidis üks respondent, et väljaränne omavalitsusest ei pruugi teatud vaatest

olla ilmtingimata negatiivne – väljarändega vähenevat ka toimetulekusaajate arv.

Järeleaitamist vajavad valdkonnad, süvenevad probleemid

Kolm vastajat 45st olid seisukohal, et mitte ükski sotsiaalvaldkonna teenus ei toimi Lüganuse vallas

ideaalselt. Enim tähelepanu vajava sihtgrupina toodi välja üksielavad eakad, kes elukorraldusliku

poole pealt vajavad koduhooldust ja lisatähelepanu sotsiaalse ja psühholoogilise üksilduse põhjustel

(lahenduseks põhjalikum töö eakate sihtrühma kaasamises).

Kuna  eakad  eelistavad  kodus  elada,  siis  lisaks  paremale  koduhoolduse  korraldusele  on  vaja

tähelepanu pöörata ka arstiabi ja rehabilitatsiooniteenuste parema kättesaadavuse arendamisele.
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Sageduselt järgmisena maniti lastekaitse valdkonna arendamise ja panustamise vajadust. Rõhutati

suurema  inimressursi  vajadust  (lastekaitse  töös)  ning  varajase  märkamise  olulisust,  samuti

regulaarse logopeedilise teenuse kättesaadavuse vajalikkust.

Korduvalt  kerkisid  esile  ka  psüühilise  erivajadusega  sihtgrupi  probleemid,  omastehooldajate

keeruline  olukord,  (inva-  ehk  sotsiaal)transpordi  vajadus,  nõudlus  erivajadusega  isikute

päevakeskuse järele,  abivahendite  kehv kättesaadavus,  kehvasti  toimetulevate  perede  abistamise

vajadus ning noortetöösse panustamise tähtsus.

Osutati  ka  koordineeritud  võrgustikutöö  vajadusele  elanikkonna  kaasamise,  ennetuslike

sotsiaalkampaaniate  läbiviimise ja  sotsiaalvaldkonna vabatahtlike baasi  loomisel,  mis võiks  olla

omavalitsuse koordineeritud või ellu kutsutud, et tekitada omavalitsuse suhtes suuremat usaldust.

Samuti  viidati  sotsiaalvaldkonna  spetsialistide  koolitusvajadusele  ja  hädavajalikule  palgatõusule

sotsiaalvaldkonna  töötajate  puhul,  et  tagada  vajalike  ametikohtade  täitmine.  Sotsiaalala

koolitusvõimaluste julgemat kasutamist omavalitsuse poolt mainisid ka riiklikud spetsialistid ning

samuti  osutasid  nad  sisulisema  ja  aktiivsema  juhtumipõhise  võrgustikutöö  vajadusele  ning

avatumale suhtlemisele omavalitsuse murekohtade kaardistamisel.

Süvenevate probleemidena toodi enim esile rahvastiku vananemist ja tööpuuduse süvenemist.  Seda

kõikide  anketeeritud  sihtgruppide  juures.  Riiklike  spetsialistide  ankeetides  toodi  lisaks  välja  ka

tööjõupuuduse  arvatav  süvenemine.  Siinjuures  on  oluline  rõhutada,  et  eakate  probleem  on

vääramatu ning hirm tööpuuduse ees on osaliselt osaliselt seotud koroonakriisiga. Tööjõupuudus on

omakorda  seotud  väljarändega,  mida  üks  vastaja  seostas  Põxitiga  (põlevkivist  elektrienergia

tootmise  lõpetamine)  viidates,  et  majandusaktiivsus  omavalitsuses  võib  sellega  seoses  senisest

veelgi  enam  kahaneda.  Mainiti  ka  sõltuvusprobleemidega  kliendigrupi  suurenemise  ohtu  ning

asjaolu, et madalad kinnisvarahinnad meelitavad piirkonda elanikke, kes ühel või teisel moel juba

on või saavad sotsiaalala töötajate kliendigrupiks. Noorte ja laste osas pöörati tähelepanu sellele, et

erivajadustega laste hulk on kasvav trend, mistõttu suureneb tulevikus tugiisikute ja puuetega  või

(hariduslike)  erivajadusega lastele  suunatud  teenuste  vajadus  ja  kasvab  ka  lastekaitsetöötajate

koormus.  Sama  täheldati  psüühikahäiretega  kliendigrupi  kohta  ning  toodi  välja,  et  tõenäoliselt

suureneb  ka  vajadus  sotsiaal-  ja  munitsipaaleluruumide  järele  ning  psüühiliste  erivajadustega

kliendigrupp vajab senishaest tõhusamat teenustega katmist  ehk enam tähelepanu on vaja osutada

erihoolekandeteenustele.

