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SISSEJUHATUS
Rahvatervise seaduse §3 on välja toodud tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise
edendamise põhiülesanded. Kohaliku omavalitsuse jaoks on olulisemad neist
üksikisiku, perekonna ja rahva tervise väärtustamine; elukeskkonna uurimine ja selle
ohutegurite hindamine, inimese terviseseisundi jälgimine ning prognoosimine sõltuvalt
elukeskkonna

seisundist

ja

avalikkuse

teavitamine

elukeskkonna

seisundi

halvenemisest või halvenemise ohust.
Igal omavalitusel on oluline roll oma halduspiirkonna elanike tervise hoidmisel. Seda
põhjusel, et kohalikul tasandil planeeritakse ja viiakse ellu keskkonna prioriteetseid
suundi. Kohaliku omavalitsuse jaoks on terve elanikkond suur potentsiaal.
Kose valla terviseprofiil on dokument, mis kaardistab vallaelanike tervist ja seda
mõjutavaid

tegureid

ning

aitab

planeerida

vajalike

tegevusi

tervisetegurite

parendamiseks.
Terviseprofiil on seotud Kose valla arengukavaga, olles selle elluviimise üks
vahenditest.
Terviseprofiili eesmärk on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti
parema tervise kaudu.
Terviseprofiili sisendiks on indikaatorite alusel kogutud andmed, mida on analüüsitud ja
neile on antud hinnang. Terviseprofiili koostamisel on kasutatud juhendmaterjalina
„Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhiseid” Tallinn 2010
ja TAI poolt väljatöötatud „Kohaliku omavalitsuse indikaatorid”. Terviseprofiilis
kirjeldatakse nii tekstina kui ka graafiliselt tervisekäitumist. Hinnang on koondatud
tabelisse terviseprofiili lõpus.
Igas peatükis olevatele indikaatoritele on antud hinnang viiepalli süsteemis:
Väga hea - näitaja on oluliselt paranenud.
Hea – näitaja on veidi paranenud
Rahuldav – näitaja ei ole muutunud
Halb – näitaja on langenud
Väga halb – näitaja on oluliselt halvenenud
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Läbi on viidud küsitlus Kose valla täisealiste elanike seas, kes andsid subjektiivse
hinnangu oma tervisekäitumisele.
Kose valla terviseprofiil koostati koostöös: Aino Saava, Aleksandr Apolinsky, Angela
Kilk, Anne Ermel, Anu Mesila, Astrid Ojasoon, Avelin Aljas, Diana Mihkelsoo, Ellen
Pärm, Erik Horn, Evelin Hall, Heli Mölder, Ivi Teras, Jaanus Jaago, Kaia Viiul, Kristo
Tamsalu, Kätlin Iljin, Külli Raamat, Marek Astrik, Margit Eerik, Marika Truss, Merike
Pihla, Merje Eekholm, Merle Pussak, Ott Kärner, Ott Valdma, Ruth Kuriks, Signe Sirel,
Sirje Bärg, Taimar Lossmann, Tiia Kartau, Tiina Suvi, Tiiu Jalg, Ülle Pässa.
Profiili koostamisel on lähtutud Tervise Arengu Instituudi poolt väljatöötatud
indikaatoritest ja juhenditest kohalikele omavalitsustele ja maakondadele terviseprofiili
koostamiseks.
Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse terviseprofiili koostamisele.
Aitäh kõigile, kes vastasid terviseprofiili küsitlusele.

Kristel Kadapik
Kose valla lastekaitse vanemspetsialist
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Mõisted ja lühendid
Kuritegu on seaduses sätestatud süütegu, mille eest on füüsilisele isikule
põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus ja juriidilisele isikule
rahaline karistus või sundlõpetamine.
Noor on Noorsootöö seaduse mõistes seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline
isik.
Rahvastiku tervis on terviseseisundi statistiliste ja demograafiliste näitajatega
mõõdetav riigi või piirkonna rahvastiku või selle osa tervisetase.
Rahvatervis on edendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja
praktika, mida viiakse ellu kas kogu rahvastikule või selle teatud rühmadele suunatud
tervist mõjutavate sekkumiste kaudu.
Sotsiaalmajanduslik seisund kirjeldab üksikisiku või perekonna suhtelist asetust
ühiskonnas ja on määratletud selliste teguritega nagu saavutused, amet, sissetulek jne.
Sotsiaalset sidusust käsitletakse Euroopa Liidu kontekstis kui mõistet millega
kirjeldatakse ebavõrdsuse määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust
ühiskonnas.
Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes haiguse
või puude puudumine (Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri).
Terviseedendus on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli tervise üle
ja sellega tervist parandada.
Terviseindikaatorid on tervise ja selle mõjurite näitajad. Indikaatorite abil saab välja
selgitada ja hinnata indiviidi või kogukonna tervise seisundit, võrrelda omavalitsusi
omavahel ning jälgida aja jooksul toimuvaid muutusi ühe omavalitsuse piires.
Tervisekäitumine on igasugune üksikisikupoolt ettevõetud tegevus, hoolimata
hetkelisest või eelnevast terviseseisundist, tervise edendamiseks, kaitsmiseks või
säilitamiseks, olenemata sellest, kas selline käitumine on lõppkokkuvõttes objektiivselt
tõhus või mitte.
Tervisemõjurid on personaalsed, sotsiaalsed, majandus – ja keskkonnategurid, mis
mõjutavad üksikisikute või elanikkonna tervist.
Terviseprofiil on elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja
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kvalitatiivne kirjeldus, mis määratleb probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja
vajalikud tegevused.
Terviseteenused on kõik otsustatavad ja inimestele kättesaadavad teenused, mis
avaldavad mõju inimese vaimse ja füüsilise tervise seisundile.
Väärtegu on seaduses sätestatud süütegu, mille eest on põhikaristusena ettenähtud
rahatrahv või arest.
Lühendid:
KOV – kohalik omavalitsus, Õ/A – õppeaasta, MTÜ – mittetulundusühing, ESA - Eesti
Statistikaamet, TAI – Tervise Arengu Instituut, AEK – alaealiste komisjon, AMS –
alaealiste mõjutusvahendite seadus, SM – Sotsiaalministeerium, MKM – Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium, SA – sihtasutus, ATS – automaatne tuletõrjesüsteem.
Kasutatud kirjandus:
1. Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine. (TAI 2010).
2. Rahvastiku tervise arengukava 2009 – 2020 (Sotsiaalministeerium 2008).
3. Kose valla arengukava 2015 – 2025 (Kose Vallavolikogu, 2014).
Elektroonilised materjalid:
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_haldusjaotus (27. 07. 2015)
http://test.kose.ee/KoseTP.pdf
http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfile2.asp
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/dialog/statfile2.asp
http://www.paasteamet.ee/et/paasteamet/statistika.tulekahjude-ja-nende-asjaoludekokkuvote.html
www.haigekassa.ee
maanteeamet.ee
www.paasteamet.ee
www.statistikaamet.ee
www.tai.ee
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VISIOON
Kose on tervisliku elukeskkonnaga vald, kus meie ise soovime elada, kuhu noored pered
soovivad oma kodu rajada ning need, kes on mujale läinud, soovivad tagasi tulla.

EESMÄRK
Tervist toetav õpi-, töö- ja elukeskkond ning terviseteadlikud kodanikud.
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1. ÜLDANDMED
1.1. Vallaelanike arv ja territoorium
Kose vald on moodustatud kahe valla, Kose ja Kõue valla ühinemise tulemusena (Kose
ja Kõue vald moodustati 16. jaanuaril 1992). Kose ja Kõue Vallavolikogu taotlesid
Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist. Vabariigi Valitsus
otsustas haldusterritoriaalset korraldust muuta ning moodustada Kose ja Kõue valla
ühinemise teel uue omavalitsusüksuse Kose valla. Ühinenud Kose vald sai uue valla
staatuses moodustatud valimistulemuste kinnitamisest 26.10.2013. Vallas on 5 alevikku
ja 58 küla. Valla pindala on 532,84 km² ja on territooriumi suuruselt Harjumaal teine
kohaliku omavalitsuse üksus. Kose vald asub 40 km kaugusel Tallinnast, paikneb
Tallinna - Tartu maantee ümbruses. Kose valla naabriteks on Saku, Kiili, Rae, Anija,
Raasiku, Albu, Paide, Väätsa, Kohila, Juuru ja Kaiu vallad.
Esimest korda on Kose mainitud külana (Cosius) 1241. aastal Taani hindamisraamatus.
Juba 1220. aastal asus Kosel üks Ida – Harjumaa vanimaid kirikuid, 1346. aastast on
teateid vesiveski kohta.

Joonis 1. Kose valla asend Harjumaal (Allikas Wikipedia).
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1.2. Rahvastik
Kose vallas elas 1. jaanuaril 2015. aastal valla rahvastikuregistriandmetel 7209 inimest.
Eesti Statistikaameti andmete alusel on valla elanikkonna arvukus olnud viimaste
aastate jooksul langevas trendis.

Aasta

2013

2014

2015

Rahvaarv

7329

7232

7209

Mehed

3592

3552

3544

Naised

3737

3680

3665

Tabel 1. Kose valla rahvaarv (Allikas: ESA).
2015. aasta seisuga oli Kose vald rahvaarvu poolest Harjumaal suuruselt 9 omavalitsuse
üksus. Valla asustustihedus on 13,66 elanikku km², mis on madalam võrreldes Harjumaa
valdade keskmisest.

