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Sissejuhatus 

 

Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite 

kaardistamine. Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, 

hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemuste eesmärgistamisel ning nende 

saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määramisel. Profiil on aluseks tervise arendamise 

tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite 

parandamiseks ning määratletakse nende saavutamiseks vajalikud tegevused, ressursid ja 

vastutajad (Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine, 2009).  

Terviseprofiilis esitatakse ülevaade olulisematest, inimeste tervist nii otseselt kui kaudselt 

mõjutavatest teguritest. Profiili analüüsimisel selguvad tervist mõjutavad tegurid ning 

parandamist vajavad eluvaldkonnad. Tegevuskava osas tehakse ettepanekuid tervist edendavate 

tegevuste läbiviimiseks. 

Terviseprofiili koostamisel on lähtutud Tervise Arengu Instituudi (TAI) juhendmaterjalidest 

ning kirjeldatud indikaatorid on valitud samuti vastavalt TAI soovitustele. Statistilised andmed 

terviseprofiili saadi Statistikaameti andmebaasist, TAI terviseinfo andmebaasist, Maksu- ja 

Tolliametist, Töötukassast, Haigekassast, Politsei- ja Piirivalveametist, Päästeametist, 

tervisekeskustest, kohalikust omavalitsusest ja allasutustest. Terviseprofiili koostasid Inge 

Lukme, Kaie Ustav ja Pilleriin Kurg. 

Kuna tervist mõjutavad kõigis eluvaldkondades tehtavad otsused ja elluviidavad tegevused, 

nõuab paremate tervisetulemite saavutamine erinevate eluvaldkondade esindajate vahel 

koostööd ning kogukonna kaasamist. Kohalik omavalitsus, mis oma olemuselt on üksikisiku 

eelistusi ja käitumist kujundav väärtuste, tavade, normide ja motivaatorite kogum, kätkeb 

võimalusi ja ühtlasi vastutust kujundada elukeskkond selliseks, mis võimaldab inimestel teha 

tervislikke valikuid. 

  



Mõistete selgitused 

 

Elukeskkond: koosneb füüsilisest ehk loodus- ja tehiskeskkonnast (pinnas, õhk, vesi, hooned, 

rajatised, teed), sotsiaal-majanduslikust keskkonnast (tööhõive, haridus, kultuur, transport, 

elamumajandus, tööstus, teenused, tervishoid, hoolekanne jne) ja psühho-sotsiaalsest 

keskkonnast (suhted kogukonnas, valitsemise tavad, poliitikakujundamise viisid jne). 

Kaasamine: ühenduse liikmeskonna või sihtrühma paremini rakendamine või aktiveerimine 

oma eesmärkide saavutamisel ja nende üle otsustamisel; avaliku võimu või äriettevõtete 

tegevus, mille sihiks on anda kodanikele või neid esindavatele ühendustele võimalus osaleda 

neid mõjutavate otsuste tegemisel. 

Kogukond: rühm inimesi, kes jagab ühist kultuuri, väärtusi ja norme, omab ühist identiteeti 

ning on organiseerunud sotsiaalsesse struktuuri vastavalt mingi aja jooksul arenenud suhetele. 

Üksikisikud võivad kuuluda mitmesse kogukonda, mis põhinevad kas asukohal, tegevusalal 

või ühistel sotsiaalsetel või vaba aja veetmise huvidel. Kogukond võib olla ka virtuaalne, 

näiteks kujuneda interneti vahendusel. 

Loomulik iive: aasta jooksul sündinute ja surnute arvu vahe. Positiivne loomulik iive näitab 

sündide, negatiivne surmade ülekaalu. 

Loomuliku iibe kordaja: aasta elussündide ja surmajuhtude arvu vahe 1000 aastakeskmise 

elaniku kohta. 

Rahvastiku tervis: terviseseisundi statistiliste ja demograafiliste näitajatega mõõdetav riigi 

või piirkonna rahvastiku või selle osa tervisetase. 

Sotsiaalne sidusus: Euroopa Liidu kontekstis kirjeldatakse sotsiaalse sidususega ebavõrdsuse 

määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust ühiskonnas. Euroopa Nõukogus 

kasutatava mõiste kohaselt mõeldakse sotsiaalse sidususe all ühiskonna võimekust tagada 

oma kõigi liikmete heaolu, vähendada erinevusi ja vältida polariseerumist. Sidus ühiskond 

koosneb üksteist toetavatest vabadest inimestest, kes saavutavad ühiseid eesmärke 

demokraatlikult. 

Tervis: täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes haiguse või puuete 

puudumine (Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri). Tervis on globaalse ökosüsteemi osa 

ja jätkusuutliku arengu eesmärk. 

Tervisedendus: protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ja 



sellega tervist parandada. 

Terviskäitumine: igasugune üksikisiku praegusest või eelnevast terviseseisundist johtuvalt 

ettevõetud tegevus tervise edendamiseks, kaitsmiseks või säilitamiseks, olenemata sellest, kas 

selline käitumine on lõppkokkuvõttes objektiivselt tõhus või mitte.  

Terviseprofiil: elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja kvalitatiivne 

kirjeldus, mis määratleb probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. 

Terviseteenused: kõik osutatavad ja inimestele kättesaadavad teenused, mis avaldavad mõju 

inimese vaimse ja füüsilise tervise seisundile. 

Võrgustik: mittehierarhilisel alusel organiseerunud üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste 

pühendumisel ning usaldusel põhinev koostöögrupp esile kerkinud probleemidega 

tegelemiseks. 
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1 Üldandmed 

 

1.1 Pindala ja asustustihedus 

Kuusalu vald asub Ida-Harjumaal ning paikneb kahel pool Tallinn-Narva maanteed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Kuusalu valla asukoht. Allikas: Wikipedia  

Valla pindala peale ühinemist Loksa vallaga (2005.a.) on 707,93 km2, mis moodustab 1,6% 

Eesti ning 16,3% Harjumaa pindalast. Ühtlasi on tegemist Harjumaa suurima vallaga. Kuusalu 

vallal on merepiiri 120 km (siia on arvestatud ka 4 saart - Pedassaar, Mohni, Hara ja Haldi) ja 

maismaapiiri 122 km (naabervallad Vihula, Kadrina, Tapa, Anija ja Jõelähtme ning Loksa linn). 

Valla keskuseks on Kuusalu alevik, 39 km kaugusel Tallinnast. Teised suuremad paigad on 

vallas Kiiu ja Kolga (www.kuusalu.ee). Kuusalu valla territooriumist jääb üle poole Lahemaa 

rahvuspargi alale, samuti paiknevad vallas osaliselt Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala ning 

Kaitseväe keskpolügoon. 

Kuusalu valla asustustihedus on 9,1 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Valla keskuses, Kuusalu 

alevikus elab 1119 elanikku. Elanikud on koondunud veel Kiiu (776 elanikku) ja Kolga 

alevikesse (445 elanikku) ning suuremad külad on Kuusalu (260 elanikku), Vihasoo (232 

elanikku), Kolgaküla (179 elanikku), Uuri (177 elanikku) ja Viinistu (139 elanikku) küla.  

Valkla külas on 485 elanikku, s.h. Valkla Kodu hoolealuseid 157. (www.kuusalu.ee)  
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Joonis 2. Kuusalu valla rahvastikutiheduse ruutkaart seisuga 31.12.2011. Allikas: 

Statistikaamet 

Vallasiseselt on asustustihedus külade lõikes väga erinev: valla 64 külast ja 3 alevikust seitsmes 

jääb elanike arv alla 10, üle 100 elaniku on kaheteistkümnes asulas. Tihedamalt on asustatud 

külad Tallinn- Narva maantee ja Vana-Narva maantee ümbruses ning rannajoonel, mis on 

kujunenud ka suvituspiirkonnaks. Hõredamalt on asustatud poolsaarte siseosad ning metsased 

ja soised alad Lahemaa rahvuspargis, Põhja-Kõrvemaal ja Kaitseväe polügooni territooriumil. 

Elanike arvu märkimisväärne suurenemine antud aladel on piiratud elamuehitusele kehtestatud 

piirangute tõttu. Harju maakonna valdade keskmine elanike tihedus ruutkilomeetri kohta 2014.a 

1. jaanuari seisuga on 29,8 inimest. Kuusalu vallast veel väiksema asustustihedusega Harjumaal 

on vaid Padise vald (4,3 inimest ruutkilomeetril). Kõige tihedama asustusega vallas – Viimsi 
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vallas - on 261,0 inimest ruutkilomeetril. Kuusalu naabervaldades on vastavalt 11,0  (Anija) ja  

31,0 (Jõelähtme) inimest ruutkilomeetri kohta (Statistikaamet). 

1.2 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ja laekunud tulumaks ühe elaniku 

kohta 

Kohaliku omavalitsuse finantsvõimekus on keskne küsimus, millest sõltub kohaliku avaliku 

võimu suutlikkus teha investeeringuid inimeste elukvaliteedi parendamisse. Elujõulisuse üheks 

mõõdikuks vallas on üksikisiku tulumaksu laekumine vallaeelarvesse. Sarnaselt teiste kohalike 

omavalitsustega Kuusalu vallaeelarve tulud vaadeldava perioodi alguses kasvasid ning 

tippaasta oli 2008, kui põhitegevustulud kokku olid 6,79 mln eurot, majandussurutisest 

tingituna 2009. ja 2010. aastal põhitegevustulude maht langes ning majanduskeskkonna 

paranemisega paralleelselt on suurenenud üleüldiselt ka kohalike omavalitsuste 

põhitegevustulud. Kuusalu valla eelarvetulud on perioodil 2006-2014 suurenenud tasemelt 5,06 

mln eurot tasemele 8,24 mln eurot s.o. 39%. Samasuguse liikumise on vaadeldaval perioodil 

läbi teinud eelarvetulu 1 elaniku kohta – perioodi algul väike tõus, siis majandussurutisest 

tingitud langus aastatel 2009 ja 2010 ning sellele on järgnenud pidev tõus. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

eelarvetulu 

kokku 5 055 584 6 328 205 6 787 059 5 969 763 5 743 305 5 921 534 7 095 194 7 490 322 8 236 759 

eelarvetulu 

1 elaniku 

kohta 751 935 1008 882 853 884 1087 1147 1275 

Tabel 1. Kuusalu valla eelarvetulu ja tulu 1 inimese kohta eurodes. Allikas: Statistikaamet 

Eelarve tulu 1 elaniku kohta võrdluses Jõelähtme valla sama näitajaga, on Kuusalu vallas olnud 

peaaegu kogu vaadeldaval perioodil madalam kui naabervallas. Muutus toimus 2014. aasta 

näitajate võrdluses, mil Jõelähtme valla tulu 1 elaniku kohta võrreldes 2013 aastaga langes, aga 

Kuusalu valla eelarvetulu jätkas tõusutrendis ning Kuusalu valla eelarvetulu 1 elaniku kohta oli 

2014. aastal 18 eurot suurem kui Jõelähtme vallas. 
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Joonis 3. Eelarvetulu 1 elaniku kohta eurodes Kuusalu ja Jõelähtme vallas. Allikas: 

Statistikaamet 

Kuusalu valla eelarvesse laekunud tulumaks 1 elaniku kohta on perioodil 2006-2014 tõusnud 

36%. Aastatel 2009-2010 majandussurutise tõttu füüsilise isiku tulumaksu laekumine 1 elaniku 

kohta valla eelarvesse küll vähenes, kuid alates 2011. aastast on laekunud tulumaks 1 elaniku 

kohta igal aastal kasvanud ning 2014. aastal ületas tulumaksu laekumine 1 elaniku kohta 

kriisieelse taseme. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

vald kokku 2 694 381 3 440 645 4 045 307 3 445 528 3 250 425 3 436 353 3 631 994 3 904 460 4 186 808 

1 elaniku 

kohta 400 508 601 509 483 513 557 598 648 

Tabel 2. Tulumaksu laekumine eurodes ühe elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet 

1.3 Rahvastik 

1.3.1 Aastakeskmine rahvaarv. Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 

Aastakeskmise rahvaarvu arvutamisel lähtutakse aritmeetilise keskmise mõistest ja arvutuskäik 

on järgmine: rahvaarv perioodi alguses - rahvaarv perioodi lõpus (ehk järgmise perioodi 

alguses) jagatud kahega. Alates 2009. aastast on Kuusalu valla rahvaarv langustrendis. 

Võrreldes eelmise aastaga on Kuusalu valla aastakeskmine rahvaarv langenud 25 inimese võrra.  

Kõrvutades Kuusalu valla aastakeskmist rahvaarvu naabervaldade Anija ja Jõelähtme valla 

aastakeskmise rahvaarvuga, on näha, et Anija valla näitaja on sarnaselt Kuusalu valla omaga 

kerges langustrendis. Samas Jõelähtme valla aastakeskmine rahvaarv on aastatel 2006–2012 

pidevalt kasvanud ning alles kahel viimasel aastal (2013 ja 2014) on hakanud vähesel määral 

langema. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kuusalu vald 935 1 008 882 853 884 1 087 1 147 1 275

Jõelähtme vald 957 1 151 1 059 918 1 001 1 138 1 281 1 257

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Eelarvetulu 1 elaniku kohta



15 

 

Joonis 4. Aastakeskmine rahvaarv Kuusalu, Anija ja Jõelähtme vallas. Allikas: Statistikaamet 

Elanikud on iga omavalitsuse jaoks määrava tähtsusega. Omavalitsuse territooriumil elavate 

inimeste arvust sõltub linna või valla tulubaas ja samas ka kulubaas ehk igapäevases tegevuses 

tuleb mõelda kõigi elanike heaolu suurendamise peale. Kuusalu vallas elab 01.01.2015 seisuga 

6588 inimest (seisuga 01.01.2014 oli 6631 inimest), kellest mehi on 3323 ja naisi 3265. Alla 

18-aastaseid elab vallas 1324 inimest ja üle 65 aastaseid 1152. Vanim naine on 101-aastane ja 

vanim mees 97-aastane. Valla keskuses, Kuusalu alevikus elab 1119 elanikku, Kiiu alevikus 

776 elanikku ja Kolga alevikus 445 elanikku. Valkla külas 485 elanikku, s.h. Valkla Kodu 

hoolealuseid 157. (www.kuusalu.ee). Aastakeskmine rahvaarv Kuusalu vallas on viimase 9 

aasta jooksul vähenenud 6750-lt 6448 inimeseni, mis on 4,5%. Kogu Eesti elanike arv on samal 

perioodil vähenenud 2,4%.  

Statistikaameti andmetele tuginedes koostatud rahvastikupüramiid näitab, et kõige arvukamaks 

elanikkonnagrupiks käesoleval ajal on tööealised inimesed vanuses 35-59 aastat. 

Märkimisväärselt väike osakaal on 15-24 aastaseid noori, eriti 20-24 aastaseid naisi. Sellest 

võib järeldada, et paljud noored otsustavad pärast põhikooli lõpetamist oma haridusteed jätkata 

väljaspool Kuusalu valda. Suur lõhe meeste ja naiste osas on vanusegrupis 40–44. Selles 

vanuses mehi elab Kuusalu vallas 264, kuid naisi ainult 170. Püramiidist joonistub välja ka 

Eesti üldine probleem, kus alates 70. eluaastast on meeste arv oluliselt väiksem kui naiste arv 

ning see tendents süveneb veelgi vanuses 80–84. 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kuusalu 6750 6750 6750 6750 6715 6613 6527 6494 6448

Anija 6190 6115 6070 6050 5960 5873 5836 5774 5713

Jõelähtme 5765 5920 6060 6220 6325 6474 6588 6561 6541
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Joonis 5. Kuusalu valla rahvastikupüramiid 01.01.2015. Allikas: Statistikaamet 

Üldine sooline jaotus näitab, et Kuusalu vallas elab mehi ja naisi peaaegu võrdselt. Keskmiselt 

50,3% elanikest on naised ja 49,7% mehed. Rahvastikust 22% moodustavad alaealised, 

tööealisi on 60% ja pensionäre 18% (01.01.2015 seisuga). 