Riiklikud spetsialistid osutasid sellele, et Lüganuse vald erineb teistest Ida-Virumaa maakondadest

kehva  transpordiühenduse  poolest  suuremate  linnadega  ning  probleemina  nähti  ka  eakate  ning
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puuetega inimeste osakaalu. Lisaks toodi välja, et omavalitsus võiks senisest enam kasutada riigi

poolt pakutavaid tööturuteenuseid. Kuigi see puudutab ka teisi Ida-Virumaa omavalitsusi, osutati

venekeelse elanikkonna kõrgele osakaalule ning vajadusele suhelda nendega nende emakeeles. Üks

vastaja  osutas,  et  Lüganuse  vallas  on  sotsiaalprobleemide  ennetustöö  ning  vajaduspõhine

lähenemine puudulik.

Riiklikud sekkumised

Kõige enam nimetasid sotsiaaltöö praktikute ja kohaliku tasandi koostööpartnerite vastajad, et vaja

oleks riiklikku toetust hooldekodu kulude katmisel. Nimelt on paljud keskealised madalapalgalised

ning seetõttu hooldekodu kulude katmisel raskustes.

Ühe  tähelepanuväärse  mõttena  eakate  hoolduse  valdkonnast  pakuti  välja  eakate  ühiselamu  või

kommuuni loomist, mis vajadusel oleks kaetud ka meditsiiniõe või sotsiaaltöötaja abiga.

Osutati  parema sotsiaaltranspordi  vajaduse,  kõrgemate palkade,  enamate ametikohtade,  suurema

omavalitsuse eelarve ja parema arstiabi järele; lisaks kogemusnõustajate rakendamise kaalumist.

Ühel  korral  nimetati  ka  vajadust  õigusabi  järele  ning   ühel  liiga  heldetele  töötuskindlustuse

maksetele, mis tekitavad õpitud abitust.

Volikogu liikmete ja asjakohaste komisjonide vastustest ilmnes, et riiklikul tasandil oodatakse enim

rahalist toetust KOV tasandil tehtava sotsiaaltöö osas. Toodi ka välja, et õigusaktides kehtestatud

kohustused sotsiaalteenuseid tagada ei ole eelarveliselt kaetud. Sarnaselt spetsialistide ja kohaliku

tasandi koostööpartnerite vastustele tõi ka teine grupp anketeeritavaid korduvalt välja, et vajalik

oleks hooldekoduteenuse kulude katmise kompensatsioon hooldatavate lähedaste madalapalgalisuse

tõttu. Lisaks osutati abivahendite soetamise osalusmäärade langetamise vajadusele ja erivajadustega

lastele tõhusama rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavuse tagamise vajadusele. Oodatakse ka parema

koostöö  korraldamise  ja  reguleerimise  põhimõtteid  sotsiaalala  ja  perearstisüsteemi  vahel  ning

hooldekodudes  töötavate  inimeste  palgafondi  rahastamist  riigi  poolt.  Veel  mainiti

transporditemaatikat  puudutavaid  probleeme  –  teedevõrgu  korrastamise  ja  tõhusama

transpordiühenduse  vajadus;  inva-(ehk   sotsiaal)transpordi  tagamine.  Konkreetse  ettepanekuna

laekus ühelt anketeeritavalt ennetusmeetme  idee – lastkaitse koduvisiidid koolieelikute peredesse,

mis eeldaks täiendavat personali.
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III STRATEEGILISED ARENGUSUUNAD JA 
TEGEVUSEESMÄRGID

3.1 Missioon ja visioon
Lüganuse  valla  sotsiaalvaldkonna  strateegilise  planeerimise  aluseks  on  sotsiaalala  missioon  ja

visioon,  mis  on  sõnastatud  lähtuvalt  sotsiaalala  puudutavast  seadusandlusest,  analüüsitud

statistilistest andmetest ning ankeetküsitluse tulemustest.

Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna missioon

Lüganuse  valla  sotsiaalvaldkonna  missioon  on  tagada  omavalitsusüksuse  kõigi  elanike

elamisväärne toimetulek kogu elukaare vältel võimaldades neile selleks vajalikke tugiteenuseid ning

igakülgset  nõustamist  ning sealjuures pöörates erilist  tähelepanu riskirühmadele arendades  neile

inimväärseks toimetulekuks vajalikke teenuseid, rakendades juhtumipõhiseid lähenemisi ja kaasates

neid kogukonda puudutavate otsuste tegemisse.

Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna visioon

Lüganuse  vald  on  Ida-Virumaa  atraktiivseim,  elanikukesksem  ja  turvalisima  elukeskkonnaga

omavalitsus, kes väärtustab võrdselt kõiki omavalitsusüksuse elanikke sõltumata nende rahvusest,

soost, east, sotsiaalsest staatusest või religioossest kuuluvusest.

Missiooni ja visiooni elluviimiseks on järgnevas kahes alapeatükis sõnastatud üldised suunad ja

konkreetsemad soovitused, kuidas  soovitud tulemuseni jõuda.   

3.2 Strateegilised arengusuunad

Nagu  eelnevalt  viidatud,  on  strateegiliste  arengusuundade  sõnastamisel  võetud  arvesse  kolme

erinevat  sisendit  –  kehtiv  õiguslik  raam  koos  asjakohaste  omavalitsuse  arengudokumentidega,

andmebaasidel põhinev statistiline analüüs ning läbi viidud ankeetküsitluse tulemused.  Lähtuvalt

analüüsist  on  sõnastatud  6  üldist  arengusuunda.  Tõsi,  need  arengusuunad  ei  kasuta  üksüheselt

sotsiaalhoolekande  seaduses  kasutatavaid  termineid  ning  käsitlevad  sotsiaalvaldkonda  laiemalt.

Mitmete rõhuasetuste puhul ei pruugi kohalik omavalitsus otseselt olla kohustatud nende algatuste

või teemadega tegelema, kuid ükski õigusakt ka ei keela kohalikul omavalitsusel algatada uusi ja
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innovatiivseid  tegevusi,  et  luua  vallaelanikele  sidusamat  kogukonda  ning  võimalusi

täisväärtuslikumaks eluks.

Tähelepanu  tuleb  pöörata  sellele,  et  välja  on  toodud  tegevussuunad,  mis  ilmnesid  analüüsitud

materjali  põhjal  kõige  reljeefsemalt.  Nende  tegevussuundade  esiletoomine  ei  tähenda,  et  muu

sotsiaalala  valdkond  poleks  oluline.  Küsimus  on  aga  probleemi  akuutsuses  ja  selle

lahendamiseks/leevendamiseks tehtavate investeeringute vajaduses lähiaastatel.

1.  Avahooldusteenused  ja  muud  teenused  eakatele. Suuna  eesmärk  on  tegeleda  eakate  kui

sihtrühmaga ennetamise, kaasamise ning väärika, mitmekülgse, kultuurse vanaduspõlve veetmise

tagamiseks.  See  nõuab  avahooldusteenuste  arendamist,  et  eakate  võimalikult  pikaaegset

kogukonnas elamist toetada.

2. Teenused erivajadustega inimestele. Suuna eesmärk on tagada erivajadustega ja  vähenenud

töövõimega inimestele kogukonnapõhiselt teenuseid, et toetada omastehooldajate tööturul püsimist

või  sinna  naasmist;  pöörata  enam  tähelepanu  erivajadustega  laste  sihtrühmale;  käsitleda

abivahendite kõrge omaosaluse ja vähese kättesaadavuse küsimust. Arengusuund toetab kaasatust ja

ühiskonda integreerimist läbi üldise ligipääsetavuse loomise.

3.  Teedevõrk  ja  transport.  Kuigi  Lüganuse  vallas  on  väga  hästi  korraldatud  sotsiaaltransport

võrreldes  teiste  Ida-Viru  omavalitsustega,  on  tähtis  selle  valdkonna  edasi  arendamine,  ning

tähelepanu tuleb pöörata ka ühistranspordile ja kergliiklusteede võrgu arendamisele. Suuna eesmärk

on  tagada  tugevam  kogukonnasidusus  ja  sujuvam  teenuste  kättesaadavus  kõigile  omavalitsuse

elanikele; ka neile kes elavad äärealadel või kelle liikumine on mingil muul põhjusel piiratud või

raskendatud.