Rahvaarv

Pindala, km².

Asustustihedus,
elanikku km² kohta

1 313 271

43432, 31

30, 2

Harju maakond

575 601

4333, 13

132, 8

Harju
vallad

122 568

4072, 47

30, 1

7209

532, 84

13, 5

Kogu Eesti

Kose vald

maakonna

Tabel 2. Rahvaarv, pindala ja asustustihedus 1. jaanuar 2015.a. seisuga (Allikas: ESA)
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Joonis 2. Kose valla rahvastikupüramiid 01. 01 2015 seisuga (Allikas: ESA).
Valla keskuses, Kose alevikus elab 2003 elanikku ( 01. 01. 2015). Kõige arvukam
vanusegrupp on 40 – 45 eluaastat. Lasteaiakohtade survestamist näitab vanusegrupp 0 –
4 ja algklasside õpilaste arv kasvab, kuid gümnaasiumiastmes lastearv väheneb.
Lisaks vallakeskusele on vallas veel 6 asumit, kus elab üle 200 elaniku: Kose –
Uuemõisa, Ardu, Ravila ja Habaja alevikud ning Oru ja Vardja külad.
Vallakeskuses, Kose alevikus asuvad enamus elanikke teenindavaid asutusi (vallamaja,
perearstikeskused,

apteek,

suuremad

kauplused,

gümnaasium,

iluteenindused,

postkontor). Kaugemate piirkondade kitsaskohtadeks on ühistranspordi puudumine, mis
raskendab kohalike elanike teenuste kättesaadavuse võimlust, eriti puudutab see
eakamat elanikkonda.
Indikaatori positiivne mõju: lasteaia ja algkooli ealisi lapsi on palju ning ei ole ohtu, et
koole peab sulgema.
Negatiivne mõju: elanikkonna arvukus langeb.
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Hinnang indikaatorile: Halb. Elanikkonna arvukus langeb. Kose vald on kaotanud
elanikke Tallinnale seoses tasuta transpordiga.
1.3. Sünnid, surmad, loomulik iive, ränne
Kose vallas on sündide arv viimastel aastatel olnud positiivses suunas. 2014. aastal
sündis üks laps rohkem, võrreldes 2013. aastaga.

Joonis 3. Sünnid ja surmad Kose vallas aastatel 2013 – 2015 seisuga 30. 06. 2015
(Allikas: ESA ja Rahvastikuregister).
Viimastel aastatel on iive negatiivne olnud, see tähendab, et suremus ületab sündimuse.
Aastal 2013 ületas suremus sündimuse 26 inimese võrra. Üldine Harju maakonna iive
on positiivne.

2013

mehed

naised

2014

mehed

naised

Kogu Eesti

- 1713

- 331

- 1382

- 1933

-530

- 1403

Harju maakond

1138

773

365

1128

845

283

Kose vald

- 26

- 12

- 14

- 24

- 13

- 11

Tabel 3. Loomulik iive 2013, 2014 (Allikas: ESA).
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Kose valla rände saldo on 2014. aastal 0. 2013. aastal oli väljaränne suurem kui
sisseränne ning rändesaldo oli negatiivne, väljarände tõttu kaotati elanikke peamiselt
Tallinna linnale.
Valla demograafiline tööturusurve indeks (5 – 14 ja 55 – 64 aastate vanuserühma arvu
suhe) on üldises plaanis Kose vallas püsinud stabiilne, vahemikus 1, 01 – 1, 03. Kose
valla näitaja ületab võrdluses kogu Eesti ja Harju maakonna tööturusurveindeksi.
Indikaatori positiivne mõju: lapsi sündis rohkem võrreldes eelmiste aastatega,
väljarände saldo on 0.
Indikaatori negatiivne mõju: loomulik iive on negatiivne.
Hinnang indikaatorile: rahuldav. Lapsi on sündinud eelmiste aastatega rohkem.
Sisse- ja väljarände saldo on 0.
1.4. Eelarve ja tulumaksu laekumine
Kohaliku omavalitsuse finantsvõimekus on keskne küsimus, millest sõltub kohaliku
avaliku võimu suutlikkus teha investeeringuid inimeste elukvaliteedi parandamisse.
Elujõulisuse üheks mõõdikuks vallas on üksikisiku tulumaksu laekumine valla
eelarvesse.
2014. aasta alguses oli maksumaksjate arv Kose vallas 3142 ja 2015. aasta alguses
3236 inimest.
Elanike arv vastavalt seisuga 1. jaanuar 2014. aasta 7232 inimest, seisuga.1. jaanuar
2015. aasta 7209 inimest.
Elaniku kohta arvestatuna jääb Kose valla üksikisiku tulumaksu laekumine valla
eelarvesse

alla Harjumaa valdade keskmisele tasemele,

kuid on võrreldav Eesti

keskmise tasemega.
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Joonis 4. Maksumaksjate arv

Kose vallas

kuude lõikes 2005-2015 (Allikas:

Rahandusministeerium).
Maksumaksjate arv 2015. aasta juunis 3245 inimest näitab mõningast kasvu võrreldes
käesoleva aasta algusega ( 3236).

Joonis 5. Üksikisiku tulumaksu laekumine Kose valla eelarvesse 2005 – 2015 (Allikas:
Rahandusministeerium).
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Laekunud tulumaksu põhjal saab kirjeldada elanikkonna elatustaset, mis võimaldab
omavalitsusel planeerida piirkonna arengut ja investeeringuid.
Tulumaksu tulu tegelik laekumine 2014. aastal oli 4330 tuhat eurot, 2013. aastal 4099
tuhat eurot.
Üksikisiku tulumaksu laekumine valla eelarvesse 2015. aastal 8 kuuga on kasvanud
8,1% võrreldes 2014. aasta sama perioodiga. Tulumaksu laekumist on mõjutanud valla
maksumaksjate arvu ja keskmiste sissetulekute muutus. Kohaliku omavalitsuse
eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega näitab eelarve suuruse ja elanike arvu suhet.
2014.aastal laekus Kose vallas elaniku kohta tulumaksu 607 eurot, Harju maakonnas
708 eurot ja Eestis keskmiselt 600 eurot.

Joonis 6. Kose valla maksumaksjate keskmine bruto sissetulek kuus (Allikas:
Rahandusministeerium).
Keskmine bruto sissetulek Kose valla maksumaksjal on enam - vähem võrreldav riigi
keskmise näitajaga ja näitab 2015. aastal kasvutendentsi võrreldes 2014. aastaga.
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Joonis

7.

Keskmine

väljamakse

Kose

valla

maksumaksja

kohta

(Allikas:

Rahandusministeerium).
Keskmine väljamakse Kose valla maksumaksja kohta 2014.aastas 958 eurot, Harjumaal
1089 eurot ja Eestis keskmiselt 1005 eurot. 2015. aastal on vastav näitaja Kose vallas
tõusnud 5,2%.
Kose valla põhitegevustulude maht 2014. aastal kassapõhise arvestuse kohaselt oli
tulude osas 7166 tuhat eurot, kulude osas 6800 tuhat eurot, investeerimistegevuse osas
307 tuhat eurot, finantseerimistegevuse osas 202 tuhat eurot ja likviidsete varade
muutuse osas 143 tuhat eurot.
Likviidsete varade tegelik jääk seisuga 31. 12. 2014 on 525 tuhat eurot.
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Joonis 8. Tulude struktuur 2014.a. eelarve täitmises (Allikas: ESA).
Kose valla põhitegevustuludest moodustavad põhiosa maksutulud, maksutuludest
omakorda valdava osa tulumaksu laekumine ning seega tulumaksu laekumise
dünaamika mõjutab enim valla põhitegevustulusid.
Tulumaksu laekumine on viimastel aastatel kasvanud seda elanike sissetulekute kasvu ja
elanike brutotuludest tehtava tulumaksumäära tõstmise tõttu riigi poolt tasemeni 11,6%.
Maksutulud moodustasid 2014. aastal tuludest 64,3% .
Tulumaksu tulu saadi 2014. aastal 99,7% võrreldes kavandatuga. Võrreldes 2013. aastal
laekunud maksutuluga laekus tulumaksu rohkem 5,6%.
Ülelaekumist esines 2014. aastal kaupade ja teenuste müügist laekunud tulu osas 1,2%.
Võrreldes kinnitatud eelarvega suurenes laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste ning
sotsiaalasutuste majandamistegevusest. Ülejäänud tululiikide osas jäi tegelik laekumine
kinnitatud eelarvega võrreldes ligikaudu samale tasemele või erines sellest
minimaalselt.
Eelarves kajastatud toetused 23,8% tulude mahust ehk 277 tuhat eurot olid saadud
sihtotstarbeliste kulude katteks ja mittesihtotstarbeliste toetustena kajastati eraldised
tasandusfondi kaudu hariduskuludeks, koolilõuna- ja sotsiaalvaldkonna kulude katteks
kokku 1 426 tuhande euro väärtuses.
Kose valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulude lõplikuks mahuks kujunes 6 800
tuhat eurot. Kulude osas täideti täpsustatud eelarve 94,9%. Ülekulu tegevusalade lõikes
ei esinenud. Põhitegevustulem oli 366 tuhat eurot ehk põhitegevustulud ületasid
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põhitegevuskulusid 5,1%, mis on suhtarvuna madalam kui Harjumaa ja Eesti
omavalitsuste keskmine näitaja (9,8%).