 

Joonis 6. Kuusalu valla rahvastiku soo ja vanusejaotus seisuga 01.01.2015. Allikas: 

Statistikaamet 
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1.3.2 Elussündide arv ja surmajuhtude arv  

Näitaja on oluline erinevate teenuste pakkumiseks tulevikus, näiteks lasteaia- või koolikohtade 

planeerimiseks. Indikaator sõltub piirkonna rahvastiku soo- ja vanusjaotusest, eriti 

sünnitusealiste naiste arvust piirkonnas.  

Elussündide arvu üldtendents Kuusalu vallas on olnud alates 2006 aastast kerges languses. 

Erandina paistab silma 2010. aasta, mil sündide arv oli erakordselt suur – 115 last. 

Joonis 7. Elussündide arv Kuusalu vallas aastal 2006–2014. Allikas: Statistikaamet 

Sündimuse üldkordaja on suhtarv, mis võimaldab võrdlust teiste maakondade ja kogu Eesti 

vastava näitajaga. Sündimuse üldkordaja Kuusalu vallas leitakse tehtega: elussünnid aastas / 

aastakeskmine rahvastik * 1000). Ka sündimuse üldkordaja näitab, et Kuusalu valla suur 

sündide arv 2010. aastal oli erakordne ka Eesti keskmisega võrreldes. Teistel aastatel on 

sündimuse üldkordaja olnud sarnane Eesti keskmise sündimuse üldkordaja arvuga.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

poisid 44 35 45 42 64 44 34 30 28

tüdrukud 37 40 40 30 51 45 33 29 33

kokku 81 75 85 72 115 89 67 59 61
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Joonis 8. Sündimuse üldkordaja Kuusalu vallas ja Eestis keskmiselt aastatel 2016–2013. 

Allikas: Statistikaamet 

Kuna piirkonna rahvastiku soo ja vanuseline jaotus näitas, et sünnitusealiste naiste ja 

samaealiste meeste osakaal elanikkonnast on alla eesti keskmise ja languses, ei saa ka loota 

suurele sündimuse kasvule. 

 

Aastatel 2006-2014 oli Statistikaameti andmetel Kuusalu vallas kokku 679 surmajuhtumit, neist 

340 meest ja 339 naist. Kõige enam oli surmajuhtumeid vallas 2007. aastal, kui suri 87 inimest. 

Joonis 9. Surmajuhtude arv soo järgi Kuusalu vallas 2006–2014. Allikas: Statistikaamet 

Tervise Arengu Instituudi andmetel on aastatel 2006–2014 Kuusalu vallas kõige suurem 

surmajuhtumite põhjustaja haigestumine vereringeelundite haigustesse, kokku 330 juhtumit, 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kuusalu vald 12,0 11,1 12,6 10,7 17,1 13,5 10,3 9,1

Eesti keskmine 11,0 11,8 12,0 11,8 11,9 11,1 10,6 10,3
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neist 198 naised ja 132 mehed. Teiseks surma põhjuseks on nii meeste kui naiste puhul 

pahaloomulised kasvajad. Kolmandaks valdavaks surmade põhjustajaks on erinevad 

õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad. Kui vaadata kogu Eestit puudutavaid andmeid, siis 

Kuusalu valla statistika kinnitab Eesti statistikat. Ka Eestis sureb kõige rohkem inimesi 

vereringeelundite haiguste tõttu. 

Tabel 3. Surmad Kuusalu vallas soo ja põhjuse järgi. Allikas: Tervise Arengu Instituut 

Joonis 10. Surmad soo ja põhjuse järgi. Allikas: Tervise Arengu Instituut 

1.3.3 Loomuliku iibe kordaja ja demograafiline tööturusurveindeks 

Loomulik iive näitab sündide ja surmade vahet. Loomulik iive on negatiivne, kui surmade arv 

ületab sündide arvu teatud perioodil. Pärast 2007. aasta negatiivset näitajat oli Kuusalu valla 

loomuliku iibe näitaja neli aastat järjest positiivne. Rekordiliseks tuleb pidada 2010. aastat, kui 

sündide arv ületas surmajuhtude arvu 38-ga. Alates 2012. aastast on iive vallas taas negatiivne. 
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Joonis 11. Loomulik iive Kuusalu vallas 20016 – 2014. Allikas: Statistikaamet 

Loomuliku iibe kordaja näitab aasta elussündide ja surmajuhtumite vahe suurust 1000 elaniku 

kohta ning võimaldab võrdlust teiste piirkondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. Vaadeldavas 

8-aastases perioodis on kogu Eesti iibe kordaja olnud valdavalt negatiivne, jõudes nullini vaid 

2010. aastal. Kuusalu valla iibe kordaja oli vaadeldava perioodi algul kõikuv – 2006. aastal 

positiivne ja 2007. aastal negatiivne. Aastatel 2008–2011 oli Kuusalu valla iibe kordaja 

positiivne ning kahel viimasel aastal on taas langenud alla nulli. 

Joonis 12. Loomuliku iibe kordaja Kuusalu vallas võrdluses Eesti vastava näitajaga. Allikas: 

Statistikaamet 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

iibe kordaja Kuusalu vallas 1,2 -1,8 0,3 0,1 5,6 2,5 -0,9 -2,3

iibe kordaja Eesti keskmine -1,8 -1,2 -0,5 -0,2 0 -0,4 -1,1 -1,3

-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

iibe kordaja võrdlus



21 

 

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-

aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe. Kui 

indeks on ühest suurem, siis siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt 

vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. 

Joonis 13. Demograafiline tööturusurveindeks Kuusalu vallas aastatel 2006-2015. Allikas: 

Statistikaamet 

Alates 2006. aastast on tööturusurveindeksi näitaja olnud Kuusalu vallas pidevas negatiivses 

languses, mis näitab, et järgneval kümnendil lahkub töölt tööealisi valla kodanikke vanaduse 

või töötuse tõttu rohkem, kui tööturule siseneb. 

  

0,89
0,88

0,86
0,88

0,84 0,84

0,78
0,79

0,85 0,85

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demograafiline tööturusurveindeks



22 

 

2 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

 

Sotsiaalse sidususe all mõistetakse ühiskonna võimet tagada iga oma liikme heaolu, ületades 

sotsiaalset lõhestumist ja vältides tõrjutust. Sidususel on otsene seos tervisega – mida suurem 

on sidusus, seda paremad on ka tervisenäitajad. Sidususe kõrge tase toetab ka sotsiaalset 

turvalisust, mis on omakorda oluline tervisemõjur. Sotsiaalset turvalisust iseloomustavad 

tööhõive, vaesuse ja kihistumise näitajad. Tõrjutud sotsiaalsete gruppide olemasolu on oluline 

risk elanikkonna tervisele, seevastu võrdsed võimalused ja võrdne ligipääs teenustele 

suurendavad sotsiaalset turvalisust ja sidusust ning parandavad tervisenäitajaid. Vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse ennetamine on üks keerukamaid ülesandeid. Vaesuse ja tõrjutuse 

vähendamisel lähtutakse arusaamast, et töö on parim viis vaesuse leevendamiseks. Sotsiaalne 

ebavõrdsus avaldub määravalt laste ja noorte tervises. Vanemate vaesus laieneb paratamatult 

lastele. Kohalikul võimul on märkimisväärsed võimalused mõjutada sotsiaalse sidususe arengut 

rahastamisotsuste ja ühiskonna prioriteetide kujundamise kaudu (Rahvastiku tervise 

arengukava 2008-2020). 

 

2.1 Tööturu situatsioon 

2.1.1 Majanduslikult aktiivsete üksuste/ettevõtete arv 

Näitaja kirjeldab potentsiaalseid töökohti kogukonnas. Ettevõtete arvu kasv näitab, et 

omavalitsuses on ettevõtluse arenguks piisavalt perspektiivi. Ettevõtte suuruse alusel saab 

vaadata, kuivõrd on piirkonnas ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise olla ettevõtjad (suur arv 

väikese töötajate arvuga ettevõtteid) või eelistavad piirkonna inimesed olla palgatöötajad (väike 

arv suure töötajate arvuga ettevõtteid). (TAI.) 

Töötajate 

arv 

ettevõttes 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

<10  281 291 299 331 414 419 442 472 497 

10-49 15 17 25 21 17 16 17 17 16 

50-249 1 2 1 0 0 1 1 1 1 

>250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KOKKU 298 311 326 353 432 437 461 491 515 

Tabel 4. Ettevõtete arv Kuusalu vallas vastavalt töötajate arvule. Allikas: Statistikaamet 

2010. aastast peavad kõik FIE-d olema kantud Äriregistrisse, sellest nähtuvalt võib seletada 

kuni 10 töötajaga ettevõtete arvu märkimisväärset suurenemist 2010. aastal. Mikroettevõtete 
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arv on ka pärast 2010. aastat olnud tõusuteel – 2014. aastal on registreeritud mikroettevõtteid 

(sh FIEd) Kuusalu vallas 497, s.o 83 võrra rohkem, kui oli 2010. aastal. Väikeettevõtteid (10-

49 töötajat) tegutseb vallas 2014. aastal 16 – siin grupis on toimunud langus pärast 2008. aastat 

ning uut tõusutendentsi märgata ei ole. Ettevõtteid, kus töötab üle 50 inimese, on Kuusalu vallas 

registreeritud 2.  

Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt (RIK) 29.10.2015 saadud andmete põhjal on Kuusalu 

vallas registreeritud 9 aktsiaseltsi, 179 füüsilisest isikust ettevõtjat, 219 mittetulundusühingut, 

575 osaühingut, 3 sihtasutust, 6 tulundusühingut, 2 täisühingut, 5 usaldusühingut ja 1 välismaa 

äriühingu filiaal. 

Kuusalu vallas elavad ettevõtlikud inimesed, kes aina enam on huvitatud iseendale tööandjaks 

olemisest. Suurettevõtteid on vähe – kui ettevõttel peaks minema halvasti, mõjutab see otseselt 

suurt hulka vallaelanikke. Keskmise suurusega ettevõtete (10-49 töötajat) arv on püsinud viie 

viimase aasta jooksul stabiilsena, kuid ettevõtteid on tuntavalt vähem, kui oli 2008. aastal. 

2.1.2 Maksumaksjate osakaal elanikest 

Indikaator näitab kohalikus omavalitsuses elavate inimeste arvu, kes tasuvad üksikisiku 

tulumaksu. Maksumaksjate osakaal näitab survet maksumaksjale sotsiaalsfääri ülalhoidmiseks. 

(TAI.) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rahvaarv 

(31.12 seisuga) 

6770 6730 6770 6730 6700 6526 6528 6460 6435 

Maksumaksjate 

arv (31.12)  

3094 3226 3149 2942 2951 2980 2935 2946 2945 

Maksumaksjate 

osakaal % 

46% 48% 47% 44% 44% 46% 45% 46% 46% 

Tabel 5. Maksumaksjate arv ja osakaal Kuusalu valla rahvastikust. Allikas: Maksu- ja 

Tolliamet, Statistikaamet 

2.1.3 Keskmine brutotulu 

Näitab KOV-is elavate töötavate inimeste jõukust. Koos brutotulu saajate osakaaluga saame 

kirjeldada kohaliku omavalitsuse suhtelist jõukust, mis määrab kohaliku eelarve omatulude 

mahtu elaniku kohta. Kui vaadata koos maksumaksjate osakaaluga elanikkonnast (indikaator 

2.1.4), siis aitab see kirjeldada võimalusi teenuste planeerimiseks, samuti seda, kui 

maksujõulised on paikkonna inimesed. Suuremate tulude korral on paremad võimalused 

planeerida  tulevikuinvesteeringuid ning arendada tervist toetavaid teenuseid. (TAI.) 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

KOKKU 630,7441 773,8422 849,961 803,9446 814,0683 856,1526 906,2192 965,58 1041,28 

MEHED 762,5938 934,5161 1000,153 939,8208 963,2177 1013,582 1079,847 1139,643 1222,81 

NAISED 492,8866 604,9877 690,5654 669,9219 669,1478 700,2546 731,4317 786,931 853,34 

Tabel 6. Kuusalu valla palgatöötajate kuukeskmine brutotulu eurodes. Allikas: Statistikaamet 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kuusalu 630,7441 773,8422 849,961 803,9446 814,0683 856,1526 906,2192 965,58 1041,28 

Harju 666,3429 800,6212 908,9515 872,9053 861,8869 892,7342 946,3004 1005,006 1061,03 

Eesti 582,1073 704,7538 805,6063 770,5828 766,7826 797,647 844,439 900,109 954,02 

Tabel 7. Palgatöötajate kuukeskmine brutotulu eurodes võrdlusena Kuusalu vallas, Harjumaal 

ja Eestis. Allikas: Statistikaamet 

Joonis 14. Palgatöötajate kuukeskmine brutotulu eurodes võrdlusena Kuusalu vallas, Harjumaal 

ja Eestis. Allikas: Statistikaamet 

Kuusalu vallas elava tööl käiva inimese keskmine brutopalk on 2014. aastal 1041,28 eurot kuus. 

Võrrelduna Harjumaa ja kogu Eesti keskmisega, on see enam-vähem võrdne Harju keskmisega 

ja kõrgem kui kogu Eesti töötajaskonna keskmine kuusissetulek. Nagu ka kogu ülejäänud 

Eestis, on Kuusalu valla elanike kuusissetulek viimastel aastatel stabiilselt kasvanud.  

Võrreldes lähimate naaberomavalitsustega – Loksa linna, Anija valla ja Jõelähtme vallaga – on 

sarnaselt kõigi omavalitsuste palgatöötajate sissetulekud suurenenud 2006-2008, siis teinud läbi 

vähenemise 2009. aastal (Loksal pigem 2010) ning seejärel hakanud taas ühtlaselt suurenema. 

Jõelähtme valla elanike keskmine kuusissetulek on läbivalt suurim, 2014. aastal 1108,14 eurot 
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(66,86 eurot suurem kui Kuusalu vallas). Anija vallas on sama näitaja 2014. aastal 915,61 eurot 

(125,67 euro võrra väiksem kui Kuusalu vallas) ning Loksa linna elanike keskmine brutotulu 

kuus oli 2014. aastal 831,78 eurot (209,5 euro võrra väiksem kui Kuusalu vallas). 

Vaadeldes brutotulu suurust ja saajate hulka Kuusalu vallas, on valdav enamus palgatöölisi 

vanuses 25-49 (1383 inimest), umbes poole võrra vähem on töötajaid vanuses 50-62 aastat 

(792) ning töötajaskonnast väikese osa moodustavad alla 25-aastased töötajad (175) ning üle 

63-aastased (198). Keskmine brutotulu kuus on suurim 25-49 aastaste seas - 1192,51 eurot ning 

väikseim alla 25-aastaste hulgas - 663,98 eurot, s.o 44% väiksem kui järgneva vanuserühma 

keskmine sissetulek.  

2.1.4 Ülalpeetavate määr 

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 100 

tööealise (15-64-aastased) elaniku kohta. Näitaja iseloomustab rahvastiku vanuskoosseisu. See 

on oluline eelarvepoliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub hõivest, kuid haridus-, 

tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust. Sisuliselt näitab see indikaator, mitu 

mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 

tööealist inimest. Kui ülalpeetavate määr on 50, tähendab see, et 100 tööealise elaniku kohta on 

50 ülalpeetavat, st iga kahe tööealise elaniku kohta üks ülalpeetav. Mida väiksem on see suhe, 

seda väiksem on koormus töötajatel. (TAI.) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kuusalu 47,4 49,2 50,2 51,9 52,0 54,9 52,1 52,8 55,2 56,7 

Harjumaa 42,2 43,0 43,4 43,9 44,5 45,1 46,4 48,0 49,1 50,3 

Eesti 46,9 47,4 47,7 47,9 48,3 48,8 49,7 50,8 51,9 53,2 

Tabel 8. Ülalpeetavate määr % võrrelduna Kuusalu vallas, Harjumaal ja Eestis 1. jaanuari 

seisuga. Allikas: Statistikaamet 

Elanikkond Eestis vananeb ning sellega koos suureneb ka ülalpeetavate määr nii Eestis, 

Harjumaal kui ka Kuusalu vallas. Kuusalu valla ülalpeetavate määr on siiski kõrgem Eesti 

keskmisest ning Harjumaa keskmisest. 