4. Kommunikatsioon. Suuna eesmärk on parendada elanikkonna nende gruppide kõnetamist, kes

ühel  või  teisel  põhjusel  (nt  keel,  kommunikatsioonivahendid,  distants  vmt)  on  mõnevõrra

isoleeritud.  Hetkel  on  kohalikule  vene  kogukonnale  suunatud  info  edastamise  kanal  kord  kuus

ilmuv  vallaleht,  kuid  rakendada  saab  ka  alternatiive.   Oluline  on  ka  põlvkondadevaheline,

organisatsioonide  vaheline,  sotsiaalvaldkonna  erinevate  hierarhiate  vaheline  kommunikatsioon;

kaasatus ning kõrvalejätuse ja kommunikatsioonitõrgete vältimine kõikides nimetatud aspektides.

5. Investeerimine personali.   Suuna eesmärk on väärtustada sotsiaalala spetsialiste ning ennetada

nende läbipõlemist. Haritud spetsialistide toetamine ja motiveerimine täiendkoolitustel osalemises,

piisava  personali  tagamine  kriitilistemas  valdkondades,  motivatsioonipakettide  väljatöötamine,

koostöövõrgustike loomine ja selle kaudu sotsiaalala töötajate, sihtgruppidega töötavate huvitatud
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organisatsioonide  ja  muude  osapoolte  ühes  mõiste-  ja  infoväljas  hoidmine  tagab  sidusama

kogukonna vajadustele vastava lähenemise ja töötavamad lahendused.

6. Tegevused töötutele.  Kuigi statistilisest analüüsist ei ilmne, et töötuse või tööhõive probleem on

reljeefne, tajuvad ankeetanalüüsi põhjal inimesed töötust ohuna. On tõsi, et tööturuteenused ei ole

otseselt omavalitsuse haldusalas, kuid omavalitsus saab toimivaid lahendusi toetada tehes tihedamat

ja  süsteemsemat  koostööd  Töötukassaga.  Eeldusel,  et  Põxit  saab  2035  või  edasi reaalsuseks,

muutub küsimuses olulisemaks ka omavalitsuse roll.

Maatriks 1. Avahooldusteenused ja muud teenused eakatele.

Tegevuse nimetus Täitmise tähtaeg Vastutaja Koostööpartnerid Märkused

1 Koduteenuse 
arendamine

Regulaarne KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaaltöötaja

Sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud partnerid

NT – mobiilsuse 
suurendamine, uued 
teenused, klientide arvu 
kasv, üritused, 
võrgustikutöö arendamine

2 Eakate volikogu Analüüsid – 2021
Rakendamine – 2022

Volikogu Sotsiaalüksuse ja 
volikogu  
koordineerimisel 
valitud partnerid

Esinduse printsiibi 
väljatöötamine, reglement, 
staatus.

3 Eakate ülikool Ettevalmistus 
sügis/talv 2021,
rakendamine alates 
2022

Haridusspetsia
list

Sotsiaalüksuse ja 
haridusosakonna 
koordineerimisel 
valitud partnerid

NT loengusarjad, 
praktilised töötoad 
suunatud eakatele

4 Eneseabiteenuste 
juurutamine 
avahoolduses

Analüüsid sügis/talv 
2021,
ettevalmistus 2022,
rakendamine 2023

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaaltöötaja

Sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud partnerid

NT – seltsidaamid, 
telefoniliin, üritused

5 Päevakeskuste 
tegevuse 
mitmekesistamine

Analüüsid sügis/talv 
2021, planeerimine 
2022, rakendamine 
2023

KOV 
sotsiaalüksuse
päevakeskuste
töötajad, 
kultuurinõunik

KOVi sotsiaalüksuse
ja kultuurinõuniku 
koordineerimisel 
valitud partnerid

NT – üritused, visiidid, 
ringid, traditsioonide 
hoidmine.
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Maatriks 2. Teenused puuetega/erivajadustega inimestele.