09 HARIDUS
08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
10 SOTSIAALNE KAITSE
06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
04 MAJANDUS
05 KESKKONNAKAITSE
03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

3 947
1 194
717
373
207
252
103
7

Kokku

6 800

Joonis 9. Tegevuskulude valdkondlik struktuur 2014. eelarve täitmises (Allikas:
Rahandusministeerium).
2014. aastal olid valla eelarvest suurima osatähtsusega kulutused haridusele (58,1%) ja
kultuurile (17,6%). Kulutused sotsiaalsele kaitsele on neljandal kohal (5,5% eelarve
kuludest).
2015. aasta eelarve põhitegevustulude mahuks on kavandatud 7 571 tuhat eurot,
põhitegevuskulude mahuks on kavandatud 7 520 tuhat eurot,

põhitegevustulemiks

vastavalt 51 tuhat eurot s. o. 0,7%.
Kulutused sotsiaalvaldkonnale on planeeritud 6% eelarve kuludest.
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Joonis 10. Kose valla eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel (Allikas:
Rahandusministeerium).
Põhitegevuse kuludest tegevusalade lõikes kasutati 2014. aastal
57,8%,

personalikuludeks

majandamis- ja muudeks kuludeks 35% ja antavateks toetusteks 7,2%

põhitegevuse eelarve kulude mahust. Sotsiaaltoetusteks kasutati 2,9% eelarve kuludest.
2015. aastal on planeeritud kasutada sotsiaaltoetusteks 3,2% eelarve põhitegevuse
kuludest.

Joonis

10.

Investeeringud

Kose

valla

eelarvest

2014

–

2015

(Allikas:

Rahandusministeerium).
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Investeeringuid on Kose valla eelarvest finantseeritud 2014. aastal 741 tuhande euro
väärtuses.
Kose valla eelarves kajastatud suuremad investeeringud 2014. aastal:
Kuivajõe - Kurena tee rekonstrueerimine 59 tuhat eurot (toetus MKM - ilt 6 tuhat
eurot).
Kose Laululava rekonstrueerimine 131 tuhat eurot (sh. toetus Leader projektist 82 tuhat
eurot).
Ardu Katlamaja rekonstrueerimine 30 tuhat eurot Kose valla eelarvest (sh. toetus SA-lt
Kõue Varahalduselt 86 tuhat eurot).
Ardu kooli ATS 63 tuhat eurot (sh. toetus EAS-ilt 44 tuhat eurot).
Habaja külakeskus Fresko renoveerimine 90 tuhat eurot (sh. võetud laen 57 tuhat
eurot).
Investeeringud koolide ja lasteasutuste rekonstrueerimiseks 41 tuhat eurot ning inventari
soetamine: Kose Kultuurikeskusele 321 tuhat eurot ( sh. toetus SA-lt Innove 56 tuhat
eurot,

EAS - ilt 216 tuhat eurot) ja teistele allasutustele 6 tuhat eurot. Kokku

investeeringud põhivara soetuseks 741 tuhat eurot. Laenu intresside eest tasumiseks
kulus 60 tuhat eurot. Valla osaluse suurendamiseks osaühingus Kose Vesi kulus 75 tuhat
eurot.
Uusi laene võeti 2014. aastal 57 tuhat eurot Habaja Külakeskus Fresko renoveerimiseks.
Eelnevatel aastatel võetud kohustusi maksti tagasi 259 tuhat eurot.
2015. aasta eelarvest on planeeritud suurimad investeeringud hariduse valdkonnas: Oru
Lasteaia

rühmaruumi

juurdeehituse

näol

125

tuhat

eurot

ja

elamu-

ja

kommunaalmajanduse valdkonnas Ardu aleviku veevarustuse III etapi osas 90 tuhat
eurot.
Indikaatori positiivne mõju: maksumaksjate arv on tõusnud, tulumaksu laekumine on
tõusnud, elanike bruto sissetulek on tõusnud.
Indikaatori negatiivne mõju: uus laen Habaja Külakeskuse Fresko renoveerimiseks.
Hinnang indikaatorile: hea. KOV võimalused terviseedendamiseks on pikemas
perspektiivis paranenud, tulumaksu laekumine on kasvanud.
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1.5. Elanikkonna haridustase
Valla toimetuleku eelduseks on inimkapital ehk tööjõuressursside kvaliteet. Elanike
haridustase on oluline faktor terviseteadlikkuses ning elanike haridustasemest tingituna
võib välja tuua erinevaid probleeme.
Madal haridustase mõjutab tervist, soodustades sageli tööpuudust ja vaesust. Vaadates
läbilõiget elanike haridustasemest, saame analüüsida paikkonna vajadustest töökohtade
järele, mis on oluline investeeringute planeerimisel ning vähendab tööpuudust. Kose
vallas on vähemalt 15 – aastaste elanike hulgas põhihariduse või madalama haridusega
39% elanikke, mis on kõrgem kui Harju maakonnas (18%) ja kogu Eestis (26%);
keskharidusega elanikke on vähem (26%) võrreldes Harju maakonna (29%) ja Eestiga
(29%) ning ka kõrgharidusega elanike protsent on väiksem (35%) võrreldes Harju
maakonna (53%) ja Eestiga (45%).

Joonis 12. Rahvastiku haridustase (vähemalt 15 – aastased) (Allikas: ESA).
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Rahvaloenduse andmed
2000

Rahvaloenduse andmed
2011

Kose vald

Mehed ja naised

Mehed ja naised

Algharidus

1013

477

Üldpõhiharidus

1788

1244

Üldkeskharidus

1037

822

Kutseharidus koos
põhihariduse omandamisega

20

492

Kutseharidus koos
keskhariduse omandamisega
sh keskeriharidus

1032

1209

Kutsekeskharidus
keskhariduse baasil

92

366

Keskeriharidus pärast
keskharidust

371

576

Kõrgharidus

543

729

Magistrikraad

3

150

Doktori / teaduskandidaadi
kraad

3

9

Tabel 4. Kose valla elanike haridustase 2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal
(vähemalt 10 - aastased ja vanemad) (Allikas: ESA).
Võrreldes rahvaloenduse 2000.a. ja 2011.a. andmete tabelit (10 – aastased ja vanemad)
on Kose valla elanike haridustase tõusnud nende aastatega, 2011. aastal on elanikest
kutsehariduse omandanud 17% rohkem ja kõrghariduse omandanud 6% rohkem.
Indikaatori positiivne mõju: Kose valla elanike haridustase on tõusnud.
Indikaatori negatiivne mõju: põhihariduse või madalama haridustasemega elanike % on
suurem, kui Harjumaal ja Eestis.
Hinnang indikaatorile: hea. Elanikkonna haridustase on tõusnud.
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS
Euroopa Liidu kontekstis käsitletakse sotsiaalset sidusust kui mõistet, millega
kirjeldatakse ebavõrdsuse määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevus
ühiskonnas. Sidususe saavutamiseks on kaks eesmärki: esiteks, ühiskondliku
kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine ja teiseks sotsiaalsete suhete,
sidemete ja suhtlemise tugevdamine.
Euroopa Nõukogu kasutab mõistet – sotsiaalse sidususe all mõistame ühiskonna
võimekust tagada oma kõigi liikmete heaolu, vähendada erinevusi ja vältida
polariseerumist. Sidus ühiskond koosneb üksteist toetavatest vabadest inimestest, kes
saavutavad oma ühiseid eesmärke demokraatlikult (Rahvastiku tervise arengukava 2009
– 2020, SM, 2008).

rahvaarv

Rahvastik
vanuses
0 - 14

Rahvastik
vanuses
15 - 64

Rahvastik
vanuses 65 ja
enam

Ülalpeetavate
määr

2013

7329

1263

4780

1286

53,3

2014

7232

1265

4681

1286

54,5

2015

7209

1294

4636

1279

55,5

Tabel 5. Ülalpeetavate määr Kose vallas seisuga 1. jaanuar. (Allikas: ESA)
Ülalpeetavate määr on kuni 14 – aastaste ja üle 65 – aastaste elanike arv 100 tööealise
(15 – 65 – aastased) elaniku kohta. Tabel näitab rahvastiku vanuskoosseisu ja mitu
mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta ülalpidada. Kose valla 1. jaanuari
2015. aasta seisuga on iga kahe tööealise elaniku kohta 55,5 ülalpeetavat ehk üle ühe
ülalpeetava.
Indikaatori positiivne mõju: laste arv on kasvanud, mis pikemas perspektiivis annab
rohkem tööealist elanikkonda.
Indikaatori negatiivne mõju: tööealine elanikkond on vähenenud, samas ülalpeetavate
arv on tõusnud.
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Hinnang indikaatorile: halb.

Ülalpeetavate arv on Kose vallas tõusnud, kuid

tööealine elanikkond vähenenud.
2.1. Tööturu situatsioon
Demograafiline tööturusurve indeks iseloomustab lähitulevikus tööturule sisenevate
(vanuses 5 – 14) ja sealt väljuvate põlvkondade (vanuses 55 – 64) vahekorda. Kose
valla demograafiline tööturusurve indeks on liikunud sarnaselt Eestiga, kuigi Kose valla
näitaja ületab Harju maakonna ja Eesti keskmist näitajat. Indeksi väärtuse langemine
alla 1,0 viitab tööjõu puuduse ohule.