Analüüsides, mille arvelt ülalpeetavate määr Kuusalu vallas läbivalt suureneb, selgub, et 

Kuusalu vallas suureneb 65 ja vanemate elanike osakaal iga aastaga. Ka 0-14 aastaste osakaal 

on hakanud pärast 2012. aastat uuesti veidi kasvama, kuid kasv on aeglasem. Silmatorkav on 

selle indikaatori juures tööealise (15-64) elanikkonna läbiv vähenemine – 2015. aastal elab 

Kuusalu vallas 463 tööealist inimest vähem kui 2006. aastal.  
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Kuusalu vallas suureneb eakate osakaal kiiremini kui Eestis keskmiselt, rääkimata Harju 

keskmisest. Tööealine elanikkond väheneb tuntavalt. Surve sotsiaal- ja tervishoiusüsteemile 

kasvab eeldatavasti. 

2.1.5 Miinimumpalga saajate osakaal 

Miinimumpalga saajate osakaal iseloomustab potentsiaalses vaesusriskis elavate inimeste 

gruppi. Näitaja võimaldab kavandada vajalike teenuste ja toetuste võrku ning hulka. (TAI.) 

 2006 200

7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maksumaksjate 

arv (31.12)  

3094 322

6 

3149 2942 2951 2980 2935 2946 2945 

Miinimumpalg

a saajad 

393 388 448 458 465 426 413 475 455 

Osakaal % 12,7

% 

12% 14,2

% 

15,6

% 

15,8

% 

14,3

% 

14,1

% 

16,1

% 

15,4

% 

Tabel 9. Miinimumpalga saajate arv ja osakaal kõigist maksumaksjatest Kuusalu vallas 31.12 

seisuga. Allikas: Maksu- ja Tolliamet 

Miinimumpalka saavate inimeste osakaal näitab potentsiaalses vaesusriskis elavate inimeste 

osakaalu vallas. Statistikaameti andmetel sai Kuusalu valla maksumaksjatest 2014. aastal 

miinimumpalka 15,4%. Analüüsitavate aastate kõrgeim oli osakaal 2013. aastal, siis sai 

miinimumpalka (või vähem) 16,1% Kuusalu valla maksumaksjatest. Madalaim oli osakaal 

2007. aastal – 12%. 

2.1.6 Registreeritud töötuse määr 

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr näitab töötute osakaalu tööjõus, st tööjõulise elanikkonna 

hulgas. Arvutatakse Töötukassas registreeritud töötute arvu alusel. Töötus on üks olulistest 

terviseriskidest, millest lähtuvalt on  omavalitsusel võimalus planeerida ja  käivitada 

eriprogramme töötusega kaasnevate sotsiaal-  ja terviseriskide maandamiseks (näiteks erinevad 

kursused, nõustamisteenused, koolitused, töökohtade loomine, terviseteenuste tagamine 

tervisekindlustuseta isikutele). (TAI.) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30.09.2015 

Kuusalu 16 21 56 268 212 185 143 122 87 85 

Tabel 10. Registreeritud töötud Kuusalu vallas 31. detsembri seisuga. Allikas: Töötukassa 
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Registreeritud töötute arv kasvas hüppeliselt 2009. aastal. Kõige rohkem registreeritud töötuid 

oli Kuusalu vallas 31.03.2010–298. Pärast seda on hakanud registreeritud töötute arv vähenema 

ning 30.09.2015 oli Töötukassa andmetel Kuusalu vallas 85 registreeritud töötut. 

Töötukassalt 02.11.2015 saadud lisaandmete põhjal jagunevad töötud:  

• Soo lõikes: mehed-34, naised-52; 

• Vanuse lõikes: 16-2a–7, 25-54a -67, 55+a-12; 

• Pikaajalisi töötuid on 25, s.o 29% kõigist töötutest. 69 Kuusalu valla töötut on 

Töötukassas arvel olnud kuni 6 kuud. 

 

Joonis 15. Registreeritud töötud Kuusalu vallas. Allikas: Töötukassa 

 

2.2 Toimetulek 

2.2.1 Ravikindlustusega kaetud 

2009. aasta lõpu seisuga on Kuusalu vallas 363 ravikindlustuseta isikut, ravikindlustus oli 6447 

vallaelanikul, s.o 94,7% valla rahvastikust. Ravikindlustamata isikute hulka kuuluvad 

tööealised inimesed, kes on pikaajalised töötud, töötavad mitteametlikult vms.     

30.09.2015 seisuga on Kuusalu vallas ravikindlustatuid 6080, s.o 6557st vallaelanikust 92,7% 

on kaetud ravikindlustusega. (Haigekassa, Rahvastikuregister.) 
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Ravikindlustatute osakaal Kuusalu valla rahvastikust on vähenenud. 2015. aastal on 477 inimest 

Kuusalu vallas ilma ravikindlustuseta.  

Haigekassalt 03.11.2015 saadud kommentaari kohaselt on Kuusalu valla elanike 

ravikindlustusega hõlmatus veidi väiksem kui Eesti keskmine (94,2%). 

 

2.2.2 Erivajadusega inimesed 

Kuusalu vallas oli 22.03.2010 seisuga 351 töövõimetuspensioni saajat. Puue oli määratud 531 

inimesele, neist 198 olid Valkla Hooldekodu kliendid. Puuetega inimestest 284 olid mehed: 

pensioniealisi 96, alla 18-aastaseid 15. Puudega naisi oli Kuusalu vallas 247: pensioniealisi 152 

ja alla 18-aastaseid 12. (X-tee andmed)  

30.09.2015 seisuga elab Kuusalu vallas Sotsiaalkindlustusameti andmetel 26 last, kellele on 

määratud puude raskusaste. Neist on keskmise puudega 2 last, raske puudega 23 ning sügava 

puudega 1 laps. Puue on määratud 512 täisealisele isikule: neist 109 on sügava puudega, 277 

raske puudega ja 126 keskmise puudega. 30.09.2015 seisuga, kui vallaelanikke oli 6557 ja puue 

määratud 538 Kuusalu valla inimesele, siis on puudega inimeste osakaal valla elanikkonnast 

8,2%.  

Töövõimetuspensionile on õigus püsivalt töövõimetuks tunnistatud vähemalt 16-aastasel isikul, 

kelle töövõime kaotus on 40 kuni 100 protsenti. Püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule 

määratakse töövõimetuspension kogu töövõimetuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 

vanaduspensioniikka jõudmiseni. (Sotsiaalkindlustusamet.) 30.09.2015 on Kuusalu vallas 355 

töövõimetuspensionäri (STAR statistika). Arvestades, et tööealisi (16-65) oli antud hetkel 4242, 

siis on töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast Kuusalu vallas 8,4%. 

 2010 2015 

Töövõimetuspensionärid 351 355 

Puudega inimesed kokku 531 538 

sh puudega lapsed 27 26 

sh puudega pensioniealised 248 265 

Tabel 11. Kuusalu valla erivajadustega inimeste arv 2010. ja 2015. aastal. Allikas: STAR 

statistika 
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2.2.3 Välja makstud toimetulekutoetused elaniku kohta 

Vaesus on oluline terviserisk. Näitaja annab ülevaate vaesusriskis elavate inimeste hulgast ja 

toimetuleku toetuse vajaduse ulatusest. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kuusalu 7,03 2,05 1,53 3,26 6,71 9,99 9,94 9,17 6,88 

Harjumaa 3,13 2,05 1,66 4,22 9,97 12,13 10,56 8,85 7,91 

Eesti 9,14 6,52 5,75 9,08 15,59 18,09 15,95 14,3 13,58 

Tabel 12. Toimetulekutoetus ühe elaniku kohta eurodes Kuusalu vallas, Harjumaal ja Eestis. 

Allikas: Statistikaamet 

Toimetulekutoetuste taotlemine kasvas märgatavalt 2010. aastal ning veelgi rohkem 

2011.aastal. Tegemist oli siiski üldise tendentsiga kogu Eestis. 2014. Aastaks on 

toimetulekutoetuste taotlemine taas langenud, kuid 2009.a madalat taset veel saavutanud ei ole. 

Kuusalu vallas makstakse toimetulekutoetust ühe elaniku kohta välja siiski vähem kui mujal 

Harjumaal ning tunduvalt vähem kui kogu Eestis keskmiselt. 

2.2.4 Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv 

Näitaja annab ülevaate, kuidas omavalitsuse poolt makstavad rahalised toetused aitavad 

vähendada elanike võimalikku ebavõrdsust tervises (nt terviseteenuste kättesaamisel jm).  

Oluline on toetusi käsitleda koos KOV-s pakutavate sotsiaalteenustega (indikaator 2.2.9), kuna 

on omavalitsuse otsustada, kas ta toetab elanikke rahalise toetusega või erinevate teenuste 

pakkumise kaudu. 

  2010   2011   2012   2013   2014   

  summa saajaid summa saajaid summa saajaid summa saajaid summa saajaid 
Toimetulekut

oetus 
44 670 51 67 135 69  65 474 61  60 664 59  44 449 48  

Lapsehoiutee

nus 
33 208 49 26 928 36 31 728 32 44 550 52 27 324 37 

Hooldajatoet

us koos 

sots.maksuga 

37 530 67 38 234 72 39 359 72 39 177 73 39 614 66 

Sünnitoetus 36 430 114 28 153 88 21 120 66 20 160 63 19 840 62 
Lasteaia 

kohatasu ja 
õppetasu 

toetus 

16 890 19 18 172 38 18 048 50 19 453 59 20 756 58 

Toidutoetus 13 596 70 13 438 76 15 404 71 17 410 86 19 195 88 

Tervisetoetus 13 739 72 15 115 110 16 062 116 16 241 116 16 170 123 
Ühekordne 
toetus 

8 117 37 9 034 84 12 639 80 16 027 81 13 030 85 

Lasterikaste 

perede toetus 
11 440 56 11 290 105 12 224 108 12 224 112 12 128 105 

Jõulutoetus 4 908 256 5 300 265 5 320 266 6 040 302 5 820 291 
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Aabitsatoet

us 

4 346 68 5 184 81 4 672 73 4 992 78 5 184 81 

Matusetoetus 3 643 57 3 455 54 3 520 55 3 776 59 3 328 52 
Puudega 
lapse toetus 

5 782 5 5 921 4 3 556 4 3 679 3 4 324 4 

Riiklik 

lapsehoiuteen
us puuetega 

lastele 

224   5 515   6 359   3 002   960   

Muusikakool

imaksu toetus 
2 233 8 2 591 13 2 709 15 2 709 17 1 834 9 

Tublide 

õpilaste 

toetus 

4 110   4 205   1 905   2 665   3 150   

Juubelitoetus 2 301 72 2 304 69 2 176 68 2 336 73 2 304 72 
Muud 

toetused 
puuetega 

inimestele 

884 3 2 112 10 1 535 6 2 113 10 1 912 9 

Kriisitoetus 1 873 6 1 491 11 1 677 9 2 094 10 3 869 10 
Eestkostel 

olevate laste 

jõulutoetus 

352 10 288 9 320 10 352 10 288 9 

Töövihikutoe

tus 
3 813   930   695   643   554   

Laste jõulu 
kommipakid 

4 709   4 906   5 116   5 010   5 416   

Õpilaskodud

e kulud 
        200   648   863   

Vajaduspõhi
ne peretoetus 

            815 13  1 323 16  

 KOKKU 254798   271701   271818   286780   253635   

Tabel 13. Kuusalu vallas välja makstud sotsiaaltoetused: kogusumma ja saajate arv. Allikas: 

kohalik omavalitsus 

Kuigi toimetulekutoetuse taotlemine on 2014. aastaks vähenenud, mis omakorda võiks viidata 

otseses vaesuses elavate inimeste arvu vähenemisele, ei ole sarnast muutust näha kohalike 

toetuste maksmisel. Kohalikud sotsiaaltoetused jagunevad Kuusalu vallas sissetulekust 

sõltuvateks ja sündmusepõhisteks toetusteks. Sündmusepõhised sotsiaaltoetused ei näita 

otseselt inimeste toimetulekut, vaid neid makstakse teatud elusündmuste puhul: lapse sünd, 

kooliminek, eakatele juubeli- ja jõulutoetus, matusetoetus jne. 

Sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste, eelkõige tervisetoetuste ja ühekordsete toetuste, saajate 

arv on aasta-aastalt suurenenud. Samuti taotletakse aina enam lasteaia kohamaksu ja toiduraha 

doteerimist.  

2.2.5 Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

Indikaator aitab kirjeldada ja analüüsida, kuidas omavalitsuse poolt pakutavad teenused aitavad 

vähendada elanike võimalikku ebavõrdsust tervises ning vastavad reaalsetele vajadustele. 

Teenuse puudumine võib tähendada, et teenuse järele vajadus puudub või et vajadust ei ole 

teadvustatud (TAI). 

Kuusalu Vallavalitsus osutab või ostab abivajajatele järgmisi sotsiaalteenuseid:  
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Kodu- ehk avahooldusteenus. Koduteenuseid osutatakse Kuusalu valla elanike registris 

olevatele vanuritele, puuetega isikutele ja erivajadustega laste peredele või ka teistele isikutele, 

kes vajavad ajutiselt kõrvalabi. Põhiteenused on eluliselt vajalikud igapäevatoimingud ja neid 

osutatakse seadusjärgsete ülalpidajateta abivajajatele tasuta (perekonnaseaduse mõistes on 

seaduslikud ülalpidajad lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad ja õed-vennad). 

Põhiteenuseid osutavad valla hooldustöötajad ja nende tööd tasustab vald oma eelarvest. 

Tugiteenused on lisatoimingud (näiteks kodune suurpuhastus, transporditeenus, asjaajamise 

korraldamine), mida abivajaja võib tellida, ning nende eest tuleb eraldi maksta. Kõigi ostetavate 

või tellitavate kaupade eest peab tasuma tellija (näiteks ravimid tuuakse apteegist tasuta, kuid 

raha nende väljaostmiseks annab inimene ise).  

Psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine. Psühholoog/võlanõustaja võtab soovijaid vastu 

kindlatel nädalapäevadel nii Kuusalus kui ka Loksal ning teenus on vallaelanikele tasuta.  

Transporditeenus. Kuusalu vallas osutavad transporditeenust peamiselt sotsiaalvaldkonna 

töötajad. Transporditeenuse hind on kindlaks määratud kohaliku õigusaktiga ning teenus on 

tasuline. Sotsiaaltoetuste andmise korra mõistes riskigruppi kuuluval isikul on läbi 

tervisetoetuse võimalik taotleda teenuse kompenseerimist. Invatransporditeenus tuleb tellida 

kaugemalt, üldjuhul Tallinnast. Teatud juhtudel osutatakse invatransporditeenust Kuusalu 

koguduse väikebussiga.  

Hooldekoduteenus. Kuusalu Vallavalitsuse allasutus Kuusalu Eakate Kodu osutab vallas 

hooldekoduteenust. Eakate Kodus on 11 kohta, mis katab valla vajaduse osaliselt. 

Hooldekoduteenust ostetakse suures osas sisse – abivajajad on paigutatud erinevatesse 

hooldekodudesse erinevates maakondades. Vallavalitsus hüvitab hooldekodukoha maksumuse 

klientide eest, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle puhul ei ole omaksed 

võimelised toetama.  