Tegevuse nimetus Täitmise tähtaeg Vastutaja Koostööpartnerid Märkused

1 Avahooldusteenus
te arendamine 
omastehooldajate 
toetamiseks

Analüüsid sügis-talv 
2021, 
ettevalmistamine ja 
rakendamine 2022– 
2023

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaaltöötaja

KOV sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud partnerid

NT – tugiisikute 
rakendamine, transpordi 
võimaldamine, 
võrgustikutöö arendamine

2 Erivajadustega 
lastele vajalike 
teenuste 
arendamine

Analüüsid ja 
vajaduste prognoos   
2020, rakendamine 
01.2021–12.2022  

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaalnõunik

KOV sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud partnerid

NT -tugiisikute 
rakendamine, 
erialaspetsialistide 
teenused, mobiilsuse 
suurendamine

3 Abivahendite 
parem 
kättesaadavus

Vajaduste kaardistus 
ja prognoos 
kevad/suvi 2021, 
rakendamine sügis 
2021–2023

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaaltööataj
a

KOV sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud partnerid

NT – omaosaluse osaline 
kompensatsioon, vajaduste 
monitooring

4 Sotsiaalmaja 
/päevakeskuse 
arendamine, 
erinevate 
funktsioonide 
võimaldamine 
erinevatele 
sihtgruppidele

Planeerimine ja 
analüüsid 2022, 
projekteerimine 2023,
rakendamine 2024

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaal-
nõunik,
teenuste 
disaini 
meeskond

KOV sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud partnerid

Teenuste disain, 
kliendigruppide sihitamine, 
kontseptsiooni 
väljatöötamine.
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Maatriks 3. Teedevõrk ja transport.

Tegevuse nimetus Täitmise tähtaeg Vastutaja Koostööpartnerid Märkused

1 Sotsiaaltranspordi
võimaluste 
laiendamine

Vajaduste 
kaardistamine kevad 
suvi 2021, 2021 - 
2023 rakendamine

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaaltöötaja

KOV sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud partnerid

Limiitide suurendamine, 
uute kliendigruppide 
kaasamine

2 Ühistranspordi 
arendamisel 
sotsiaalperspektii
vi arvestamine

Vajaduste 
kaardistamine 2021, 
ressursside 
planeerimine 2021, 
rakendamine 2022

Vallaarhitekt-
planeerimisspe
tsialist, 
arendusnõunik

Vastutaja kaasatud 
koostööpartnerid, 
osapooled

NT – ligipääsetavus 
peatustele, peatuste 
asukohad, sujuv korraldus.

3 Kergliiklusteede 
võrgustiku 
arendamine

Planeerimine 2021, 
ressursside 
kavandamine 2022, 
rakendamine 2023

Vallaarhitekt-
planeerimis-
spetsialist, 
arendusnõunik

Vastutaja kaasatud 
koostööpartnerid, 
osapooled

Olemasoleva võrgu 
laiendamine, 
eakatesõbralikud 
lahendused

4 Sõidujagamis-
teenus

Analüüsid ja 
ressursside 
planeerimine 2022, 
rakendamine 2023 ja 
edasi

Vallaarhitekt-
planeerimisspe
tsialist, 
arendusnõunik

Vastutaja kaasatud 
koostööpartnerid, 
osapooled

Jalgrattaringlus, 
sõidujagamisplatvorm

Maatriks 4. Kommunikatsioon.

Tegevuse nimetus Täitmise tähtaeg Vastutaja Koostööpartnerid Märkused

1 Kommunikeerimi
sel vähemuskeele 
arvestamine

Analüüsid 2021,
planeerimine 2022, 
rakendamine 2023

VV avalike 
suhete 
spetsialist

VV avalike suhete 
koordineerimisel 
kaasatud 
koostööpartnerid

NT – venekeelne KOVi 
veebileht, venekeelsete 
kliendigruppide 
kõnetamine, võrgustikutöö.

2 Koostöö-
võrgustike 
arendamine

Analüüsid ja 
planeerimine kuni 
12.2021 k.a, 
rakendamine 2022

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaalnõunik

KOVi sotsiaalüksuse
koordineerimisel 
valitud partnerid

NT – koostöö 
vabaühenduste, kirikute, 
teiste KOVidega.

3 Hoolekandeklient
ide gruppide 
kaasamine valla 
disukussioonidess
e

Analüüsid 2021, 
rakendamine 2022

Volikogu KOVi sotsiaalüksuse
ja volikogu 
koordineerimisel 
valitud partnerid

Avalike diskussioonide 
korraldamine, valla 
arenguplaanide tut-
vustamine, riikliku tasandi 
muudatuste diskussioonide
korraldamine.