Joonis 13. Demograafiline tööjõusurve indeks (Allikas: ESA).
Indikaatori positiivne mõju: tööturusurve indeks on kõrgem Harjumaa ja Eesti näitajast,
tööjõu puudust Kose vallas ei ole.
Indikaatori negatiivne mõju: kvalifitseeritud tööjõudu on raske leida.
Hinnang indikaatorile: hea. Tööturusurve indeks on tõusvas trendis, indeksi väärtuse
järgi Kose vallas tööjõu puudust ei ole.
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2.2. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted
Ettevõtluse arendamiseks on Kose vallas olemas põhiline vajalik infrastruktuur
(haridus, tervishoid, kultuur ning ka teenindussfääri ettevõtlus), mis on loonud head
eeldused arenguks. Oluliselisemateks tegevussuundadeks põllumajanduse kõrval on ka
mööblitööstus (Allikas Kose valla arengukava 2015 – 2025).
2014. aastal on Kose valla ettevõtete arv 720 ehk 10,13 ettevõtet 100 elaniku kohta, mis
on peaaegu samal tasemel Eesti keskmisega ja natukene madalam Harju maakonna
näitajast. Positiivne on, et Kose vallas on ettevõtete arv aastatega kasvanud.

Ettevõtete arv 2013

Ettevõtete arv 2014

Ettevõtteid 100
elaniku kohta 2014. aastal

Kogu Eesti

92280

146643

10,82

Harju maakond

53699

75228

12,92

722

10,13

Kose vald
717
Tabel 6. Ettevõtete arv 2013 – 2014 (ESA ).

Kose valla ettevõtetest moodustavad 31,11% mittetulundusühingud, füüsilisest isikutest
ettevõtjaid on 15, 69%.

Joonis 14. Statistilisse profiili kuuluvad üksused õigusliku vormi järgi (Allikas: ESA).
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Indikaatori positiivne mõju: ettevõtete arv on tõusnud, loodud erinevaid MTÜ - sid.
Indikaatori negatiivne mõju: ei ole.
Hinnang indikaatorile hea. Kose vallas on ettevõtete arv tõusnud, millest võib
järeldada, et ka töökohti on rohkem. Loodud on erinevaid MTÜ – sid, mis on
koondanud erinevaid tegevusi ja sihtgruppe.
2.3. Töötus
Töötute arv on viimastel aastatel olnud langevas trendis. 2014. aastal oli registreerituid
töötuid kõige rohkem jaanuaris, 146 töötut ja kõige vähem septembris, 94 töötut. 2015.
aastal on töötute arv vähenenud ajavahemiku jaanuarist juulini. Võrreldes 2014. aasta ja
2015. aasta juulikuud on töötute arv vähenenud 51 inimese võrra.

Joonis 15. Töötute arv Kose vallas kuude lõikes 2013 – 2015 seisuga 1. august 2015
(Allikas: ESA).
Analüüsides töötute vanuselist ja soolist jagunemist ei erine Kose vald üldisest
Harjumaa keskmisest, kõige enam on töötuid vanusegrupis 25 – 54 eluaastat, siis
järgnevad noored vanuses 16 – 24 ja kõige vähem töötuid on vanusegrupis 55 ja
vanemad. Seisuga 26. august 2015 on töötus naiste hulgas suurem.
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Kokku

M 16-24

N 16-24

M 25-54

N 25-54

M 55 +

N 55+

Kogu Eesti

28539

1916

1732

9144

10729

2504

2515

Harjumaa

9681

497

441

3087

4048

757

851

Kose vald

87

12

5

24

35

7

5

Tabel 7. Registreeritud töötute sooline ja vanuseline jagunemine 2015. aastal seisuga 26.
august.
Indikaatori positiivne mõju: töötute arv vähenenud.
Indikaatori negatiivne mõju: 16 – 24 aastaste noorte meeste töötus suur, töötus on
suurim vanusegrupis 25 – 54 eluaastat.
Hinnang indikaatorile hea. Kose vallas on töötute arv vähenenud, millest tulenevalt on
ka elanike toimetulek paranenud.

2.4. Toimetulek
Toimetulekutoetuse saajate hulk on seotud töötute arvuga. 2013. aastal oli rahuldatud
481 ja 2014. aastal 435 taotlust. 2015. aastal (seisuga 1. oktoober) on rahuldatud 212
taotlust, väljamakstud summa 39 135,66 eurot. Toimetulekutoetuste taotluste arv on
langevas trendis, kuid 2014. aastal on toimetuleku toetuse tagamiseks väljamakstud
summa suurem, 77458, 87 eurot, kui 2013. aastal, siis maksti välja summa 73807,66
eurot. Summa suurenemine näitab, et eluaseme teenuste hinnad on tõusnud.
Võrreldes Eesti keskmisega on Kose vallas keskmiselt väljamakstav summa ühe elaniku
kohta väiksem, kuid suurem, kui Harju maakonna keskmine summa.
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Joonis 16. Toimetuleku toetused ühe elaniku kohta (Allikas ESA).
Toimetulekutoetusega

soodustatakse

abivajavate

isikute

toimetulekut.

Toimetulekutoetus on riigi poolne abi vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele ja riigi
poolt kehtestatud normidele ning mille väljamakset korraldab kohalik omavalitsus.
Vastavalt 2015. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2015. aastal üksi elavale
inimesele või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise
liikme toimetulekupiir on 2015. aastal 90 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise
täisealise liikme toimetulekupiir on 72 eurot kuus.
Toimetulekutoetust saanud perede arv on viimastel aastatel Kose vallas vähenenud:
2013. aastal 94 perekonda; 2014. aastal 82 perekonda ja 2015. aastal 1. oktoobri seisuga
44 perekonda.
Indikaatori positiivne mõju: toimetuleku toetuse rahuldatud

taotluste hulk on

vähenenud, toetust saanud perede arv on vähenenud.
Indikaatori negatiivne mõju: paljud taotlejad pikaajalised.
Hinnang indikaatorile hea. Toimetuleku toetuste taotluste arv on langevad trendis, mis
näitab, et inimestel on paranenud võimalused iseseisvaks toimetulekuks.
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2.5. Täiendavad sotsiaaltoetused
Vastavalt Kose vallavolikogu poolt kehtestatud määrusele makstakse vallas järgmisi
täiendavaid sotsiaaltoetusi:
Peretoetused:
1) Sünnitoetus - sünnitoetust makstakse lapse emale või isale tingimusel, et
mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks
vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist Kose
valla elanik. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu
kohta.
2) Esimesse klassi mineva lapse toetus - esimesse klassi mineva lapse toetust
makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a.
üksikvanem) on Kose valla elanikud ning kelle laps on rahvastikuregistri
andmetel Kose valla elanik ja on kantud 1. klassi õpilasena Kose valla kooli
nimekirja. Nimetatud toetust makstakse ka juhul, kui laps on kantud 1. klassi
õpilasena väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega
laste kooli 1. klassi nimekirja.
3) Paremate lõpetajate tunnustamine - paremate lõpetajate tunnustamisel võetakse
arvesse valla üldhariduskooli.
4) Lasteaia toidu - ja kohamaksutoetus - lasteaia toidu - ja kohamaksutoetust
võivad taotleda vähekindlustatud perekonnad/ isikud. Perekond, kus käib
lasteaias 3 või enam last on vabastatud lasteaiatoidu tasumisest eeldusel, et
lapsed on Kose valla elanikud. Toetuse avalduse võib esitada lapsevanem,
hooldaja, eestkostja, pedagoog või sotsiaaltöötaja. Toetuse avaldused esitatakse
üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris ning toetus määratakse korraga üheks
perioodiks - jaanuarist aprillini, maist augustini, septembrist detsembrini.
5) Kooliõpilase toidutoetus - koolitoidu tasumise kompensatsiooni võivad taotleda
nii üldhariduskooli pikapäevarühmas käivate kui kutseõppeasutuses õppivate
laste vanemad, kes mõlemad on Kose valla elanikud (v.a üksikvanem) või
hooldajad. Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul jaanuaris ja septembris ning
toetus määratakse korraga üheks perioodiks - jaanuarist juunini ja septembrist
detsembrini.
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6) Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus (ühiselamuüür ja/ või sõidutoetus) toetuse taotlejateks kutseõppeasutustes õppijatele võivad olla vähekindlustatud
perekonnad/ isikud.
7) Lastelaagri toetus - lastelaagri toetust saavad taotleda vähekindlustatud
perekonnad/ isikud valla poolt soetatud soodustuusikute puhul.
8) Töövihikute või koolitarvete toetus - toetuse taotlejateks võivad olla
vähekindlustatud perekonnad/isikud.
9) Huvikooli õppemaksu toetus - huvikooli õppemaksu toetuse taotlejateks võivad
olla vähekindlustatud perekonnad/isikud. Huvikoolitoetust saab taotleda ühes
huvikoolis õppiva õpilase õppemaksust vabastamiseks. Huvikooli õppemaksu
toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus koos nõutavate lisadokumentidega
huvikooli direktorile, kes koos omapoolse kinnitusega lapse edasijõudmise kohta
huvikoolis esitab avalduse Kose Vallavalitsusele.
10) Laste ja õpilaste ravimi-, prillitoetus, puuetega laste ortopeediliste ja
invatehniliste abivahendite toetus - toetust makstakse vähekindlustatud perede
lastele ja õpilastele. Ravimitoetust võib taotleda isikule, kes põeb pikaajalist ja
kroonilist haigust ning kes ei saa ravimite ostuks riiklikku soodustust või kelle
ravikulusid ei hüvitata muudel alustel ning kes on Kose valla elanik.
Erandjuhtudel kompenseeritakse soodusravimeid. Taotlemisel tuleb lisada
avaldusele ostukviitung, millel on kirjas ravimi või abivahendi nimetus ja
taotleja poolt tasumisele kuuluv summa.
11) Ühekordne rahaline sotsiaaltoetus - toetust on õigustaotleda Kose valla elanikul,
kes ise või tema perekond on ajutiselt sattunud majanduslikult raskesse
olukorda.
12) Hoolduspere toetus - hoolduspere toetust makstakse Kose valla elanikele, kes
kasvatavad ja hooldavad oma peres ühte või mitut mittebioloogilisest perest last,
vastavalt hoolduspere lepingule.
13) Elamukütte toetus - elamukütte (küttepuud, kivisüsi, brikett jm) ostmist
kompenseeritakse