Supiköök. Supiköögiteenust osutab Kuusalu Eakate Kodu. Teenuse kasutajate hulk on väike, 

alla 10 kliendi. Teenus on tasuline, vältimatu abi meetmena võib vallavalitsus tagada teenuse 

abivajajale tasuta.   

Tugiisik, isiklik abistaja. Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalsüsteem on paindlik ning teenuseid 

osutatakse juhtumipõhiselt. Vajadusel määratakse taotlejatele kindlateks tegevusteks tugiisik 

või isiklik abistaja. Teenus on üldjuhul abivajajale tasuta, omavalitsus võib kehtestada 

omaosaluse. Nimetatud teenuseid on viimastel aastatel osutatud üksikutel juhtudel.  
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Sotsiaalelamispind. Omavalitsus on kohustatud tagama elamipinna isikutele, kes ei ole 

võimelised omale ise elukohta leidma. Kuusalu valla sotsiaalelamispinnad asuvad Kuusalu ja 

Kiiu lähedal Allika külas ning Kolga alevikus. Nimetatud sotsiaalpinnad on halvas seisukorras, 

elutingimused ei vasta nõuetele.  

Varjupaigateenus. Varjupaigateenust ostab Kuusalu vald sisse. Hea koostöö on olnud Haiba 

lastekoduga ning Tallinna emade ja laste varjupaigaga.  

Duši kasutamine, pesupesemine. Vallaelanikel, kellel puuduvad kodus elementaarsed 

sanitaartingimused, saavad vajadusel käia duši all Kolga päevakeskuses ning kokkuleppel 

Kuusalu rahvamajas või Eakate Kodus. Pesu saab pesta nii Kolgas kui ka Kuusalus. Avaliku 

sauna kasutamine on võimalik Kuusalu Spordikeskuses.  

Toetatud töötamine. Töötamise toetamise eesmärk on iseseisvalt elava või toetatud elamise 

teenust kasutava kliendi töötamine tavapärases töösuhtes. Teenus on ette nähtud tööealistele 

psüühilise erivajadusega keskmise või raske puudega inimestele.  

Igapäevaelu toetamine. Igapäevaelu toetamise teenus on eeskätt tööealistele psüühilise 

erivajadusega isikutele, kellele on määratud keskmine, raske, sügav puue või töövõimekaotus 

vähemalt 10%. Teenuse eesmärgiks on parima võimaliku toimetuleku õpetamine tavapärases 

keskkonnas inimese iseseisval elamisel, sealhulgas koos pere ja/või lähedastega.  

 

2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse 

2.3.1 Kogukonna motivaatorid 

Kuusalu vald tunnustab ja tänab oma kogukonna tublisid inimesi. Kuusalu Vallavolikogu 22. 

detsembri 2010 määruse nr 31 "Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord“ alusel omistatakse 

kõige auväärsematele vallakodanikele aukodaniku tiitel, millega kaasneb ühekordne rahaline 

preemia. Valla aumärk antakse silmapaistvate saavutuste eest ning sellega kaasneb tavaliselt 

kingitus või rahaline preemia. Vallavalitsuse tänukirjaga tänatakse inimesi, kes oma 

kohusetundliku töö või saavutustega on silma paistnud.  

Parimaid õppureid, kes lõpetavad keskkooli, põhikooli või huvikooli kas medali või 

kiituskirjaga, premeerib vald rahalise preemiaga. Tavaklassi kiituskirjaga lõpetanud saavad 

vallalt sümboolse tänukingi – viimastel aastatel on selleks olnud kinkekaart.  
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Vallavalitsus korraldab iga aasta alguses tänupeo, kuhu kutsutakse eelmisel aastal silma 

paistnud tublid inimesed, et neid kiita ja tunnustada. Antakse välja aasta haridus-, kultuuri- ja 

spordipreemiad ning jagatakse arvukalt tiitleid: aasta juhendaja ja treener, aasta kultuuri- ja 

spordikollektiiv, aasta kultuuri- ja sporditegu, aasta uustulnuk, aasta korraldaja, aasta toetaja, 

aasta parimad sportlased nii noorte kui täiskasvanute tasemel jne. Kindlasti motiveerib Kuusalu 

valla kodanikku huvi- ja sporditegevuse vallapoolne toetamine – nii taidlusringide kui laste ja 

noorte spordi treeningrühmade juhendajatele makstakse toetust. 

 

2.3.2 Elanike kaasamine 

Elanike kaasamine otsustusprotsessi väljendub kõigepealt läbi põhiseadusliku õiguse - 

vallavolikogu liikmete valimise. Volikogu komisjonidesse – Kuusalus on neid üheksa – on 

kaasatud paljud vallakodanikud läbi erinevate tegevusvaldkondade:  

revisjonikomisjon, mis tegutseb vastavalt KOKS-i § 48;  

arengukomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja –valitsuse 

nõustamine valla strateegilise planeerimise, sh üldplaneeringu koostamise, valla ja 

valdkondlike arengukavade koostamise/muutmise, eelarve strateegia ja valla turunduskava 

koostamisel;  

eelarvekomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja –valitsuse 

nõustamine valla eelarve menetlemisel, investeeringute planeerimisel, vallale rahaliste 

kohustuse võtmisel, maksude ja teenuste hindade kehtestamisel, ettevõtluses ning turismis;  

ehituskomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja –valitsuse 

nõustamine valla detailplaneeringute menetlemisel ja ehitusküsimuste lahendamisel;  

haridus- ja noorsootöökomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – 

valitsuse nõustamine valla haridus- ja noorsootöö koordineerimisel ja planeerimisel, 

huvihariduse küsimustes jne;  

keskkonnakomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja –valitsuse 

nõustamine valla maa- ja omandireformi, keskkonnakaitse, heakorra, elamu- ja 

kommunaalmajanduse, valla teede korrashoiu küsimustes jne;  

kogukonnakomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja –valitsuse 

nõustamine valla külaelu ja korrakaitse küsimustes ning koostöö küla- ja asumiseltsidega;   
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sotsiaalkomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja –valitsuse 

nõustamine valla sotsiaalteenuste- ja teenuste osutamisel ja planeerimisel, tervishoiu 

korraldamise küsimuses jne;  

kultuuri- ja spordikomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja -valitsuse 

nõustamine valla kultuuri- ja sporditegevuse ning nende valdkonnaga seotud 

mittetulundusorganisatsioonide küsimustes jne. 

 

Kuusalu on arvukate küladega vald, siin on 64 küla ja 3 alevikku. 45 küla on valinud endale 

külavanema, kuues külas tegutseb külaelanike esindaja. Külavanemad käivad regulaarselt koos. 

Kolmas sektor on väga hästi arenenud. RIK andmetel on Kuusalu vallas registreeritud kokku 

üle 200 mittetulundusühingu ja sihtasutuse, lisaks tegutsevad seltsingud ja mitteformaalsed 

ühendused, näiteks taidlus- ja huviringid.  
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3 Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

 

Lapse- ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale käitumisele. 

Tervist mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, 

lasteaia- ja koolikeskkond, samuti üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh haridus- ja 

tervishoiusüsteemi korraldus ning töötus ja vaesus riigis. Suurt mõju avaldab lastele neid 

ümbritsev sotsiaalne võrgustik, vanemate, vanavanemate ja sõprade eluviis ning käitumine. 

Lapse ja noore tervise ning arengu kujunemist tuleb käsitleda koosmõjus perekonna ja 

keskkonnaga, kus laps suurema osa ajast viibib. Investeering haridusse võrdub investeeringuga 

tervisesse. (Rahvastiku Tervise Arengukava 2008-2020.) 

3.1 Laste arv omavalitsuses 

2006. aastal elas Kuusalu vallas kokku 1660 last ja noorukit vanuses 0-19 aastat. 2015. aastaks 

on laste ja noorukite arv vähenenud 1440-ni. Veidi on vähenenud ka laste ja noorte osakaal 

kogu elanikkonnas. 2006. aastal oli lapsi 25% ja 2015. aastal 22% kogu elanikkonnast. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

vallas 

elanikke 
6 730 6 770 6 730 6 770 6 730 6 700 6 526 6 528 6 460 6 435 

lapsi vanuses 

0-19 
1 660 1 660 1 640 1 670 1 600 1 600 1 458 1 443 1 441 1 440 

laste osakaal 

% 
25 25 24 25 24 24 22 22 22 22 

Tabel 14. Kuusalu valla 0–19 aastaste laste osakaalu % võrdluses elanikkonna koguarvuga. 

Allikas: Statistikaamet 

Joonis „Laste arv Kuusalu vallas aastatel 2006-2015“ näitab, et viimase 10 aasta jooksul on 

pidevalt vähenenud 15-19 aastaste ehk gümnaasiumiealiste noorte arv.  Alates 2011 aastast on 

langenud  0 - 4 ja 15 – 19 aastaste laste ja noorte arv. Väike tõus on kahel viimasel aastal 10 – 

14 aastaste laste vanusegrupis. 
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Joonis 16. Laste arv Kuusalu vallas aastatel 2006-2015. Allikas: Statistikaamet 

3.2 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

Ohutuse seisukohast on oluline Kuusalu mereäärne asukoht – pikk merepiir ning rannakülade 

suhteliselt tihe asustatus. Kuusalu valla maastikku ilmestavad ka mitmed jõed, järved ja sood, 

mis on samuti ohutuse seisukohast oluliseks näitajaks.  Viimastel aastatel on paranenud 

Kuusalu laste koolitee turvalisus – 2012. aastal valmis Kiiu-Kuusalu kergliiklustee. 

Probleemiks on olnud päeva ajal valgustamata Tallinn-Narva maantee Kuusalu jalakäijate 

tunnel; kevadel 2016 peaks probleem lahenema. Kuusalu vallas on palju lapsi, kes elavad 

alevikest eemal ja peavad kooli jõudmiseks liikuma osaliselt tiheda liiklusega teede ääres või 

mööda sõidutee teepeenart st et puuduvad kõnniteed. 

Mänguväljakud. Alevike kortermajade juures asuvate mänguväljakute olukord on 

kaardistamata. Lasteaedade juures olevad mänguväljakud on heas korras. Kuusalu Jussikese 

Lasteaia mänguväljak renoveeriti ja sisustati täies mahus koos lasteaia renoveerimisega 2005. 

aastal. Hiljem on lisandunud mitmed heategevuslike projektidega soetatud mänguvahendid. 

Vanemad atraktsioonid on 10 aastat vanad ja need vajavad järjepidevat hooldust ning detailide 

väljavahetamist. Kiiu Kiigepõnni Lasteaia mänguväljak on täiesti uus ja kaasaegne, vastab 

kõikidele normidele ja nõuetele. Kolga Lasteaia ümber on 2013. aastal paigaldatud 3 kiike ja 2 

ronimislinnakut firmalt Tip–Tip-Tap. Lisaks eelpool nimetatule on 2 metallist kiike, mis 

pärinevad nõukogude ajast ja 1 puust kiik, mille valmistasid lapsevanemad. Kolga Kooli juures 

on seiklusrada, mis uuendati (puitosade ja trosside vahetamine, autorehvidest lisaatraktsioonid) 

2014/2015 õppeaastal koostöös lastevanematega. Kuusalu Keskkooli juures männikus on 

mänguväljak ja seiklusrada, mis valmisid 2007. aastal ning mõlemad vajaksid renoveerimist. 

Hetkel on nende olukord rahuldav, sest katkised atraktsioonid või atraktsioonide ohtlikud 

kulunud osad on eemaldatud ja seiklusraja kulunud puitosad võimalusel asendatud uutega. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 -4 390 430 450 470 450 490 442 408 377 367

5 -9 330 350 360 390 390 410 372 413 428 425

10 - 14 390 370 330 350 340 330 303 301 323 341

15 -19 550 510 500 460 420 370 341 321 313 307

0
100
200
300
400
500
600

Laste arv Kuusalu vallas
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Koolimaja kõrval on uus skatepark, mis rajati 2014. aastal. Vihasoo Lasteaed–Algkooli 

mänguväljak valmis aastal 2002 ja vajab renoveerimist. Uus õuevahend Laev paigaldati 2014. 

aastal. 

 

Mööbel, mänguasjad ja sisetemperatuur haridusasutustes. Kuusalu Keskkooli vanim mööbel on 

ostetud 2000. aastal ning klasside mööblit uuendatakse võimaluse korral pidevalt. Ruumid on 

soojad, sest koolil on oma katlamaja ja võimalus ise temperatuuri reguleerida. Samuti on 

koolimajas korralik ventilatsioonisüsteem, mis ehitati 2009.a. Kolga Koolis on mööbel 

vahetatud, kasutatakse Arco reguleeritavat koolimööblit. Majasisene temperatuur vastab 

nõuetele, on reeglina 20 kraadi. Kuusalu lasteaias Jussike on mööbel kvaliteetne ja heas korras 

– vahetati täies mahus välja koos lasteaia renoveerimisega aastal 2005. Mänguasju rohkelt, need 

on eakohased ja mitmekesised. Ruumid soojad, võimalus ise reguleerida (temperatuur 21 – 23 

kraadi). 

Kolga lasteaia neljas lasteaiarühmas on kaasaegne ruumikeskkond (kapitaalselt remonditud). 

Üks rühmaruum, kus esineb lubatust kõrgem radoonitase ja on halb valgustus, vajab kapitaalset 

remonti. Mängu- ja õppevahendid on kaasaegsed. On olemas võimalus neid pidevalt täiendada 

ja uuendada. Sisetemperatuur on normikohane (on olemas võimalus temperatuuri ise 

reguleerida). Kiiu Kiigepõnni Lasteaias on uuele majale kohaselt kogu mööbel ja mänguasjad 

uued ning kvaliteetsed, temperatuur ja valgustus ruumides normikohane. 2015. a sügisel teostas 

Tervisekaitse mõõtmisi, kas kõik kasutatud materjalid on vastavad normatiividele. Vihasoo 

Lasteaed – Algkooli lasteaia rühmaruum renoveeriti aastal 2002 ja magamistuba aastal 2015. 

Mõlemas ruumis sisetemperatuur vastab normidele lasteaia Mööbel uuendati 2002. a. ning 

vastab täielikult vajadusele. Vihasoo koolis on koolilauad ja toolid vahetatud aastate jooksul 

välja ja praegune olukord on hea. Muu kooli sisustus (kapid) on väga vanad ja vajaksid 

uuendamist. Sisetemperatuur talvel klassides on madal, eriti külm on saal. 

 

Kuusalu Noortekeskused asuvad Kuusalus endises köstrimajas, Kiius vallamajas ja Kolgas 

mõisavalitseja endises veinikeldris. Kõige paremates tingimustes tegutseb Kuusalu 

noortekeskus, kus keskuse tööks on renoveeritud endine EELK Kuusalu Laurentsiuse koguduse 

köstrimaja, mis vajab remonti. Kolga noortekeskus tegutseb Kolga mõisa valitsejamaja keldris, 

kus igapäevaseks tegevuseks on kaks ruumi, mis ei vasta tervisekaitse-, turva- ja 

tuleohutusnõuetele. Kiiu noortekeskus tegutseb Kiius mõisa ehk vallamaja teisel korrusel, kus 
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tegevusteks on kolm ruumi, mis vajavad remonti ega vasta nõuetele. (Allikas: Kuusalu valla 

noorsootöö arengukava 2014 – 2020) 

3.3  Laste arv haridusasutustes 

Kuusalu vallas pakutakse alusharidusteenust neljas asutuses: Kuusalu alevikus asuvas lasteaias 

Jussike, Kolga lasteaias, Vihasoo Lasteaias-Algkoolis ning alates 2014. a septembrist Kiiu 

Kiigepõnni lasteaias ning üldharidusteenust kolmes asutuses: Kuusalu külas asuvas Kuusalu 

Keskkoolis, Kolga alevikus asuvas Kolga Koolis ning Vihasoo külas asuvas Vihasoo Lasteaed- 

Algkoolis. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kuusalu KK 558 521 513 503 522 524 537 544 570 596 

Kolga KK 186 181 162 153 141 140 134 125 126 139 

Vihasoo AK 26 33 30 32 34 31 40 38 34 37  

Koolides kokku 770 735 705 688 697 695 711 707 730 772 

Vihasoo LA  17 17 19 20 18 17 19 20 18 17  

Kuusalu LA 179 186 186 184 196 196 196 209 182 159 

Kolga LA 57 56 70 73 91 91 89 86 85 80 

Kiiu LA 0 0 0 0 0 0 0 0 102 111 

Lasteaedades kokku 253 259 275 277 305 304 304 315 387 367 

Lasteasutustes kokku 1023 994 980 965 1002 999 1015 1022 1117 1139 

Tabel 15. Laste arv Kuusalu valla haridusasutustes. Allikas: lasteaiad, koolid 

3.4 Tervist edendavad lasteaiad ja koolid. Kooli/ lasteaia terviseteenuse 

olemasolu 

Kuusalu valla lasteaedadest kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku Kuusalu 

Jussikese Lasteaed (2013). Kiiu Kiigepõnni Lasteaed loodab TEL võrgustikuga liituda 

lähiaastail. Kuusalu valla kolmest koolist tegutseb Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga 

liitumise suunas Kuusalu Keskkool, lootes selleni jõuda 2015/16 õppeaastal. 