4 Ennetustegevused
kõigi sihtgruppide
puhul

Planeerimine sügis-
talv 2021 ja raken-
damine 2022 ja 
edasiKOV sotsiaal-
üksuse kõik töötajad

KOV 
sotsiaalüksuse 
kõik töötajad

KOVi sotsiaalüksuse
koordineerimisel 
valitud partnerid

Võrgustikutöö
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Maatriks 5. Investeerimine personali. 

Tegevuse nimetus Täitmise tähtaeg Vastutaja Koostööpartnerid Märkused

1 Töötajate 
motiveerimine

Analüüs ja ressursside
planeerimine 2021, 
rakendamine 2022

Vallavalitsus Vallavalitsuse 
koordineerimisel 
valitud 
koostööpartnerid

Motivatsioonipakettide 
väljatöötamine, töötajate 
kaasamine, paindliku ja 
peresõbraliku 
töökeskkonna loomine.

2 Supervisioon ja 
kovisioon

Ressursside 
planeerimine 2021, 
rakendamine 2022

Vallavalitsus Vallavalitsuse 
koordineerimisel 
valitud 
koostööpartnerid

Kõikide asjakohaste 
osapoolte kaasamine, 
vabatahtlikud, 
hooldustöötajad, MTÜd, 
koostööpartnerid lisaks 
valla ametnikele

3 Koostöövõrgustik
u arendamine 
vabaühendustega

Kaardistamine kuni 
12.2021 k.a,  
rakendamine 2022

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaalnõunik

KOV sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud 
koostööpartnerid

Regulaarsed kohtumised, 
koostöö planeerimine.

4 Täiendkoolitused 
– laiem võrgustik

Ressursside 
planeerimine 2022, 
rakendamine 2023

KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaalnõunik

KOV sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud 
koostööpartnerid

Pidev täiendõpe kaasates 
vabatahtlikke, 
vabaühendusi, hariduse 
väärtustamine.

5 Personali 
planeerimine

Analüüs 2022, 
rakendamine 2023

Vallavalitsus Vallavalitsuse 
koordineerimisel 
valitud 
koostööpartnerid

Ametikohtade loomine 
vajaduspõhiselt

Maatriks 6. Tegevused töötutele

Tegevuse nimetus Täitmise tähtaeg Vastutaja Koostööpartnerid Märkused

1 Koostöö 
Töötukassaga

Regulaarselt KOV 
sotsiaalüksuse 
sotsiaalnõunik

Töötukassa, KOV 
sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud 
koostööpartnerid

Infovahetus, 
ühiskoolitused

2 Varajane 
märkamine, 
ennetustöö

Planeerimine 
kevad/suvi 2021,
rakendamine 2022

KOV 
sotsiaalüksuse 
kõik töötajad

KOV sotsiaalüksuse 
koordineerimisel 
valitud 
koostööpartnerid

Infovahetus tööandjatega, 
infovahendus Töötukassa 
ja töötajate vahel; lisaks 
NT innovaatilised kogu-
konnapõhised aktivi-
seerimisteenused 
abivajavate kliendi-
gruppide abistamiseks 
(talgud, hooajalised 
majapidamistööd eakate 
puhul jne) 
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STRATEEGIA TÄITMISE SEIRE, STRATEEGIA 
UUENDAMINE

Strateegia täitmise seire on oluline mõistmaks,  kas planeeritud tegevused on soovitud tulemuste

saavutamisele  kaasa  aidanud.  Selle  info  põhjal  on  võimalik  teha  otsuseid  strateegiadokumendi

korrigeerimiseks.

Seiret teostatakse regulaarselt, vajaduspõhiselt ja kindla eesmärgiga lähtuvalt eeldusest, et arvestatav

hulk  ressurssi  (kas  inimressurssi  või  rahalisi  vahendeid)  tegevuseesmärkide  saavutamiseks  on

paigutatud.  Seireks  kasutatakse  erinevaid  eesmärki  teenivaid  meetodeid  analüüsides  olukorda  nii

kvantitatiivselt  kui  kvalitatiivselt  (ankeetküsitlused,  töögruppide  kohtumised,  paikvaatlused,

dokumentatsioonianalüüsid jne).