Kose

vallas

elavale

seadusjärgsete

ülalpidajateta

vähekindlustatud eakale, puudega inimesele või vähekindlustatud suurele perele
üks kord aastas.
14) Matusetoetus - matusetoetust makstakse isiku, kes surmapäeval oli Kose valla
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elanik, surma korral. Toetust makstakse matuste korraldajale avalduse alusel ja
surmatõendi esitamisel.
Toetus puuetega inimestele:
1) Rehabilitatsiooniteenuse toetamine, proteeside, ortopeediliste jm abivahendite
toetus

-

ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite ostmise ja laenutamise toetust
makstakse vähekindlustatud puudega inimestele. Toetuse suuruse otsustab
vallavalitsus lähtudes sotsiaalkomisjoni ettepanekust, arsti ettekirjutusest ja
riigieelarvest doteeritava summa suurusest.
2) Ravimitoetus - ravimitoetust võib taotleda Kose valla elanik, kes põeb
pikaajalist ja kroonilist haigust ning kes ei saa ravimite ostuks riiklikku
soodustust või kelle ravikulusid ei hüvitata muudel alustel. Erandjuhtudel
kompenseeritakse

soodusravimeid.

Taotlemisel

tuleb

lisada

avaldusele

ostukviitung, millel on kirjas ravimi nimetus ja taotleja poolt tasumisele kuuluv
summa.
3) Puudega lapse hooldaja toetus - puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks
esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada
puudega lapse kasvatamise tõttu, vormikohase taotluse koos lisadokumentidega
vallavalitsusele. Puudega laps peab olema Kose valla elanik.
4) Puudega täisealise isiku hooldaja toetus - puudega täisealise isiku, kes on Kose
valla elanik, hooldajatoetuse taotlemiseks esitavad hooldaja ja hooldust vajav
isik

vormikohased

taotlused

koos

lisadokumentidega

vallavalitsusele.

Hooldajatoetus määratakse hooldajale, kui on läbi viidud hindamine ja
hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste
sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega. Hooldajatoetust
ei maksta üldjuhul ülalpidamiskohustusega isikule.
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Toetus eakatele:
1) Vanurite tähtpäeva toetus - vanurite, kes on Kose valla elanik, tähtpäeva toetust
makstakse ühekordse toetusena alates 80-ndast sünnipäevast igal 5 - ja 0 - ga
lõppeval sünnipäeval.
2) Invatehniliste abivahendite toetus - invatehniliste abivahendite ostmise ja
laenutamise toetust makstakse vähekindlustatud eakatele inimestele. Toetuse
suuruse otsustab vallavalitsus lähtudes sotsiaalkomisjoni ettepanekust, arsti
ettekirjutusest ja riigieelarvest doteeritava summa suurusest.
3) Ravimitoetus - ravimitoetust võib taotleda isik, kes on Kose valla elanik ning
põeb pikaajalist ja kroonilist haigust ning kes ei saa ravimite ostuks riiklikku
soodustust või kelle ravikulusid ei hüvitata muudel alustel. Erandjuhtudel
kompenseeritakse

soodusravimeid.

Taotlemisel

tuleb

lisada

avaldusele

ostukviitung, millel on kirjas ravimi nimetus ja taotleja poolt tasumisele kuuluv
summa.
Toetus töötutele:
Toetust

töötutele

makstakse

pikaajalisele

töötule

tööotsimisega,

täiend-

või

ümberõppega seotud kulude kompenseerimiseks. Toetuse taotleja peab olema Kose
valla elanik.
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse:
Vältimatu sotsiaalabi - vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on Kose valla elanik
ning kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või
puudumise tõttu. Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist. Võib olla
rahaline või mitterahaline toetus (sotsiaalteenused, nõustamine, toiduainete ostmine või
toidutalongide eraldamine Kose vallas asuvatest toitlustusettevõtetest supiportsjoni
ostmiseks, abistamine igapäevaeluga toimetulekul).
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Joonis 17. Sotsiaaltoetused Kose vallas seisuga 1. 07. 2015.a.

Joonis 18. Sotsiaaltoetused Kose vallas seisuga 1. 07. 2015.a.
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Indikaatori positiivne mõju: Kose vallal palju erinevaid toetuseid vähekindlustatud
peredele, puudega inimestele, eakatele ja töötutele.
Indikaatori negatiivne mõju: toetuste piirmäärad on väikesed.
Hinnang indikaatorile rahuldav. Toetuste määramise süsteem aastaid ühesugune.
2.6. Sotsiaalteenused
Sotsiaalteenustena osutatakse järgmiseid teenuseid:
Sotsiaalnõustamine – isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja
seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete
probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustajaks
on selleks tööks eriettevalmistuse saanud hoolekandetöötaja.
Rehabilitatsiooniteenus –

isiku iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja

töötamise või tööle asumise soodustamiseks osutatav teenus, mille raames:
1) koostatakse rehabilitatsiooniplaan kehtivusega kuus kuud kuni viis aastat. Alaealisele
koostatakse rehabilitatsiooniplaan kehtivusega kuus kuud kuni kolm aastat;
2)

osutatakse

Vabariigi

Valitsuse

kehtestatud

loetelus

nimetatud

ning

rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid;
3) juhendatakse isikut, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
Erihoolekandeteenused:
Igapäevaelu toetamise teenus – eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek
ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja
tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise
kaudu.
Töötamise toetamise teenus – eesmärgiks on juhendada ja nõustada isikut, et toetada
tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö
otsimise ning töötamise ajal.
Toetatud elamise teenus – isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine
temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega
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majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult
iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.
Kogukonnas elamise teenus – sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja
arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega
eesmärgiga suurendada isiku iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste
korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.
Ööpäevaringne erihooldusteenus – isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos
majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga tagada teenust saava isiku iseseisva toimetuleku
säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil.
Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine – haiguse, kõrge ea või puude
tõttu proteesi, ortopeedilist ja muud abivahendit vajaval isikul on õigus saada vastav
abivahend. Soodustingimustel antavate proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite
loetelu ning nende saamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav
minister.
Lapsehoiuteenus – lapse seadusliku esindaja või hooldaja toimetulekut või töötamist
toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise,
arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Kui lapsehoiuteenust, välja arvatud
raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või hooldajale osutatav
lapsehoiuteenus,

rahastatakse

kohaliku

omavalitsusüksuse

eelarvest,

kehtestab

lapsehoiuteenust saama õigustatud isikute ringi, lapsehoiuteenuse rahastamise mahu
ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja korra kohaliku omavalitsusüksuse
volikogu.
Koduteenused – isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal
harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise
tingimused ja korra kehtestavad kohalikud omavalitsusorganid.
Eluasemeteenused – kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi
isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma
perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks.
Isikuid, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega,
abistab valla- või linnavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.
Hooldamine perekonnas – isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta
ei kuulu. Hooldamine perekonnas toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja
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vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel.
Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused – valla- või linnavalitsus võib osutada
muid sotsiaalteenuseid. Materiaalse abi andmise tingimused ja korra, samuti annetuste
arvelevõtmise, nende üle arvestuse pidamise ja jaotamise korra vallas või linnas
kehtestab kohalik omavalitsus.
Sotsiaalkortereid on Kose vallas 45, üürikorterite järjekorras on 19 avaldust.
Indikaatori positiivne mõju: pakutakse erinevaid sotsiaalteenuseid.
Indikaatori negatiivne mõju: sotsiaalkorterite vajadus suurem, kui Kose vald suudab
pakkuda.
Hinnang indikaatorile rahuldav. Teenused

püsivad samas mahus, kui eelnevatel

aastatel.
2.7. Ravikindlustusega hõlmatud
Ravikindlustusega kaetud inimeste arv on aastatega kasvanud. Ravikindlustus oli
olemas 2013. aastal oli 6179 Kose valla elanikul, 2014. aastal 6191 elanikul ja 2015.
aastal 1. augusti seisuga 6212 elaniku. Sama trend on ka kogu Eestis, 2013. aastal oli
ravikindlustatuid 1 231 203 elanikku ja 2014. aastal 1 232 819 elanikku ning Harju
maakonnas ravikindlustatuid 2013. aastal 522 419 elanikku ja 2014. aastal 529 143
elanikku. 2015. aasta andmete põhjal võib oletada, et ravikindlustuseta on Kose vallas
997 inimest.