Haridusasutuste võimekus terviseteenuste osutamisel on vallas erinev. Järgnevas tabelis on 

kirjeldatud tugispetsialistide ametikohtade jaotus valla haridusasutustes (seisuga 01.09.2014). 

   Kuusalu KK  Kolga Kool  Vihasoo LA  Kuusalu 

LA  

Kolga LA  Kiiu LA  

logopeed   1  0,5  0,25  1  0,5     

psühholoog  1     0,25           

sotsiaalpedagoog  1     0,25           
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eripedagoog     *              

õpiabirühma õpetaja  0,4                

kooliõde  0,8  0,2              

tervishoiutöötaja            0,25     0,25  

õpilaskodu juhataja  1                 

õpilaskodu kasvataja  1                 

õpilaskodu kasvataja  1                 

abiõpetajad  2,5                 

toimetulekuklassi  

õpetaja  

      1           

Tugiõpe  1,2                 

pikapäevarühma 

õpetajad  

5   1   0,5           

hev õpilaste 

koordinaator  

0,45  *  *            

hev õpilaste tugiisik      1        0,5  0,5  

hev õpilaste tugiisik                 0,5  

Tabel 17. Tugispetsialistide ametikohtade jaotus Kuusalu valla haridusasutustes. (Allikas: 

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2015–2020) 

Märgistatud lahtrid tabelis tähendavad, et nimetatud ametikohta ei vajata või see pole täidetud. 

*Tärniga tähistatud ametikohtade puhul on tegemist lisaülesannete täitmisega.   

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukavas 2015–2020 kirjeldatakse terviseteenust osutamist 

haridusasutustes järgmiselt. Vihasoo Lasteaed–Algkoolis pakub tugiteenust 3 tugispetsialisti: 

logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog-õpiabi õpetaja - kokku on selleks 0,75 ametikohta. 

Kiiu Lasteaias on tööl terviseõpetaja 0,25 koormusega. Logopeedi teenust ostetakse sisse 

vajaduspõhiselt. Lasteaias käivatel kahel lapsel on tugiisikud – kummalgi 0,5 koormusega. 

Kolga Koolis on tööl logopeed ja tugiisik. Vajadusel on kasutatud valla psühholoogi ja 

Rajaleidja keskuse teenust. Lisaks on loodud (taotletud) HEV-koordinaatori ametikoht (0,3), 

kes korraldaks haridusliku erivajadusega õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajalikku 

koostööd tugispetsialistide ja õpetajate vahel. Kolga Lasteaias on 0,5 koormusega tööl 

logopeed. Majas ei ole tervishoiuspetsialisti, mistõttu meditsiinilisest küljest laste tervist 

jälgitud ei ole. Oluline oleks ka psühholoogi tugi. Kuusalu Keskkoolis töötavad logopeed, 

psühholoog, sotsiaalpedagoog, õpiabirühma õpetaja, kooliõde, õpilaskodu juhataja, õpilaskodu 
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kasvatajad, abiõpetajad. Tugisüsteem toimib üldiselt hästi. Aastaid on tööle otsitud 

eripedagoogi, kuna õpilaste hulgas on üha rohkem erivajadustega lapsi. Lisaks on kõrgendatud 

tähelepanu ka laste füüsilise võimekuse arendamisel. Tunniplaanis on rütmika ja tantsu 

lisatunnid. Esimestes klassides on lisaks õpetajale tööl ka abiõpetajad. Kuusalu Lasteaias 

Jussike on tööl logopeed, tervishoiutöötaja ja liikumisõpetaja. Vajadusel on rakendatud 

tugiisikuid ja abiõpetajaid. Lisaks plaanilistele liikumistegevustele toimuvad täiendavad 

liikumistegevused lampjalgsuse profülaktikaks ja rühivigade ennetamiseks ning talvisel ajal 

suusatamise algõpe. Vihasoo Lasteaed-Algkoolis 2009. aastast on koolis toimetulekuõppe klass 

ja 2011. aastast ka väikeklassid. Sellest ajast on tööl ka tugispetsialistid ning järjest on 

suurendatud nende hulka. Hetkel on tööl psühholoog, toimetulekuklassi õpetaja, logopeed, 

sotsiaalpedagoog, õpiabiõpetaja ja hariduslike erivajaduste õpilaste õppe koordineerija. 

3.5 Alaealiste komisjonis arutatud esma- ja korduvjuhtude arv vanuse 

lõikes 

Kuusalu vallal ja Loksa linnal on ühine alaealiste komisjon, mis loodi 10.12.2007 ning 

statistilist materjali on saadaval aastate 2008 – 2014 kohta. Vaadeldava perioodi algul aastatel 

2008–2010 püsis juhtumite arv suhteliselt ühtlasel tasemel, vastavalt 25, 26 ja 21 juhtumi 

arutamist aastas. Järsult tõusis alaealiste õigusrikkumiste arv 2011. aastal, mil oli arutluse all 

41 juhtumit ja 88% neist oli seotud poistega. Juhtumite arv püsis kõrgel ka 2012. ja 2013. aastal 

ning langes järsult 2014. aastal, mil alaealiste komisjoni jõudis 11 juhtumit. See on vaadeldava 

perioodi kõige madalam komisjonis arutatud juhtumite arv aastas. 

Joonis 17. Kuusalu valla ja Loksa linna alaealiste komisjonis arutatud juhtumite arv. Allikas: 

Alaealiste komisjon 
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Kui võrrelda alaealiste komisjonis arutlusel olnud juhtumeid noorte elukoha järgi, on näha, et 

aastatel 2008–2011 oli komisjonis arutlusel kummagi omavalitsuse noorte juhtumeid peaaegu 

võrdselt. Muutus toimus aastal 2012, mil 36 arutlusel olnud juhtumitest 25 ehk 70 % puudutasid 

Loksa linna noori. 2013. ja 2014. aastal on Loksa linna noortega seotud juhtumeid jõudnud 

alaealiste komisjoni 2 korda rohkem kui Kuusalu valla noorte juhtumeid. 

Joonis 18. Alaealiste komisjonis arutatud juhtumite arv noorte elukoha järgi. Allikas: Alaealiste 

komisjon 

 

Vanuseliselt on eristatud alla 14-aastaste ning 14 ja vanemate poolt toime pandud süüteod. 

2008. aastal oli vanuseline jaotus praktiliselt võrdne, ent edaspidine statistika näitab, et 

alaealiste komisjoni jõuavad eelkõige 14 -18 aastaste noorte õigusrikkumised. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Loksa linna noored 12 13 11 18 25 10 6

Kuusalu valla noored 13 13 10 23 11 5 3

0

5

10

15

20

25

30

Juhtumid noorte elukoha järgi



42 

 

Joonis 19. Alaealiste komisjonis arutatud juhtumite vanuseline jaotus. Allikas: Alaealiste 

komisjon 

Alaealiste komisjoni sekretäri aruandest nähtub, et aastatel 2018–2014 on kõige rohkem 

määratud mõjutusvahendiks hoiatust. Palju on kasutatud ka koolikorralduslikku 

mõjutusvahendit (57 korral) ja üldkasulikku tööd (33.). Peaaegu võrdselt on noortele määratud 

psühholoogi juurde vestlusele suunamist (26 korral) ja sotsiaalprogrammides osalemist (27 

korral). Eriõppekasvatusasutusse on vaadeldaval perioodil suunatud kokku 5 noort. 

Joonis 20. Alaealiste komisjoni määratud mõjutusvahendid. Allikas: Alaealiste komisjon 
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Joonis 21. Alaealiste komisjonis arutlusel olnud juhtumid noorte elukoha järgi. Allikas: 

Alaealiste komisjon 

 

3.6 Alaealiste süütegude arv 

Politsei-ja Piirivalveameti andmetel alaealiste süütegude arv Kuusalu vallas aastatel 2008 kuni 

2010 langes, kuid siis tegi suure hüppe üles tagasi – 2011 aastal registreeriti 102 alaealiste 

süütegu. 2012. ja 2013. aastal noorte süütegude arv langes ning alates 2014 aastast on kerges 

tõusutrendis. Võrdluses naaberomavalitsustega  registreeriti aastatel 2008, 2009 ja 2011 

alaealiste süütegusid Kuusalu vallas. Aastatel 2012 kuni 2014 oli süütegude arv Kuusalu vallas 

sarnane Vihula ja Anija valla ning Loksa linna alaealiste süütegude arvuga. Sel perioodil paistab 

eraldi silma Jõelähtme vallas registreeritud noorte süütegude arv. 2015. aastal on kõrgema 

noorte süütegude arvuga Jõelähtme vald ja Kuusalu vald. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Loksa linna noored 12 13 11 18 25 10 6

Kuusalu valla noored 13 13 10 23 11 5 3
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Joonis 22. Alaealiste süüteod Kuusalu vallas võrdluses naabervaldade alaealiste süütegude 

arvuga. Allikas: Politsei-ja Piirivalveamet, ALIS (OLAP) 

 

3.7  Laste ja noortega tegelevad asutused 

Õpilaskodu asub Kuusalu Keskkooli juures. Seal on 24 kohta, millest 12 on riiklikult toetatavat 

ja 12 omafinantseeringuga.  

Päeva- ja lastehoiud. Pärast Kiiu lasteaia valmimist 2014. aasta sügisel puudub Kuusalu vallas 

vajadus päeva- ja lastehoiu teenuse järele. 

Noortekeskused tegutsevad Kiiu, Kolga ja Kuusalu alevikes ja nende tööd korraldab valla 

hallatav asutus Kuusalu Noortekeskused. Asutustes on 2,3 töökohta: juhataja, Kiiu 

noorsootöötaja 0,5 kohta, Kolga noorootöötaja 0,5 kohta ning 0,3 koristaja kohta Kuusalus.  

Huviringid on koondunud eeskätt koolide juurde ning rahastatakse valla eelarvest. Kõikides 

Kuusalu valla koolides ja Loksa gümnaasiumis (kus veerand õpilastest elab Kuusalu vallas) on 

koorid ja rahvatantsurühmad, spordiringid ja mõnes ka näitering. Kolga koolis tegutsevad 

noorkotkad ja kodutütred. Samuti tegutsevad huviringid lasteaedade juures. Kuusalu Lasteaias 

Jussike on laulustuudio, tantsuring ja karatering. Kiiu Kiigepõnni Lasteaias on lauluring, 

tantsuring ja jalgpallitreeningud.  
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Kuusalu valla koolides tegutsesid 2014/15 õppeaastal huviringid järgmiselt: 

 Ringide arv Osalejate arv 

Kolga Kool 10 280 

Kuusalu Keskkool 37 849 

Vihasoo Algkool 3 53 

Tabel 18. Huviringide ja selles osalejate arv Kuusalu valla koolides. Allikas: Kuusalu valla 

haridusvaldkonna arengukava 2015-2020 

Lisaks koolidele ja lasteaedadele on Kuusalu vallas erinevaid asutusi ja organisatsioone, mis 

pakuvad lastele ja noortele suunatud teenuseid. Valdavalt on teenused koondunud suurematesse 

asulatesse ning arvestades valla suurt territooriumi, võib esineda raskusi teenuste 

kättesaadavusega, tulenevalt transpordivõimalustest, elukoha kaugusest vms. 

Kuusalu kunstide kool on vallavalitsuse allasutus ja tegutseb nii Kuusalus kui ka Kolgas. Koolis 

on eraldi muusika- ja kunstiosakond.  31.12.2014. a seisuga õppis Kuusalu Kunstide koolis 150 

õpilast. Neist 106 muusikaosakonnas, 37 kunstiosakonnas, 1 täiskasvanuõppes ja „Usinate“ 

grupis 6 õpilast. Neid juhendasid 21 õpetajat ja 2 töötajat erineva koormusega kokku 15 

ametikoha ulatuses. Erialade valik on mitmekesine. Lapsevanemal tuleb tasuda osalustasu ning 

instrumendi rendikulu. Toimetulekuraskustes peresid toetab vallavalitsus osalustasu 

maksmisel.   

Loksa Muusikakoolis õpib 21 Kuusalu valla last (seisuga 31.12.2014).  

Spordiklubid. Sportimisvõimalusi vallas pakub põhiliselt Kuusalu Spordikeskus, kus on 

täismõõtmetes bassein, spordisaal, aeroobikasaal, jõusaal ja jooksurada. Spordiklubid vallas on 

peamiselt mittetulunduslikud ühendused. Kuusalu Spordikeskuses pakuvad 01.11.2015 seisuga 

erinevaid sportimisvõimalusi järgmised ühendused: 

JK Kuusalu Kalev – jalgpallitreeningud lastele ja noortele 

MTÜ Kuusalu Rattaklubi – rattatreeningud lastele ja noortele 

Karateklubi IVL/IVL Spordikool – karatetreeningud lastele ja noortele 

MTÜ Kuusalu Karate Kool - karatetreeningud lastele 

Kuusalu Spordiklubi – kergejõustikutreeningud lastele ja noortele 
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MTÜ Kuusalu Rahvasport – saalihoki treeningud lastele 

Kuusalu Tenniseklubi – tennisetreeningud lastele ja noortele 

Indrek Sei Ujumiskool . ujumistreeningud lastele ja noortele 

MTÜ Kuusalu Pereühing – beebide võimlemine ja ujutamine, väikelaste võimlemine ja tants 

 

3.8 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste 

kättesaadavust 

Koolitoit. Kõigile Kuusalu valla teeninduspiirkonna koolides õppivatele üldhariduskoolide 

õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna. Pikapäevarühma ja õpilaskodu toitlustamise eest 

tasub osaliselt vald, osaliselt lapsevanem, vähekindlustatud pere puhul maksab vald 100 %. 

Koolitransport. Kuusalu vald on korraldanud valla õpilaste veod järgmistesse koolidesse: 

Kuusalu keskkool, Kolga kool, Vihasoo lasteaed-algkool ja Loksa gümnaasium. Õpilasi veavad 

koolidesse ja koolist koju 16 valla poolt korraldatud koolibussiliini ja maakonna avalikud 

bussiliinid.  Lisaks hüvitatakse põhjendatud taotluse alusel õpilastransport teistesse koolidesse, 

eelkõige Tallinna linna koolid. On peetud oluliseks korraldada vallas õpilastransporti nii, et laps 

saaks ära käia nii huvikoolis kui spordiringis, ujulas jne. Õpilastranspordiga seonduvad 

probleemid lahendatakse juhtumipõhiselt. Koolitranspordi tagamisel on kohalik omavalitsus 

arvestanud iga lapsevanema sooviga, juhul, kui laps elab koolist kaugemal kui 3 km. Kui 

koolibussi marsruut jääb lapse elukohast kaugemale, siis kompenseeritakse kulu lapsevanema 

avalduse alusel lähima koolibussi peatuseni. Lisaks kompenseerib Kuusalu Vallavalitsus 

puuetega laste vanematele lapse transpordi ka väljapoole valda. Lisaks Kuusalu valla koolidele 

õpivad lapsed ka Loksa Gümnaasiumis, mis on määratud Kuusalu valla elukohajärgseks 

kooliks ning kuhu samuti on organiseeritud Kuusalu vallapoolne transport. (Allikas: Kuusalu 

valla haridusvaldkonna arengukava 2015 – 2020.) 