Lisaks jälgitakse iga-aastaselt  tegevuseesmärkide saavutamise taset (tehtud, tegemisel või tegemata).

Tegevuseesmärkide saavutamise taseme põhjal  saab hinnata efektiivsust  – kui  tegevusi viiakse ellu,

tähendab see, et ka eesmärgi täitmisele liigutakse lähemale.

Strateegia  seire  vajadused  ja  regulaarsus  sõnastatakse  vallavolikogu  sotsiaalkomisjonis,  kus

arutatakse  vallavalitsuse  sotsiaalüksuse  poolt  koostatud  ülevaate  põhjal  valla  sotsiaalvaldkonnas

toimunud  arenguid  ja  hinnatakse  strateegiadokumendis  sõnastatud  eesmärkide  elluviimist.

Vajadusel tehakse strateegiadokumendi täiendamiseks muudatusettepanekud.

Arengukava seiret ja tegevuskava täituvuse jälgimist korraldab Lüganuse vallavalitsus, kes kogub

tegevuste eest vastutavatelt osapooltelt andmed, analüüsib neid ning teeb ettepanekuid või soovitusi

tegevuste  paremaks  korraldamiseks.  Vajadusel  ja  võimalusel  toetab  vallavalitsus  osapooli

parendustes ja tegevuste elluviimises.
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KASUTATUD ALLIKAD

i Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020039 
ii Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020097 
iii Lüganuse valla põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/428042018065 
iv Lüganuse valla arengukava 2018–2028 
https://www.riigiteataja.ee/akt/424102018005 
v Lüganuse valla eelarvestrateegia 2020–2024 
https://www.riigiteataja.ee/akt/408122020012 
vi ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon https://vm.ee/et/uro-inimoiguste-
ulddeklaratsioon  
vii Eesti Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks http://www.eatl.ee/seadused/eetikakoodeks/
viii Laste ja perede arengukava 2012–2020 
https://www.ensib.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_teenused/PKU/
laste_ja_perede_arengukava_2012_-_2020.pdf 
ix Heaolu arengukava 2016–2023 https://www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-
2023 
x Kiviõli linna terviseprofiil 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4281/1201/5052/Lisa_Tervseprofiil%202015.pdf# 
xi Lüganuse valla terviseprofiil https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4070/2201/5058/L
%C3%BCganuseVVK_29012015_m55_lisa.pdf# 
xii Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018–2025 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018045 
xiii Statistikaameti andmebaas www.stat.ee 
xiv Sotsiaalkindlustusameti andmebaas www.ensib.ee 
xv Rahandusministeeriumi majandusprognoos 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosi
d
xvi Eesti Panga majandusprognoos https://www.eestipank.ee/press/prognoos-
majanduse-kriisieelne-tase-taastub-toenaoliselt-jargmise-aasta-teises-pooles-
16122020

https://www.eestipank.ee/press/prognoos-majanduse-kriisieelne-tase-taastub-toenaoliselt-jargmise-aasta-teises-pooles-16122020
https://www.eestipank.ee/press/prognoos-majanduse-kriisieelne-tase-taastub-toenaoliselt-jargmise-aasta-teises-pooles-16122020
https://www.eestipank.ee/press/prognoos-majanduse-kriisieelne-tase-taastub-toenaoliselt-jargmise-aasta-teises-pooles-16122020
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-majandus/majandusprognoosid
http://www.ensib.ee/
http://www.stat.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018045
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4070/2201/5058/L%C3%BCganuseVVK_29012015_m55_lisa.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4070/2201/5058/L%C3%BCganuseVVK_29012015_m55_lisa.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4281/1201/5052/Lisa_Tervseprofiil%202015.pdf#
https://www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023
https://www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023
https://www.ensib.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_teenused/PKU/laste_ja_perede_arengukava_2012_-_2020.pdf
https://www.ensib.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_teenused/PKU/laste_ja_perede_arengukava_2012_-_2020.pdf
http://www.eatl.ee/seadused/eetikakoodeks/
https://vm.ee/et/uro-inimoiguste-ulddeklaratsioon
https://vm.ee/et/uro-inimoiguste-ulddeklaratsioon
https://www.riigiteataja.ee/akt/408122020012
https://www.riigiteataja.ee/akt/424102018005
https://www.riigiteataja.ee/akt/428042018065
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020097
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020039
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