Rahvaarv kokku
0-19
20-59
60 ja vanemad
Ravikindlustatuid kokku
Protsentuaalselt
0-19
20-59
60 ja vanemad

2013
7329
1683
3984
1662
6191
84,47
1521
3200
1470

2014
7232
1654
3901
1677
6179
85,43
1525
3176
1478

2015
7209
1663
3871
1675
6212
86,17
1532
3184
1496

Tabel 8. Kose valla ravikindlustatud (Allikas Haigekassa).
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Indikaatori positiivne mõju: ravikindlustatute arv on kasvanud.
Indikaatori negatiivne mõju: ei ole.
Hinnang indikaatorile hea. Igal aastal on tõusnud ravikindlustusega hõlmatute arv.

2.8. Puudega inimesed
Sotsiaalkindlustusameti andmetel on Kose vallas 01. 01. 2015 seisuga 425
töövõimetuspensionäri, 530 puudega täiskasvanut ja 46 puudega last.

2014

Puudega inimesed Töövõimetuspensionärid Puudega lapsed

Kogu Eesti

141 026

Harju maakond

36 177

Kose vald

502

2015

Puudega inimesed Töövõimetuspensionärid Puudega lapsed

Kogu Eesti

143 623

Harju maakond

37 550

Kose vald

530

420

425

40

57

Tabel 9. 2014 – 2015 aasta puudega täiskasvanud, puudega lapsed ning
töövõimetuspensionärid.
Hooldajad on määratud 43 inimesele, kellele makstakse hooldajatoetust suurusjärgus 32
eurot kuus ja sügava puudega hooltatava eest 52 eurot kuus. Mittetöötavate hooldajate
eest maksab Kose vald sotsiaalkindlustusmaksu 117,15 eurot kuus.
Toetatud elamise teenusel on 8 puudega täiskasvanut, igapäevaelu toetamise teenusel 10
puudega täiskasvanut. Neid teenuseid osutab Kose Päevakeskus.
Lisaks oma valla koolidele ja lasteaedadele käib 2 puudega last tasandusrühmas
(Tallinna Laagna Lasteaed – Põhikool, Lasteaed Taaramäe) ning toimetuleku õppel,
hooldusõppel, lihtsustatud õppel olevate õpilaste klassis ning liitpuudega õpilaste
klassis õpib 14 puudega õpilast (Kammeri Kool, Tallinna Tondi Põhikool, Haapsalu
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Viigi Kool, Kosejõe Kool ja Salu Kool). Koolis käimiseks kasutavad transporditeenust.
2 puudega lapsel on olemas isiklik abistaja. 5 puudega lapse vanemat on määratud oma
lapse hooldajaks ning saavad hooldajatoetus 32 eurot kuus.
Puuetega täiskasvanud saavad sotsiaalnõustamise teenust, omavalitus väljastab neile
abivahendikaarte (kuni 1. 01. 2016, siis Sotsiaalkindlustusamet), kui ka puudega
inimese sõiduki parkimiskaarte. Kose Päevakeskuses käib kord kuus Inkotuba OÜ
esindaja, kust saab tellida abivahendeid ja inkotooteid.
Liikumispuudega inimestele on paranenud vallas võimalus pääseda asutustesse ja
kauplustesse, kuid on veel on ligipääsmatuid hooneid, nt

Kose vallamaja ja Kose

päevakeskus.
Indikaatori positiivne mõju: Kose vald on leidnud võimaluse tagada erivajadustega
lastele hariduse omandamiseks sobivad õppevormidega koolid ning tagab õpilastele
transpordi kooli ja tagasi.
Indikaatori negatiivne mõju: puudega inimeste arv on tõusnud, mis näitab, et inimeste
tervislik seisund on halvenenud.
Hinnang indikaatorile rahuldav. Liikumispuudega inimesed ei pääse Kose
vallavalitsuse kõigi ametnike juurde ja Kose Päevakeskusesse treppide tõttu.

2.9. Eakad
Kose vallas on vanuses 65 ja vanemaid elanikke seisuga 01. 01. 2015. aastal 1279
elanikku. Üksi elavaid eakaid vanuses 65 eluaastat ja vanemad oli 2011. aasta
rahvaloenduse andmetel Kose vallas kokku 441, neist mehi 102 ja naisi 339
(Statistikaameti andmebaas).
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Joonis 65. Elanikkond 65 ja vanemad (Allikas ESA).
Valla erinevates piirkondades tegutseb kokku 5 eakate ühendust, kelle tegevust
toetatakse valla eelarvest ja kelle kooskäimisteks ning tegevuste läbiviimiseks on
omavalitsus andnud neile kasutada tasuta ruumid külakeskustes.
Orus eakate klubi „Hõbelõim”, Habajal seltsing „Hõbejuus”, Ardu seltsing „Kuldne
sügis”, Kose – Uuemõisas klubi „Sügisrõõm”, Kosel tegutseb „Elulõng”.
Eakad saavad kasutada Kose Päevakeskuse teenuseid, alates pesupesemisest,
saunateenustest ja terviseteenustest huvitegevuseni välja. Väga populaarsed on kord
nädalas toimuvad kohvikulõunad, kuhu eakad saavad tulla nautima nii head sööki,
kohvi, kooki kui ka toredat seltskonda. Koos käiakse teatris, reisimas jm. Eakatele
käivad esinemas kohalikud lastekollektiivid, kutsutakse külla eakaaslasi teistest
keskustest ja käiakse ise külas.
Koduteenuse tarbijaid seisuga 31. 12. 2014 oli kokku 40. Kliente, kes vajasid teenust
igapäevaselt, oli kokku 2, ülejäänud 1 kuni 2 korda nädalas. Hooldaja oli määratud 47
eakale inimesele. Korraga mitut teenust, hooldaja ja koduhooldusteenust, kasutas 3
inimest. Koduteenust osutab neli hooldustöötajat.
Suure

hajaasustusega

omavalitsuses

on

eakatele

väga

oluline

teenus
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sotsiaaltransporditeenus. Selle teenuse tarbijaid oli viimase 10 kuu jooksul enam kui
100 inimest, neist enamus vajas teenust rohkem kui üks kord, kõige enam 14 korda.
Põhiline teenuse sihtkoht on Tallinn ja põhjuseks eriarsti vastuvõtud, kus eakas vajab
sageli lisaks transpordile ka saatjat arsti juurde minekul. Lisaks saavad kõik eakad
kasutada tasuta ühistransporti valla sisestel liinidel.
Toimetuleku tagamiseks osutab kohalik omavalitsus eakatele mitmeid sotsiaalteenuseid
– enimkasutatavad on koduteenused, sotsiaaltransporditeenus, hooldaja määramine koos
hooldajatoetuse maksmisega, päevakeskuse teenused.
Alates 80. eluaastast peetakse eakaid meeles nende juubelitel tähtpäevatoetusega ning
alates 85. eluaastast külastatakse eakaid nende juubelisünnipäevadel.
Raamatukogud peavad meeles oma eakaid lugejaid, vajadusel viiakse neile koju
raamatuid, juubelisünnipäevadel peetakse meeles.
Kose Kultuurikeskuses on vähemalt kord kuus teatrietendused, mida heameelega
külastavad ka eakad. Vajadusel organiseeritakse neile transport koju.
Kord aastas toimub ülevallaline uue aasta alguse pidu eakatele, mis on nende jaoks väga
oluline ja millest alati aktiivselt osa võetakse. Pidu korraldades on alati olnud ka mingi
piirkonna eakad organiseerimisse kaasatud. Nende jaoks ei ole see senini olnud mitte
suur lisakoorem vaid pigem võimalus rakendada ennast ja oma oskusi teiste jaoks.
Väga vajalikud ja eakate jaoks olulised on olnud abistamine dokumentide, eriti ID
kaartide vormistamisel – pildistamine ja taotluste täitmine kohapeal.
Indikaatori positiivne mõju: Eakatele on valla poolt erinevad teenused (transpordi-,
kodu-, ja päevakeskuseteenus, alates 80. eluaastast juubilaride meelespidamine).
Indikaatori negatiivne mõju: hajaasustus teeb sotsiaalteenuste kättesaadavuse iseseisvalt
raskeks.
Hinnang indikaatorile: rahuldav. Väljakujunenud teenused on hästi rakendatud.
Hajaasustuses üksi elavate eakate suur hulk teeb sotsiaalteenuste korraldamise
suhteliselt keeruliseks – kuidas jõuda iga abivajava eakani, kuidas neid märgata ja
tagada neile vajalik teenus.
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2.10. Kogukonna motivaatorid ja kaasamine