Lasteaiakohad. Pärast Kiiu lasteaia valmimist 2014.a. septembris on Kuusalu vallas 

lasteaiakohtade vajadus kaetud. 2015. a. sügisel on lasteaedades vabu kohti ning on tõenäoline, 

et järgmisel õppeaastal tuleb kõigi valla lasteaedade peale 1 rühm sulgeda. 

Lasteaiaga seotud kulud  lapsevanemale (õppemaks, toitlustusmaks jne). Osalustasu suurus ühe 

lapse kohta kuus on alates 01.01.2016  30 eurot, millest kohatasu on 20 eurot ja õppetasu on 10 

eurot. Kui lapsed ja vähemalt üks vanematest on kantud rahvastikuregistrisse Kuusalu valla 
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elanikuna ning perest käib korraga valla lasteaias enam kui üks laps, siis nõutakse perelt 

kohatasu vaid ühe lapse, õppetasu aga kõikide lasteaias käivate laste eest. Kuusalu Vallavalitsus 

võib vastavalt Kuusalu Vallavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste andmise korrale 

lapsevanema osalustasu ja toiduraha maksmisest osaliselt või täielikult vabastada. Lapse 

toidupäevade arvestamise ja toiduraha maksmise korra otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab 

lasteaia direktor. 01.11.2015 seisuga kehtivad Kuusalu valla lasteaedades toitlustustasud 

järgmiselt: 

  
Kolga 

LA 

Kiiu 

LA 

Kuusalu 

LA 

Vihasoo 

LA 

päevatasu 

eurodes 
1,28 1,5 1,4 1,28 

Tabel 19. Kuusalu valla lasteaedades kehtestatud toitlustusmaksud eurodes. Allikas: KOV 

 

Pikapäevarühmad on loodud kõigi valla koolide juurde. Kuusalus tegutseb 10 rühma (292 

õpilast), Kolgas 2 rühma (42 õpilast) ja Vihasoo Lasteaed – Algkoolis 1 rühm ( 25 õpilast). 

Õpilasmalev. Traditsioonilist õpilasmaleva rühma Kuusalu vallas viimastel aastatel ei ole 

olnud, korraldatud on suviseid töö- ja puhkelaagreid. 2015. aasta suvel korraldas Kuusalu 

Noortekeskused noortelaagri, kus tööd ei tehtud. Kahes vahetuses kokku osales seal 40 noort. 

Alushariduses õppekavavälised tegevused valla lasteaedades on lastel väljaspool õppekava 

võimalik osaleda erinevates huviringides. Kuusalu Jussikese Lasteaia beebikooli ja 

rahvatantsuringi tegevust toetab vald ning laulustuudiot, tantsuringi ja karatetreeninguid 

korraldavad FIEdest ringijuhid, kes arveldavad otse lapsevanematega. Kolga lasteaias tegutseb 

eel-lasteaed. Ringi tegevust rahastab vallavalitsus. Kiiu Lasteaias tegutsevad laulustuudio, 

tantsuring, mudilaste ring, kabering, jalgpallitrenn. Ringe viivad läbi FIEdest ringijuhid, kes 

arveldavad otse lapsevanematega. 

Laste ja noortega seotud erinevad nõustamised toimuvad läbi koolide. Koolid teevad koostööd 

ka Rajaleidja Põhja-Eesti keskusega, kes pakuvad nii karjäärinõustamist kui ka õppenõustamist 

- enamasti II tasandi oma. 

Ujumisõpetus. Kõikidele 2. klassi õpilastele antakse tasuta ujumisõpetust. Ujumisõpetuse 

kompenseerivad koostöös riik ja kohalik omavalitsus. 
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Kooliminevate laste toetused. Aabitsatoetust makstakse kõigile Kuusalu valla lastele, kes 

lähevad esimesse klassi. Toetuse suuruseks on 64 eurot. Abivajavaid peresid toetatakse 

ühekordse sotsiaaltoetusega, mida võib taotleda ka lastele koolitarvete ostmiseks. 

 

Lastetoetused. Otseselt lastega seonduvalt makstakse Kuusalu vallas sünnitoetust (350 eurot); 

lasterikaste perede toetust (32 eurot aastas ühe lapse kohta, vähemalt kolmelapseliste perede 

lastele); lapsehoiuteenuse toetust (128 eurot kuus); osalustasu toetust lasteaia, huvikooli või 

õpilaskodu omaosaluse hüvitamiseks; toidutoetust riskirühma perede lastele, kes käivad 

lasteaias või õpivad kutseõppeasutuste päevases õppevormis (32 eurot) ning valla 

erivajadustega lastele, kes õpivad või käivad lasteasutuses väljaspool oma valda põhjusel, et 

kohapeal puuduvad neile sobivad arengu- ja õpivõimalused; elluastumistoetust vanemliku 

hoolitsuseta noortele iseseisva elu alustamisel (kuni 320 eurot ühe taotleja kohta). Lisaks 

antakse vajajatele ühistranspordi sõidukaart. Koolis käimiseks saab kaardi tasuta, huviringides 

käimiseks on omaosalus 20%. Loetelule lisanduvad erivajadustega lastele suunatud toetused. 
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4 Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

 

Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam, kui seda tajutakse. Elu-, töö- 

ja õpikeskkonda võivad sattuda erinevad ohutegurid (keemilised, füüsikalised, bioloogilised) 

peamiselt toodetest, ehitistest, rajatistest, sõidukitest ja tööstusettevõtetest. Eelnimetatud 

ohuteguritega puutub inimene kokku kas vahetu kontakti või õhu, vee ja toidu kaudu. Samuti 

võib kontakt ohuteguritega toimuda teiste inimeste või ka loomade kaudu. Elu-, töö- ja 

õpikeskkonnast tulenevate ohutegurite negatiivne mõju võib ilmneda tihti alles aastate pärast 

(näiteks areneb välja allergia, närvikahjustus või kasvaja). Sageli mõjutab inimese tervist samal 

ajal mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit. Seega on keskkonna mõju tervisele kompleksne 

ning sõltub nii keskkonnategurite iseloomust kui ka ajast, mille jooksul nad tervist mõjutavad. 

(Rahvastiku tervise arengukava 2008-2020) 

4.1 Keskkonna mõjurid 

4.1.1  Vesi 

Kuusalu valla põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele peamiselt raua-, ammooniumi- ja 

mangaaniühendite sisalduse poolest. Mõne puurkaevu vesi ületab lubatud oksüdeeritavust või 

kloriidisisaldust. Ülejäänud keemiliste ühendite osas vastab vesi üldjuhul nõuetele. (Kuusalu 

valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2024.) 

Kuusalu vallas puuduvad avalikud rannad, on ainult supluskohad, kus puudub rannavalve ja 

vees käimine toimub omal vastutusel. 

Kuusalu vallas on keskkonnaministri 2.07.2009. a. käskkirjaga nr. 1080 moodustatud 10 

reoveekogumisala: Andineeme (reoveekogumisala 10 ha, reostuskoormus 50 ie/ha), Kiiu (65 

ha, 20 ie/ha), Kolga (46 ha, 13 ie/ha), Kuusalu (116 ha, 13 ie/ha), Salmistu (59 ha, 17 ie/ha), 

Suurpea (7 ha, 54 ie/ha), Vahastu (44 ha, 11 ie/ha), Valkla mõis (15 ha, 30 ie/ha), Valkla (12ha, 

13 ie/ha) ja Vihasoo (19 ha, 10,5 ie/ha). 

Kuusalu vallas asuvad reoveepuhastusseadmed Kolga alevikus ja Allika, Kolga-Aabla, 

Suurpea, Uuri, Valkla, Vihasoo ja Viinistu külades. Kuusalu regionaalne reoveepuhasti ja 

Kolga aleviku reoveepuhasti on täielikult rekonstrueeritud ning kasutusel on kaasaegsed 

aktiivmudatehnoloogial töötavad reovee rõngaspuhastid koos järelpuhastuse biotiikidega. 

Kolga aleviku olmelise iseloomuga reovesi juhitakse Kuusalu reoveepuhastisse. Uuri asula 
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reovesi juhitakse läbi mittetöötava puhasti otse biotiikidesse, Viinistu reovesi läbi septiku ja 

liivafiltri merre. Kiiu-Valkla reoveepuhasti pole enam kasutusel ning sealne reovesi juhitakse 

Kuusalu reoveepuhastisse Allika külas. Suurpea  reoveepuhastusseadmed on amortiseerunud ja 

kortermajade piirkonna reovesi ei jõua mittetoimiva toruühenduse kaudu enam puhastini.  

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus juhivad oma reovee 

kogumis- ja imbkaevudesse. (Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava 

aastateks 2013-2024.) 

4.1.2  Õhk 

Siseõhk. Kuusalu valla elanike kohta kahjuks puuduvad andmed, kui palju nad viibivad, kas 

kodus või töökohas suitsustes ruumides. Kuusalu Vallavalitsus, allasutused ja valla ettevõtted 

järgivad tubakaseadust. Peentolmu (PM10) kohta andmed puuduvad. 

Välisõhk. Kuusalu vallas tegutseb 11 ettevõtet, mis omavad välisõhu saaste luba 

(Keskkonnalubade infosüsteem (KLIS), Keskkonnaamet). Peamisteks saasteallikateks on 

katlamajade korstnad. Saasteluba omavate ettevõtete välisõhu saastetase on reeglina kontrolli 

all ega põhjusta olulisi probleeme. Lisaks eelpool toodud ettevõtetele tegutseb Kuusalu vallas 

kolm keskkonnakompleksluba omavat ettevõtet (Keskkonnalubade infosüsteem (KLIS), 

Keskkonnaamet). Neist kaks on seafarmid, millega tegevusega kaasnevad lõhnahäiringud. 

Kolmas ettevõte, AS Galv-Est, tegeleb kuumtsinkimisega, mille tulemusel viiakse välisõhku 

raskemetalle, eeskätt tsinki (tsingiühendeid). (Kuusalu üldplaneering. Keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (KSH) programm. Ramboll Eesti AS. 2015.) 

4.1.3 Jäätmed ja jäätmekäitlus 

Kuusalu vallas on avatud jäätmejaam Kiiu alevikus. Jäätmejaama saavad elanikud tasuta ära 

anda ohtlikud jäätmed, vanapaberi, papi ja paberpakendid, pakendijäätmed, elektri- ja 

elektroonikaseadmed, vanarehvid ja lehtklaasi. Kuusalu vallas tegutsevat prügilat ei asu.  

Kuusalu vallas on volikogu 31. märtsi 2005 määrusega vastu võetud „Kuusalu valla 

jäätmehoolduseeskiri“. 

Kuusalu valla jäätmekäitluse korralduse alusteks on jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri ning 

korraldatud jäätmeveoga seotud dokumentatsioon. Jäätmekava aastateks 2010-2015 kirjeldab 

jäätmekäitluse olukorda, jäätmekäitluse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid 

eesmärkide saavutamiseks.  
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Kuusalu vallas on rakendatud viieosaline jäätmete kogumissüsteem: korraldatud jäätmevedu 

(segaolmejäätmed ja biolagunevad jäätmed); pakendikogumissüsteem (avalikud 

kogumiskonteinerid segapakendite, paber- ja papp-pakendite ja klaastaara liigiti kogumiseks); 

jäätmejaam; ettevõtete jäätmete kogumine; iga-aastased ohtlike jäätmete kogumisringid. 

4.1.4 Muud mõjurid 

Põhjarannikule iseloomulikult on vallas kohati kõrge radoonikiirgus. Radoonisisaldused 

Kuusalu valla piirkonna pinnastes on toodud Harjumaa radooniriski kaardil: 

http://www.envir.ee/sites/default/files/harjumaa_radoonikaart.pdf  (Harjumaa radooniriski 

kaart. Eesti Geoloogiakeskus, 2008.) 

Kuusalu valda läbiv Tallinn-Narva maantee on üks peamisi müraallikaid Kuusalu vallas tänu 

valda läbiva lõigu liiklussagedusele. Maanteeameti 2012 aasta välisõhu strateegiline mürakaart 

näitab müra taset maanteedel, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas.  

(http://www.mnt.ee/index.php?id=22024) hulkuvate loomadega (koerad ja kassid). Viimastel 

aastatel on hulkuvate loomade arvukus suurenenud ning seega ka tehtavad kulutused 

hulkuvatele loomadele on tõusnud. 

 

4.2 Transport ja teedevõrk 

Kuusalu valda läbib riikliku tähtsusega Tallinn-Narva maantee, mille liiklustihedus on väga 

suur. Maantee lähedus on ühest küljest positiivne: soodustab ettevõtlust, kiirendab ühendust 

linnadega, tagab ühistranspordi normaalse taseme. Miinuspooleks võib aga lugeda õhusaastuse, 

müra, liiklusõnnetuste suurema hulga, mis omakorda ohustab kogukonna turvalisust. 

Ühistranspordiga on heal tasemel varustatud valla alevikud ning külad, mis jäävad maantee 

lähedusse. Poolsaartel ning suurteest eemale jäävate külade elanikud on kehvemas seisus. 

Kuusalu vallas on mitmeid külasid, kus peale koolibussi muid ühiskondlikke 

transpordivõimalusi ei ole. Vallavalitsus on säilitanud ning ka juurde loonud võimalusi 

kohalike bussiliinide abil, mis korra nädalas sõidutavad vallarahvast lähimasse 

tõmbekeskusesse, kas Kuusalusse või Loksale. 

Maantee tõttu liigub läbi valla territooriumi pidevalt kaubaveokeid. Vallas paiknevad 

suurettevõtted lisavad koormust ka kohalikele teedele. Valdavalt on vallateede pinnakatete 

seisukord kas hea või rahuldav. Halvas või väga halvas seisundis on ca 22 kilomeetrit teid, ehk 

vähem kui 7% vallateede pikkusest. 

http://www.envir.ee/sites/default/files/harjumaa_radoonikaart.pdf
http://www.mnt.ee/index.php?id=22024
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Kuusalu vallas on 739 tänavavalgustuselampi, nendest asub Kuusalus, Kiius ja Kolgas 423,  

ülejäänud asuvad külades. Kergliiklusteed on rajatud alevike keskustest koolideni, samuti on 

kõnniteega varustatud Kuusalu aleviku peatänav ning Kuusalu küla. Vallas on kergliiklusteid  

kokku 10 080 meetrit. Kergliiklusteede rajamine on ühe prioriteedina kajastatud ka valla 

arengukavas. 

Ülekäigurajad asuvad põhiliselt Kuusalus ja Kiius. Kõige ohtlikumaks ülekäigurajaks peab 

Kuusalu konstaabel Kuusalu kooliteel ülekäigurada peale tunnelit, mille turvalisemaks 

muutmiseks peaks paigaldama enne ülekäiku turvaaia. 

Rekreatiivsete rohealade kujundamisse on suure panuse andnud Riigimetsa Majandamise 

Keskus (RMK), mis on rajanud Kuusalu valda hulgaliselt matka- ja õpperadasid ning 

telkimisplatse. Probleemiks võib siinkohal pidada heakorra ja avaliku korra tagamise raskused. 

Avalike randade korrastamise ja heakorra eest vastutab vallavalitsus. (Kuusalu valla teede 

arengukava 2015-20). 

 

4.3  Inimkannatanutega liiklusõnnetused   

Kuusalu vallas 2003-2014 aastatel sai liiklusõnnetustes viga 199 inimest. Liiklusõnnetustes 

vigastatuid oli kõige enam 2006 aastal, siis sai viga 33 inimest. Järgnevatel aastatel liikluses 

vigastatute hulk on olnud pigem languses. Jalgrattaga õnnetusi on toimunud peaaegu igal aastal 

1-3, kokku 13 õnnetust. Jalakäijale otsasõite toimus kõige enam 2005. ja 2010. aastal (5). 

Jalakäijale otsasõite 2003-2014  jooksul on olnud 19. Ühtegi konkreetset kindlat kohta ei saa 

seostada õnnetustega. Liiklusõnnetustes hukkunuid alates 2003. aastast on olnud 21. 2011-2014 

aastal on Kuusalu vallas kokku hukkunud 2 inimest. Millele lisandub veel üks hukkunu 2015. 

aastal. Kaks nendest õnnetustes toimusid Kuusalu – Leesi maanteel, mõlemal korral olid juhid 

joobes. (Maanteeamet, Tervise Arengu Instituudi andmebaas.) 

Seoses arvukate suvitajatega kerkib rannapiirkondades igal suvel üles kiiruseületamise 

probleem. Vanade rannaäärsete külade teed on kitsad ja kurvilised ning kuna teede ääres liigub 

suvel palju inimesi, on seal suurel kiirusel sõitmine väga ohtlik. (Kuusalu vald, õiguskorra 

ülevaade 2014.) 
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Joonis 23. Inimkannatanutega liiklusõnnetused Kuusalu vallas 2003-2015. Allikas: Politsei-ja 

Piirivalveamet, ALIS(OLAP) 

4.4 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad 

kauplused 

Kuusalu vallas on 19 asutust, kus müüakse alkoholi. Kuusalu alevikus asub neist 7 müügikohta: 

1 tankla, 4 kauplust ja 2 pubi. Kolga alevikus müüakse alkoholi 1 kaupluses. Kiius ühes 

kaupluses, ühes pubis ja ühes tanklas. Valkla külas müüakse alkoholi 3 asutuses: ühes poes ja 

kahes söögikohas. Kirjeldatud kohtadele lisanduvad mõned külapoed, tanklad ja söögikohad. 

Kuusalu vallas on käesoleval hetkel 150  elaniku kohta 1 alkoholi müügiga tegelev asutus. 

Kuusalu Vallavalitsuse alkoholipoliitika on suhteliselt liberaalne. Märkimisväärseid samme 

alkoholipoliitika kujundamisel vallas tehtud ei ole. (KOV) 

4.5  Kuritegude arv 1000 elaniku kohta 

Alates 2007. aastast on kuritegude arv Kuusalu vallas olnud 15-24,1 kuritegu 1000 elaniku 

kohta. Kuritegude arv on langenud 2007 aastast 44 %. Peamised kuriteoliigid on varavastased, 

isikuvastased, liiklus- ja avaliku rahu vastased kuriteod. 

Kuusalu vald 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kuriteod 160 150 162 148 131 101 119 98 
Rahvaarv 6770 6730 6730 6730 6700 6526 6528 6460 

Kuritegude arv 

1000 elaniku 

kohta 

23,6 22,3 24.1 21,9 19,5 15,5 18,2 15,2 

 

Tabel 20. Kuritegude arv 1000 elaniku kohta Kuusalu vallas 2007-2014 (Allikas: Politsei- ja 

Piirivalveamet, ALIS(OLAP) 
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Joonis 24. Kuritegude arv Kuusalu, Anija, Jõelähtme, Vihula vallas ja Loksa linnas 2007-2015. 

Allikas: Politsei-ja Piirivalveamet, ALIS(OLAP) 

 

4.6 Varguste arv paikkonnas 

Suvisel ajal on probleem seoses rannahooajaga Salmistu, Valkla ja Andineeme randades autode 

parkimisega, mille tulemusena kitsastele teedele enam kahesuunaline liiklus ei mahu. Lisaks 

liikluse takistamisele seostuvad rannapiirkonnas parkivate autodega neisse sissemurdmised.  

Naabrivalvesektoreid on Kuusalu vallas 14: Aru, Hara, Juminda, Kalme, Kasispea, Leesi, 

Pudisoo, Pedassaare, Saunja, Sigula, Tapurla, Valgejõe, Vanaküla ja Virve. Aktiivseim 

naabrivalvesektor on Salmistu külas Pedassaare, kus on toimunud aktiivne koostöö ja 

infovahetus probleemide lahendamisel. Heaks näiteks kogukonnapoolse turvalisusesse 

panustamisel on Juminda korrakaitsepatrull, mis loodi 2009 a. Juminda poolsaarel asuvate 

külade elanikud patrullivad regulaarselt öisel ajal isiklike autodega poolsaarel, et ennetada 

varguseid. Juminda poolsaarel asuvast kümnest külast kuuel on ka naabrivalvesektorid. 

Kuusalu vallas ei ole korrakaitseametnikku, puudub ka korrakaitse komisjon. 

Korrakaitsealasete küsimustega tegeleb volikogu kogukonnakomisjon. (Kuusalu vald, 

õiguskorra ülevaade 2014) 
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Joonis 25. Varguste arv Kuusalu, Anija, Jõelähtme, Vihula vallas ja Loksa linnas 2007-2015  

Allikas: Politsei-ja Piirivalveamet, ALIS(OLAP) 

 

Kuusalu vallas toimuvad varavastased kuriteod pigem hajaasustusega külades, vargused 

toimuvad eluruumidest, kõrvalhoonetest kui ka ettevõtete ruumidest. 

 

Joonis 26. Varavastaste kuritegude arv Kuusalu, Anija, Jõelähtme, Vihula vallas ja Loksa linnas 

2007-2015 Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet, ALIS (OLAP) 
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4.7 Kehalise väärkohtlemise juhtude arv 

Kehalise väärkohtlemise juhtude arv pigem tõuseb, mis võib olla tingitud pigem sellest, et 

inimesed teatavad sagedamini juhtumitest politseile. Kuusalu vallas on riskiaadresse 6, kus 

peamiselt oli tegemist lähisuhte vägivallajuhtumitega. Riskiisikuid on Kuusalu vallas ligikaudu 

40. Riskiisikute hulgas on samuti enamik seotud lähisuhte vägivallaga. Probleemsete isikute 

osas toimub koostöö nii valla ametnikega kui ka teiste politseiametnikega. Igast lastega seotud 

lähisuhte vägivallajuhtumist teavitab politsei lastekaitsespetsialisti ja toimub ka järelkontroll, 

vajadusel koos valla sotsiaal- või lastekaitsespetsialistiga. (Kuusalu vald, õiguskorra ülevaade 

2014.) 

 

Joonis 27. Kehaliste väärkohtlemiste  arv Kuusalu, Anija, Jõelähtme, Vihula vallas ja Loksa 

linnas 2007-2015 Allikas: Politsei-ja Piirivalveamet, ALIS(OLAP) 

 

4.8 Tulekahjude arv. Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv 

2010-2012 aasta kohta saadi Päästeametilt andmeid hoonetes toimunud tulekahjude kohta.  

Tulekahjusid hoonetes oli nendel aastatel vastavalt 12,  8,  20 ja eluhoonetes 4,  5,  8. 

2013. ja 2014. aastal ei olnud ühtegi tulekahju hoonetes. 2013. aastal ei toimunud ka ühtegi 

metsatulekahju, küll aga 10 kulupõlengut. 2014. aastal toimus 4 metsatulekahju ja 12 

kulupõlengut. (http://www.rescue.ee/et/paasteamet/statistika/tulekahjude-ja-nende-asjaolude-

kokkuvote.html )   
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Suvisel ajal on probleem seoses rannahooajaga Salmistu, Valkla ja Andineeme randades autode 

parkimisega, mille tulemusena kitsastele teedele enam kahesuunaline liiklus ei mahu. 

Tulekahjude või muude õnnetuste korral on raskendatud operatiivautode ligipääs nendes 

piirkondades õnnetuspaika. 

Turvalisust aitavad tagada lisaks Päästeametile Kuusalu ja Kolga vabatahtlikud 

tuletõrjeühingud. 

Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute kohta on kohaliku omavalitsuse tasemel info olemas 

alates 2011. aastast. 2012 aastal toimus 1 ühe vigastatuga tulekahju ja 2015. aastal hukkus 

tulekahjus 1 inimene. (Päästeamet)             

 

4.9 Kriisireguleerimisskeemide olemasolu   

Kriisireguleerimisskeeme Kuusalu vallas ei ole, 2010. aastal on moodustatud Kuusalu valla 

kriisikomisjon. Komisjoni koosseisus on järgmine: Komisjoni esimees: vallavanem; 

aseesimees: volikogu esimees. Komisjoniliikmed: arengu- ja majandusvaldkonna 

abivallavanem; Kuusalu Soojuse juhatuse esimees; Põhja-Eesti Päästekeskuse Loksa 

päästekomando pealik; perearst; OÜ Tektoon juhatuse esimees; Kuusalu valla konstaabel; 

Kaitseliidu Harju Maleva Rävala malevkonna Kuusalu sisekaitsekompanii pealik; Põhja 

Prefektuuri Piirivalvebüroo piiriturvalisuse talitluse juht. 

Kriisikomisjonil ei ole olnud põhjust kohtuda peale komisjoni moodustamist. (Kuusalu 

Vallavalitsus.) 

 

4.10 Tööõnnetused 

2013 ja 2014 aastal registreeris Tööinspektsioon kokku 38 kerget ja 12 rasket tööõnnetust. 

Varasematel aastatel olid need arvud väiksemad. Tööõnnetuste arvu tõus Kuusalu vallas 

tuleneb tööõnnetuste varjamise vähenemisest, mitte sellest, et töökeskkond oleks oluliselt 

halvemaks muutunud. Tööõnnetuste arv üle Eesti näitab kasvavat trendi juba viimased paar-

kolm aastat. See on tingitud sellest, et Tööinspektsioon tegutseb selle nimel, et tööõnnetusi ei 

varjataks ja registreeritakse nii, nagu seadus ette näeb.  

Kuusalu vallas 2014. aastal toimunud tööõnnetused moodustavad 3,4 % kogu Harju maakonnas 

(sh Tallinn) toimunud tööõnnetustest (Tööinspektsioon). 
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4.11 Tervist edendavad töökohad  

Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud töökohtadest, kes lähtuvad oma töös 

tervist edendava töökoha põhimõtetest. Kuusalu vallas on võrgustikuga liitunud ainult Kuusalu 

Keskkool (http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/tookohal/tervist-edendavate-

tookohtade-tet-vorgustik). Kuusalu Lasteaed Jussike on TEL võrgustiku liige (TE lasteaiad).  

 

4.12 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

Kuusalu valla elanikele, suvitajatele ja külalistele on loodud erinevaid võimalusi vaba aja 

veetmiseks. Ajalooliselt on huvitegevus olnud koondatud rahvamajade ümber.  Kuusalu vallas 

on palju rahvamaju ja neid kõiki haldavad MTÜd. Viimaste aastatega on seltside eestvedamisel 

üles ehitatud või vähemalt osaliselt korda tehtud kümme rahvamaja (Kuusalu, Kolgaküla, 

Leesi, Pärispea, Kõnnu, Viinistu, Kolga, Joaveski, Sigula, Kodasoo). Vallale kuuluvad 

rahvamajad on antud vara tasuta kasutamise lepingutega MTÜde hallata. Kõik need majad (v.a. 

Vihasoo rahvamaja) on viimastel aastatel MTÜde eestvedamisel üles ehitatud või vähemalt 

osaliselt korda tehtud. MTÜd korraldavad neis nii ringi- kui kogu muu tegevuse.   Rahvamajad 

paiknevad Kuusalus, Kolgakülas, Leesil, Pärispeal, Vihasoos, Kõnnus ja Viinistul. Kuusalu ja 

Kolgaküla rahvamajades toimuvad regulaarselt erinevad huviringid, korraldatakse 

kultuuriüritusi, peetakse pidusid. Ülejäänud majad on pigem kogukonna-keskused ja neid 

juhitakse vabatahtliku tööna. Vallavalitsus toetab MTÜsid ka laste- ja rahvakultuuri-ringide 

juhendajate tasustamise ning projektide (kaas)finantseerimisega.  

Ringitegevust reguleerib Kuusalu valla taidlusringide toetamise kord. Vallavalitsus maksab 

rahvakultuuriringidele tegevustoetust - ringijuhendaja tasu. 

Kuusalu vald võib olla uhke oma väga pika traditsiooniga rahvakultuuriringide üle. 1867. a. 

asutatud Kuusalu meeskoor on Eesti seni tegutsevatest kooridest kõige vanem. 1870. a asutatud 

Kuusalu pasunakoor on vanuselt viies Eestis. Ka 20. saj lõpupoole loodud kollektiivid on 

saavutanud stabiilsuse ja tuntuse. Ringijuhid on professionaalsed, staažikad ja tunnustatud. 

Aktiivselt suheldakse Eesti teiste kollektiividega. 

Ülejäänud ringe, nn huviringe, toetab vallavalitsus sellega, et võimaldab kooskäimiseks tasuta 

ruume koolides või vallamajas. Rahvamajades tegutsevate huviringide puhul on jäetud MTÜ 
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otsustada, kas renti nõuda või mitte. Neist ühed pikema traditsiooniga on flamenkotantsuklubi 

Rosa Verde (loodud 2001) ja Kolgaküla lainerid (loodud 2008). 

Vallavalitsus toetab ka laste ja noorte huvitegevust, mis on koondunud põhiliselt koolide juurde. 

Kõikides Kuusalu valla koolides ja Loksa gümnaasiumis (kus veerand õpilastest elavad 

Kuusalu vallas) on koorid ja rahvatantsurühmad, mõnes ka näitering. Kuusalu kunstide kool 

pakub muusika õppimise kõrval võimalust ka kunstiõppeks.  Kuusalu Keskkooli juures on ka 

skatepark, kus lapsed saavad oma vabaaega veeta. Lisaks saavad lapsed osaleda ka  Kuusalu 

Noortekeskuse tegevustes, Kuusalus, Kiius ja Kolgas. Suviti toimuvad noortekeskuste juures 

kahe nädalased suvised puhkelaagrid ja kevad-sügisvaheaegadel 3-4 päevased laagrid. 

Vallas pakub lugemisteenust Kuusalu raamatukogu oma kuue filiaaliga (Hirvli, Joaveski, 

Kolga, Kõnnu, Vihasoo ja Viinistu). (Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020) 

Kuusalu vallas on tervisespordi harrastamiseks head võimalused: valla territooriumil on 

liikumisharrastusteks mitmekesised looduslikud tingimused. Lahemaa ja Põhja-Kõrvemaa 

looduskaitsealad, pikk veepiir, mitmekesine jõgedevõrk võimaldavad väga edukalt kasutada ära 

kõik võimalused tervisespordiga tegelemiseks. Suur hulk RMK matkaradu on eelduseks mitte 

ainult Kuusalu valla elanike tervislikele ajaviitevõimalustele, vaid ka naabervaldade rahvale ja 

tallinlastele väga soositud ajaviitekohaks. Kuusalu ja  Loksa ujulad ning Kuusalu-Kiiu  

kergliiklustee on liikumisharrastuse viljelejatele ühed kõige suuremat kasutust leidavad kohad. 