Kogukonna motiveerimiseks ning kaasamiseks on tehtud suur samm paremuse poole.
Lisandunud on mitmed uued võimalused otsustusprotsessis osalemiseks. Kogukonna
motiveerimiseks on algatatud tunnustamisi ning ühistegevusi:
- Kaasav eelarve. Võimalus teha ettepanekuid teatud osa vallaeelarve planeerimisel.
Kaasava eelarve eesmärgiks on vallakodanike laiem kaasamine vallaeelarve
prioriteetide seadmisesse. Rakendatakse aastast 2015. Kose Vallavolikogu 23.04.2015
määrus nr 65 „Kaasava eelarve menetlemise kord“.
- „Kose edukas õpilane" ja "Kose õpetaja“. Kose Gümnaasiumi vilistlaskogu annab
välja vilistlaskogu stipendiumi „Kose edukas õpilane" ja "Kose õpetaja“. Gümnaasiumi
vilistlaskogu stipendiumi eesmärgiks on toetada Kose Gümnaasiumi õpetajaid ja
innustada õpilasi veel parematele tulemustele õppetöös ning huvitegevuses.
- 3. sektori tegevustoetused. Kose valla eelarvest küladele ja alevikele määratud rahalisi
vahendeid jaotatakse kohaliku elu edendamiseks ja külakeskkonna parendamiseks.
Rahastamist reguleerib Kose Vallavolikogu 18.04.2013 määrus nr 131 ”Kose valla
küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord” Täiendatud 23. aprill
2015 nr 66.
- Kose valla „Aasta ema“ ja „Aasta isa“. Aunimetus antakse emale/ isale kelle peres
kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last. Aunimetuse saajad on oma töös
pädevad ja tunnustatud, osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses ja on perekonna
väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda. Kose Lions Klubi MTÜ
eeskujul valitakse alates 2015. aastast lisaks „Aasta isale“ ka „Aasta ema“. Vastav
dokument võeti vallavolikogu poolt vastu 27. märts 2015 NR 58 „Kose valla aasta ema
ja aasta isa tunnustuse avaldamise kord“.
-

Laste sündide pidulik tähistamine. Aasta jooksul sündinud lastele kingitakse

nimelised hõbelusikad ja raamatud. Piduliku vastuvõtuga soovivad vallavolikogu ja
vallavalitsus tunnustada ja väärtustada laste kasvatamist ja lapsevanemaks olemist.
- Väärikate vallakodanike tunnustamine. Aastast 2006 avaldatakse tunnustust
väärikatele vallakodanikele ning valitakse ja antakse välja:
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Kose valla aukodanik. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise
auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku
nimetusega kaasnev aukodaniku märk ja rahaline preemia antakse üle Eesti
Vabariigi aastapäeva või Kose valla aastapäeva aktusel.



Kose valla teeneteplaat. Kose valla teeneteplaat omistatakse füüsilisele ja/ või
juriidilisele isikule auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete
eest. Teeneteplaati võib omistada ühele isikule ühel korral.



Kose valla tänukiri. Tänukirjaga autasustatakse vallavalitsuse ja valla hallatavate
asutuste töötajaid, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes
on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge
kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas oma ala spetsialistide hulgas - nende
inimeste juubelitähtpäevade või ametist lahkumise puhul. Tänukirjaga
autasustatakse vallas asuvaid ühinguid, organisatsioone, seltse ja muid
mittetulunduslikke ühendusi - nende tegevuse eest valla elanikkonna
ühistegevuse arendamisel või nende juubelitähtpäevade puhul.

- Igal aastal valitakse:


Kose valla parim sportlane



Kose valla parim noorsportlane



Vallasõbralikum väikeettevõtja



Vallasõbralikum suurettevõtja



„Kaunis kodu”

- Parimate koolilõpetajate tunnustamine: Vallavanema vastuvõtuga tunnustatakse igal
kevadel parimaid huvikoolide, põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajaid.
- Hommikukohv ettevõtjatega. Kaks korda aastas, kevadel ja sügisel toimub
vallavolikogu ja vallavalituse kohtumine kohalike ettevõtjatega. Kohtumise eesmärgiks
on vastastikune informatsiooni edastamine ja arutelud ettevõtjatega aktuaalsetel
teemadel.
Ettevõtjate tarbeks on avatud veebileht aadressil: www.ettevotlus.eu. See kodulehekülg
on loodud abiks alustavatele ettevõtetele ning info jagamiseks ka olemasolevatele
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firmadele või FIE-dele. Sealt leiab vajalikku seadusandlust, infot võimalikest toetustest
ja koolitustest, Kose valla võimalustest jms.
- Külavanemate ümarlaud. Alates 2011. aasta jaanuarist toimub külavanemate ümarlaud,
mille eesmärgiks on info vahetu vahetamine ja aktuaalsete külaelu probleemide arutelu
volikogu ja vallavalitsuse esindajate osavõtul.
- Kogukonna ühisüritused. Ühisürituste eesmärk on kogukonna lõimumine läbi
ühistegevuste. Esimene suvine Kose valla külade päev toimus aastal 2008 ja talvine
Kose valla külade talispordipäev 2012. aastal.


Kihelkonnapäevad;



Maheda muusika õhtud.
- Üleeestilised tunnustamised. Kose valla kodanikud esitavad kandidaate üleeestilise
tunnustuse

saamiseks

(kodanikupäeva

aumärk,

Kaunis

kodu,

kultuuripärl,

noorsootöötajate tunnustamine, Aasta Õpetaja, Eestimaa õpib jms).
Üks suurimatest on Harjumaa Aasta Tegija on konkurss, mille raames Harju Ettevõtlusja

Arenduskeskus,

LEADER

tegevusgrupid,

Kodukant

Harjumaa,

Harjumaa

Omavalitsuste Liit ja Harju Maavalitsus tunnustavad viimase aasta silmapaistvamaid
inimesi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid. Tunnustus on mõeldud Harjumaa
kodanikele, ühendustele ja ettevõtetele. Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele
enda kategoorias välja toodud kriteeriumile.
-

Kose

Teatajas

ilmuvad

regulaarselt

artiklid

tublidest

vallakodanikest.

- Erinevate komisjonide ja ühenduste tegevuste kaudu osalemine otsustusprotsessis ja
kogukonna tegevustes:
 Vallavolikogu komisjonid;
 Külades külaseltsid ja külavanemad;
 MTÜ (huviringid, spordiseltsid, huvikoolid).
Kose vallas on kokku 58 küla, kokku 15 külaseltsi ning valitud on 28 külavanemat.
Mitmetes asulates, kus pole moodustatud veel külaarendamise seltsi, on valitud
külavanemad

või

alevikuvanemad.

Aktiivsemalt

tegutsevad

MTÜ

Viskla

Külaarendamise Selts, MTÜ Ravila Külaselts, MTÜ Ravila Külaarendamise Selts,
MTÜ Tuhala – Kata – Tammiku Külaselts, MTÜ Kose - Uuemõisa Arendamise Selts,
MTÜ Kõue Külade Selts.
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Vallas on liikmepõhiselt aktiivsemad 14 spordiklubi. Nendest valdkonniti on suurima
osavõtuga jalgpall, karate ja tennis. Võimalik on tegeleda ka tervisespordiga, mida
looduskeskkond ja - maastik soosivad.
Elanikkonna

vaba

aja

sisustamisega

tegelevad

külakeskused,

rahvamaja

ja

kultuurikeskus. Kose vallas tegutseb 21 täiskasvanute kultuurikollektiivi – naiskoor
„Meelika“, Kuivajõe Meeskoor, Kose valla naiskoor „Krõõt“, Kose Pasunakoor,
segarahvatantsurühm

„Kapak“,

Kose

noorte

segarahvatantsurühm,

Kuivajõe

naisrahvatantsurühm, Kose memmede rahvatantsurühm „Madli“, Kose-Uuemõisa
memmede rahvatantsurühm „Murueided“, naisrahvatantsurühm „Kirilind“, Kose
Kammerkoor, Kose Noortekoor, Kose memmede ansambel „Kanarbik“, Oru memmede
rahvatantsurühm, Oru segarahvatantsurühm, Oru naisrahvatantsurühm, Oru memmede
ansambel,

Oru

naiskvartett, Ardu

laulu-

ja

tantsuansambel

„Üllatus“

ning

seeniortantsurühm „Kuldne sügis“.
Osa kultuurikollektiive on moodustanud MTÜ - d (kokku 9). MTÜ Võtikmetsa
Hobikoda eestvedamisel avati 2011. aastal Lööra külas käsitöömaja, kus kohalikele
elanikele pakutakse käsitööalaseid õppimisvõimalusi. Lööra külas on meeste klubi
Võtikmetsa Murutraktoristid.
Ardus tegutseb seltsing „Ardu Saunaselts“, kelle käsutusse on antud saunaruumid, Ardu
raamatukogu juures tegutseb alates 1998. aastast seltsing „Ardu Kodulooring“, Ardu
kooli ruumides tegutseb MTÜ Ardu Huvikeskus. MTÜ Alansi Off - Road klubi tegutseb
Habajal, kuhu on rajatud remondikeskus ja hoonete lähedusse offodroom ning muddragi
võistlusrada. Samas tegutseb ka MTÜ MudEst (nimetatakse ümber Alansi
Vabatahtlikuks Päästeseltsiks), kes ühendab vabatahtlikke päästjaid, korraldab koolitusi.
Teine vabatahtlike päästjate ühendus Kõue Päästeselts tegutseb Ardus. Habaja
piirkonnas on üle neljakümne aasta tegutsenud Äksi automudelistide seltsing (nimetatud
ka Harmi Automudelismi Seltsing). Automudelismi ringrada asub Äksi külas. Alates
2013. aastast tegutseb Kanavere külas seltsing „Kanavere Kolmikväli“, tegevusalaks on
vibusport ja hobilennundus. Rajatud on loodusliku kattega vibuväljak ja heinamaa
lennurada.
Kose valla territooriumil on üks noortekeskus – Kose Avatud Noortekeskus (alates 1.
septembrist 2014), mille koosseisu kuuluvad Ravila, Oru, Kose-Uuemõisa, Palvere
noortetoad ja nende tööd juhivad noorsootöötajad.
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Indikaatori positiivne mõju: Kose vallas on tublisid tegijaid, keda on märgatud
Harjumaa ja vabariigi tasemel, siiski peaks leidma soovi

ja motivatsiooni esitada

piirkonna erinevate valdkondade tublisid tegijaid tunnustuse saamiseks erinevates
kategooriates. Kaasavas eelarves võimalus elanikel kaasa rääkida.
Indikaatori negatiivne mõju: Aktiveerida külavanemaid külade huvide eest seisjatena
olema Kose vallavalitsusele aktiivseks koostööpartneriks.
Hinnang indikaatorile: hea. Erinevatel komisjonidel ja ühendustel võimalus kaasa
rääkida otsustusprotsessides nt kaasav eelarve. Kõue ja Kose valla ühinemise järel
tuleks senisest enam panustada endiste Kõue ja Kose valdade külade vahelisse
koostöösse, et tekitada tugevamat ühtse valla tunnet. Toimib külavanemate ümarlaud.
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3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG
Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 28 kohaselt on igaühel õigus tervise kaitsele. Siit tuleneb
iga inimese õigus olla terve, samas ka kohustus oma tervist hoida, milleks ühiskond ja
riik nii oma seadusandlike aktidega kui tegevusega kaasa aitavad.
3.1. Haridusasutused
Kose vallas on 6 lasteaeda: Ardu Lasteaed, Harmi Põhikooli Lasteaed (Habaja), Kose
Lasteaed, Kose – Uuemõisa Lasteaed – Kool, Oru lasteaed „Mesimumm”, Ravila
Lasteaed.