Sellele lisandub talvisel ajal Kolgaküla valgustatud suusaradade võrk. Kuusalu Spordikeskuses 

asuv jõusaal ja teised ruumid võimaldavad igal soovijal endale sobival ajal tegeleda 

tervisespordiga individuaalselt või ka kollektiivselt. Samuti on kasutuses teised valla 

territooriumil asuvad spordirajatised nagu Kolga tennisehall, külaplatsid ja tervisespordi-

väljakuid, kus saab sportlikke tegevusi harrastada. Rekreatsiooniga tegelevaid ettevõtteid on 

vallas mitmeid. Kuusalu vallas on rida sportlikke sündmusi, millel on pikaajalised või 

lähiaastatel kujunenud traditsioonid: Kuusalu-Aegviidu suusamatk aastast 1976, Kuusalu 

rattaralli aastast 1985, Lauritsapäevajooks aastast 1990, Kuusalu laste spordipäev aastast 1963, 

Külade kümnevõistlus aastast 2010. 

Üheks suuremaks probleemiks on see, et kaugemate külade rahvale on sportimisvõimalused 

raskesti kättesaadavad. Sportimisvõimalused Kuusalu vallas on koondunud suurematesse 

keskustesse–Kuusalu, Kolga, Loksa. Puudub ühistranspordisüsteem, mis soosiks treeningutel 

osalemist või spordikeskuste külastust. (Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020.) 
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5 Tervislik eluviis 

 

Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushinnangud, 

teadlikkus, oskused ja motivatsioon. Inimest ümbritsev elukeskkond oma keskkondlike, 

sotsiaal-majanduslike ja psühhosotsiaalsete mõjudega määrab suures osas ära, milliseid tervist 

puudutavaid otsuseid inimene langetab ja kuidas inimene enda ja teiste tervise suhtes käitub. 

Tervisliku eluviisi soodustamiseks tuleb erinevate eluvaldkondade esindajatega koostöös viia 

ellu abinõud terviseteadlikkuse ja tervist toetava keskkonna kujundamiseks. Tuleb suurendada 

kehalist aktiivsust soodustavate võimaluste ja täisväärtusliku toidu kättesaadavust, vähendada 

füüsilist ja psüühilist sõltuvust tekitavate ainete kättesaadavust ja nõudlust nende järele ning 

soodustada turvalist käitumist liikluses, olmes ja vaba aja veetmisel. (Rahvastiku tervise 

arengukava 2008-2020.) 

5.1  Info 

Kuusalu vald levitab tervisealaste projektide ja ürituste infot oma kodulehel, ent puudub 

süsteemne tervisliku eluviisi teavitustöö, inimestel on võimalik saada täpsemat terviseteavet 

perearstikeskustest Kuusalust ja Loksalt, kus on võimalik saada infot vaktsineerimisest, 

toitumisest, viirushaigustest, tervislikest eluviisidest, koduapteegist jms. Infot jagavad ka 

Kuusalu ja Loksa apteegid ning tervisetöötajad valla lasteasutustes. Peab nentima, et teave 

tervislike eluviiside valikute kohta on ebaühtlane ja puudub süsteemne lähenemine. 

5.2 Laste ja täiskasvanute terviseteadlikkus ja võimalused 

Teadlikkus oma tervise eest hoolt kanda on viimastel aastatel tõusnud. See on reguleeritud 

üldhariduskooli õppekava põhiselt; sellega seonduvalt võiks lastel välja kujuneda ka harjumus 

oma tervise eest teadlikult hoolt kanda. Kuusalu vallas on laste ja täiskasvanute tervise 

arendamiseks suurepärased võimalused. Lastele leidub hulgaliselt kooli spordiringe ja 

spordiklubide pakutavaid ringe. Samas on neist osavõtt väga tihti seotud lapse elukoha ja kooli 

vahelise kauguse või vanemate liikumise marsruudiga. Täiskasvanute regulaarsetest 

treeningutest osavõttu piirab treeningute maksumus, sest erinevalt laste treeninggruppidest neid 

kohalik omavalitsus ei toeta. Paljudel täiskasvanutel ei ole võimalik kasutada keskustes olevaid 

väljaarendatud teenuseid ja osaleda 27 treeninggruppide töös. Õnneks on võimalik igal inimesel 

tegeleda üksiktreeninguga kodu lähedal, sest valla loodus pakub igakülgseid võimalusi 

tervisliku liikumise harrastajatele - meri, mets, RMK matkarajad - kõik see on tasuta 

kasutamiseks, kuid seda pigem juhul, kui inimene on eelnevalt saanud selleks vastava impulsi 
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(teadmised) mujalt. Heaks võimaluseks on täiskasvanud inimese jaoks suhteliselt odavamad 

lisarahastusega tervist edendavad projektid, kus osavõtutasu on madalam või puudub üldse 

(2011-2013 „Kogume tervist!“ ja Südamenädala üritused). Lisaks oleks vaja rohkem ka 

loenguid õigete toitumisharjumuste kujundamiseks ning sõltuvusharjumustest vabanemiseks. 

Kahjuks peab ütlema, et terviseteadlikke üritusi täiskasvanutele on liiga vähe ning nende 

toimumine ei ole regulaarne (Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020.) 

Kuusalu valla kohta puuduvad statistilised andmed inimeste subjektiivse tervise 

enesehinnangu, inimeste füüsilise aktiivsuse, toitumisharjumuste jne. kohta.  
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6 Terviseteenused 

 

Tervishoiuteenuseid kohalikul tasandil osutatakse Kuusalu alevikus ja Loksa linnas. Kuusalu 

Tervisekeskuses töötab 1 perearst koos abistava personaliga, 2 hambaarsti, massöörid, 

psühholoog. Kuusalu alevikus asuvad ka 2 apteeki. Loksa Ravikeskuses asub hooldushaigla, 

pakutakse erinevaid raviprotseduure, tegutsevad 3 perearsti, hambaarst, günekoloog, kiirabi 

jms. Ka Loksal on olemas apteek.  

Koduõendusteenust osutatakse nii Kuusalu kui ka Loksa keskustes. Teenust rahastab Eesti 

Haigekassa. Loksa piirkonnas on vahemaad abivajajateni pikad ning seetõttu on omavalitsus 

kompenseerinud lisakulud koduõe transpordile. Koduhooldusteenust osutab omavalitsus.  

Kiiu alevikus on alustanud vastuvõttu füsioterapeut. 

Töötervishoidu korraldavad asutused vastavalt seadusandlusele.  

Koolitervishoidu korraldab Kuusalu Tervisekeskuse perearst, kelle meeskonda kuulub 

kooliõde. Ka Kuusalu Lasteaias Jussike töötab meditsiiniõde. Vihasoo lasteaed-algkool ostab 

teenust sisse. 

Nõustamisteenused – Kuusalu vallas on tänasel päeval võimaldatud vallaelanikele tasuta 

psühholoogiline nõustamine ja võlanõustamine. 
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7 Tegevuskava 

 

Probleem 

  

Eesmärk 

 

Tegevus 

 

Vastutaja 

 

Aeg 

 

Finantseerimine 

OV panus tervisedendusega 

tegelemisel ei ole piisav, 

puudub süsteemne 

lähenemine. 

OV tasandil teadlikumalt 

tegeleda tervisedendusega. 

Tervisemeeskonna loomine 

Heade praktikatega 

tutvumine 

VV 2016 Ei vaja täiendavad 

vahendeid 

Suremus 

vereringehaigustesse ja 

pahaloomuliste kasvajate 

tagajärjel on kõrge. 

Tõsta vallaelanike 

teadlikkust  haiguste 

ennetamisest, tervislikest 

eluviisidest ja õigeaegse 

arstiabi vajalikkusest. 

Koostöös perearstidega 

planeerida ja läbi viia 

teavitusüritusi erinevatele 

sihtrühmadele. 

 

VV, 

tervisemeeskond 

al 2016 projektipõhine 

Ravikindlustamata inimeste 

osakaal on kasvanud. 

Välja selgitada 

ravikindlustuse puudumise 

põhjused ja aidata kaasa 

osakaalu vähendamisele. 

Teavitustöö elanikkonnas 

Koostöö perearstide, 

haigekassaga. 

hoolekandeteenistu

s 

al 2017 Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

Sotsiaalteenuste vastavus 

elanike vajadustele ei ole 

teada ning teenuste osakaal 

sotsiaalhoolekandest on 

väike. 

Välja selgitada 

sotsiaalteenuste vajadus 

ning osutada 

vajaduspõhiseid 

sotsiaalteenuseid. 

Uuringu läbiviimine, 

andmete kogumine 

Juhtumipõhise lähenemise 

rakendamine 

Võrgustikutöö 

hoolekandeteenistu

s 

al2017 Vallaeelarve, 

projektipõhine 

Kogukonna vähene initsiatiiv 

turvalisuse tagamiseks.  

 

Turvaline elukeskkond Elanike kaasamine, 

uuenduslike eeskujude 

väljatoomine ja 

rakendamine kogukondades. 

kogukonnakomisjo

n 

al2016 Ei vaja 

Tervist edendavaid töökohti, 

koole, lasteaedu on vallas 

üksikuid.  

Organisatsioonid, ettevõtete 

teadlikkuse tõstmine tervise 

edendamise 

põhiprintsiipidest. 

Praktilised koolitused 

/infopäevad eelkõige juhtide 

teavitamiseks 

tervisemeeskond al 2016  Projektipõhine, 

vallaeelarve 
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Puuduvad 

kriisireguleerimisskeemid 

Koostada ja avalikustada 

kriisireguleerimisskeemid 

Kaardistus, teavitus, 

kriisireguleerimis-skeemid. 

kriisikomisjon al 2016 Ei vaja 

Puudub info vallaelanike (sh 

lapsed) tervisekäitumise 

kohta. 

Välja selgitada 

terviseteadlikkus ja -

käitumine 

Uuringu läbiviimine  

Võimaluste avardamine 

Teadlikkuse tõstmine: 

üritused, koolitused 

tervisemeeskond 2017 

Koos valla 

rahulolu-

uuringuga  

 

projektipõhine 

Terviseinfo ei ole koondatud 

ega lihtsalt kättesaadav. 

Terviseinfo on koondatud ja 

lihtsalt leitav, inimesed 

teavad kust infot leida. 

Koondada info 

terviseteenuste kohta vallas 

ja levitada seda pidevalt 

ning atraktiivselt (s.h. valla 

kodulehel). 

tervisemeeskond al2016 projektipõhine 

Nõustamisteenuste 

kättesaadavus ja vastavus 

vajadustele ei ole teada. 

Välja selgitada erinevate 

sihtgruppide vajadused ja 

planeerida tegevused 

vajaduspõhiselt. 

Uuring 

Info koondamine 

VV al2016 Ei vaja 

Puuduvad avalikud rannad, 

suvitusperioodil on osad 

rannaäärsed piirkonnad üle- 

rahvastatud. Probleemiks 

prügi, tualetid, autode 

parkimine. 

Olukorra parandamine, 

puhta ja reguleeritud 

tegevusega rannad. 

Olukorra kaardistamine, 

koostöö kohalikega, RMK-

ga. Projektide kirjutamine 

randade korrastamiseks 

VV al2016 Projektipõhine, 

vallaeelarve 

Ühistranspordi kättesaadavus 

on ebaühtlane, piirkonniti 

halb. 

Kättesaadavuse 

parandamine. 

Olukorra kaardistamine, 

Vallasisese transpordi 

korraldamine valla 

alevikesse 

VV al2016 Vallaeelarve, 

projektipõhine 

Tööõnnetuste arv kasvab. Tööandjate ja töötajate 

teadlikkuse tõstmine. 

Koostöö 

Tööinspektsiooniga, vallas 

tegutsevate ettevõtetega, 

teavitamine 

sotsiaalvaldkonna 

abivallavanem 

al2016 ei vaja täiendavaid 

vahendeid 
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Huvitegevus on koondunud 

keskustesse, piirkonniti  on 

raskusi kättesaadavusega. 

Kättesaadavuse 

parandamine ja rahvamajade 

kasutamise tõhustamine. 

Uute algatuste innustamine, 

planeerida tegevusi üle valla 

VV al2016 Vastavalt 

tegevustele 

Avalike mänguväljakute 

seisukord on halb. 

Mänguväljakud on 

arendavad, ohutud ja 

puhtad. 

Kaardistada olukord, 

määrata mänguväljakutele 

vastutaja 

 

 VV al2016 Vallaeelarve, 

projektipõhine 

Noortekeskuste ruumide ja 

inventaride seisukord vajab 

parendamist 

Noortekeskuste ruumid  ja 

vahendid on  korras 

Ruumide korrastamine ja 

vahendite täiendav 

soetamine 

VV al2016 Vallaeelarve, 

projektipõhine 

Kiirgus koolis ja 

lasteaedades, selle otsene 

ning kaudne mõju lapsele. 

Teavitada lapsevanemaid ja 

vastutavaid isikuid sellest 

probleemist 

Teadlikkuse tõstmine läbi 

koosolekute ja seminaride 

Emil Rutiku 2016. 

aasta I 

poolaasta 

KOV 

Tervisealaste loengute ja 

teabepäevade korraldamine. 

Elanikkonna teavitamine 

terviseriskidest ja 

ennetusmeetmetest 

Tervisealase teadlikkuse 

tõstmine läbi loengute ja 

teabepäevade 

Koolid, VV jt al2016 Tellija eelarve, 

projektipõhine 
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Kokkuvõte 

Kuusalu valla terviseprofiili väljatöötamiseks moodustati kolmeliikmeline töörühm. Koostati 

ajakava ning määrati vastutaja. Kõik töörühma liikmed said oma valdkonna, mille kohta hangiti 

erinevaid statistilisi andmeid. Lisaks toimusid kolmel korral avatud koosolekud terviseprofiili 

ühtlustamiseks ning täiendamiseks. Terviseprofiil valmis 2015. aasta detsembrikuus.  

Kuusalu valla terviseprofiili eesmärgiks oli kaardistada vallarahva tervist ja heaolu mõjutavate 

sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Neid statistilisi ning 

kirjeldavaid andmeid analüüsides tuua välja peamised tervist mõjutavad probleemid ja 

vajadused ning pakkuda välja võimalikud tegevused probleemide lahendamiseks. Valla 

tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud kohaliku 

omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks peetud 

indikaatorite abil. Kuusalu valla terviseprofiili koostajad peavad tõdema, et tervisekäitumise ja 

subjektiivsete hinnangute kogumiseks nappis ajaressurssi. Koostajad peavad oluliseks viia läbi 

uuring, et kavandada tervisedenduse arendamiseks järgmisi samme. 

Kuusalu valla tervisetegurite hetkeseisundit võib pidada rahuldavaks. Suureks väärtuseks on 

tervist toetav looduskeskkond, mis pakub erinevaid võimalusi tervislikeks tegevusteks.  Vaba 

aja veetmiseks ja  tervisespordi harrastamiseks on vallarahvale loodud Kuusalu Spordikeskus 

ja rahvamajad. Samuti on Kuusalu vallas olemas tihe koolide ja lasteaedade võrk. 

Kuusalu valla elanike keskmine brutotulu on kasvutendentsis, töötute arv väheneb ning 

väikeettevõtjate arv suureneb. 

Probleemidena võib välja tuua rahvastiku vähenemise, ravikindlustamata inimeste osakaalu 

suurenemise ja suhteliselt suure suremuse vereringehaigustesse ja pahaloomuliste kasvajate 

tagajärjel. Ühistranspordiga kaetus on valla erinevates piirkondades ebaühtlane, mis omakorda 

mõjutab erinevate teenuste kättesaadavust. 

Terviseprofiili koostamise meeskond leiab, et Kuusalu vallas on vaja koondada tervisealane 

info ja moodustada tervisemeeskond, et omavalitsuse tasandil teadlikumalt ja süsteemsemalt 

tegeleda tervisedendusega. 

Terviseprofiil lõppeb tegevuskavaga aastateks 2016-2020. Terviseprofiili näol on tegemist 

dokumendiga, mida täiendatakse igal aastal. Terviseprofiil on tõenduspõhine andmete kogum, 

mida saab kasutada järgnevate aastate arengukavade koostamisel ning arendustegevusel. 
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