Õppeaasta

Ardu
Lasteaed

Harmi
Põhikooli
Lasteaed
(Habaja)

Kose
Lasteaed

Kose –
Oru lasteaed Ravila
Uuemõisa "Mesimumm" Lasteaed
Lasteaed Kool

KOKKU

2013/2014

56/3

35/2

145/8

86/4

100/5

37/2

459/24

2014/2015

61/3

34/2

151/8

84/4

110/5

36/2

476/24

2015/2016

60/3

36/2

151/8

87/4

105/5

36/2

495/25

Tabel 10. Lasteaia laste arv ja rühmade arv.
Kose vallas on 5 munitsipaalkooli: Ardu Kool, Harmi Põhikool, Kose Gümnaasium,
Kose – Uuemõisa Lasteaed – Kool, Oru Põhikool.

Õppeaasta

Ardu Kool

Harmi
Põhikool

Kose
Gümnaasium

Kose –
Uuemõisa
Lasteaed Kool

Oru
Põhikool

Kokku

2013/2014

67

27

501

50

127

772

2014/2015

69

26

491

50

124

760

2015/2016

71

30

522

55

134

812

Tabel 11. Õpilaste arv koolides.
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Indikaatori positiivne mõju: lasteaedades ja koolides laste arv suurenenud.
Indikaatori negatiivne mõju: lasteaia kohtade järjekord.
Hinnang indikaatorile: hea. Kose vallas on kasvanud laste arv ning seeläbi

on

lasteaiaealiste laste ning koolide õpilaste arv tõusu trendis.

3.2. Koolikohustuse täitmine
Koolikohustuse täitmise analüüs annab ülevaate riskinoortest ja sekkumisvõimalustest.
Kose vallas oli õppeaastal 2013/ 2014 koolikohutuse 1 mittetäitja, põhjuseks
lapsevanema suutmatus tagada koolikohustuse täitmine. 2014/ 2015 õppeaastal oli
koolikohutuse 1 mittetäitja, põhjuseks lapsevanema suutmatus tagada koolikohustuse
täitmine.
Kose Gümnaasiumi põhikooli õppeaasta 2013/ 2014 lõpetanutest läks 72% edasi
õppima gümnaasiumisse, neist Kose Gümnaasiumisse 57% ning tööle läks 4%
põhikooli lõpetanud noortest; õppeaasta 2014/ 2015 õppeaasta lõpetanutest läks 79%
edasi õppima gümnaasiumisse, neist 85% Kose Gümnaasiumisse.
Õppeaastal 2013/ 2014 Ardu Kooli põhikooli lõpetanutest läks 50% edasi õppima
gümnaasiumisse, neist 100% Kose Gümnaasiumisse; õppeaasta 2014/ 2015 lõpetanutest
läks 17 % edasi õppima gümnaasiumisse, neist 100% Kose Gümnaasiumisse ja tööle
läks 17% põhikooli lõpetanud noortest.
Õppeaastal 2013/ 2014 Oru Põhikooli lõpetanutest läks 50% edasi õppima
gümnaasiumitesse, neist Kose Gümnaasiumisse ei läinud ühtegi õpilast ning tööle läks
7% põhikooli lõpetanud noortest. Õppeaastal 2014/ 2015 Oru Põhikooli lõpetanutest
läks 50% edasi õppima gümnaasiumitesse, neist Kose Gümnaasiumisse 12, 5% ja tööle
ei läinud ühtegi õpilast.
Kose Gümnaasiumi lõpetajatest jätkas 2013 – 2015 aastal keskmiselt 41% õpinguid
kõrgkoolides. Kutsekoolidesse astujate arv vähenes 2015. aastal.
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aasta

kõrgkooli

kutseõppesse

Tööle/ sõjaväkke

2013

44%

23%

33%

2014

31%

27%

36%

2015

48%

7%

45%

Tabel 10. Kose Gümnaasiumi lõpetajate valikud peale kooli lõpetamist.
Indikaatori

positiivne

mõju:

koolikohustuse

mittetäitjate

arv

minimaalne.

Gümnaasiumisse ja kõrgkooli edasiõppijate protsent on aastatega tõusnud.
Indikaatori negatiivne mõju: põhikooli lõpetajad lähevad tööle.
Hinnang indikaatorile: hea. Noored lähevad edasi õppima gümnaasiumisse ja
peamiselt valitakse oma valla Kose Gümnaasium haridustee jätkamiseks. Gümnaasiumi
lõpetajate kõrgkooli astumise protsent on kasvanud.

3.3. Tervist edendavad lasteaiad
Tervist edendavate lasteasutuste võrgustikuga on liitunud Kose Lasteaed ja Oru
Lasteaed „Mesimumm”. Lasteaedadel on oma tervisekasvatuse õppekava, mille
peaeesmärgiks on õppida väärtustama enda ja teiste tervist ning püüda käituda
tervislikult ja ohutult. Tervise edenduse tegevuskava lisatud lasteaia üldisesse
tegevuskavasse, kus tuuakse välja nii laste kui ka täiskasvanute tervist edendav kava.
Indikaatori positiivne mõju: tervist edendavate lasteaedadega liitus lisaks Kose
Lasteaiale (2006) Oru lasteaed „Mesimumm”.
Indikaatori negatiivne mõju: ainult kaks lasteaed liitunud programmiga.
Hinnang indikaatorile: rahuldav. Oru lasteaed „Mesimumm” liitus tervist edendavate
lasteaedade programmiga 2015. aastal. Kose valla 6 lasteaiast on ainult 2 lasteaed
liitunud programmiga.
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3.4. Toitlustus haridusasutustes
Tervisliku koolitoidu kättesaadavus toetab laste ja noorte tervislikku toitumist ja
kujundab toitumise väärtushinnanguid ning valikuid edaspidiseks. See omakorda aitab
ennetada väärtoitumisest põhjustatud ja soodustatud haigusi. Laste ja noorte kvaliteetne
toitlustamine haridusasutustes näitab KOV hoolimist oma kogukonnast ja võib osadel
juhtudel olla ka perede materiaalseks toetuseks.
2015/ 2016 õppeaasta sööjate osakaal: Kose Gümnaasiumi algklassides 175 õpilasest
sööb koolilõunat 100%, nendest 103 õpilast sööb ka pikapäevarühma einet, 5. - 12.
klasside õpilasi sööb 330, nendest 15 õpilast (5 - 7.kl.) sööb ka pikapäevarühma einet.
Oru Põhikooli 123 õpilasest sööb koolilõunat 100 %, pikapäevarühma sööjate arv 40
õpilast. Kose - Uuemõisa Lasteaed - Koolis 50 õpilasest sööb koolilõunat 100%,
nendest pikapäevarühma oodet 24 õpilast. Ardu Koolis sööb lõunat 71 õpilast, see on
100%, nendest pikapäevarühma oodet 34 õpilast. Harmi Põhikoolis 29 õpilasest sööb
koolilõunat 100%, nendest pikapäevarühma oodet 27 õpilast.
Lasteaedades sööb sooja toitu 100% lasteaialapsi.
Probleemiks on:
- mitmed õpilased tulevad kooli hommikusööki söömata. Põhjuseks: puudub kodune
traditsioon perega hommikusööki süüa, lastevanemate vähene teadlikkus laste toitumise
küsimustes;
–

osa õpilasi ei söö igapäevaselt koolilõunat. Põhjuseks: väljakujunenud

toitumisharjumused, sööjate eelistused toidu osas – kui on põhitoiduna kala, eelistavad
kooliõpilased praadi kalasupile. Suppidest maitsevad õpilastele kõige enam kanasupp,
seljanka,

frikadellisupp.

Praadidest

on

eelistatud

pastatooted,

kartulipüree,

hakklihakaste. Teismelise eas kujundab toiduvalikuid ka sõprade või liidrite arvamus
ning sageli laps ei maitsegi toitu. Vanemate poolt antud taskuraha eest ostetakse
kauplusest maiustusi, krõpse jne. Vähene selgitustöö lapsevanemate poolt koolitoidu
vajalikkusest. Hea menüü on vaheldusrikas ning koosneb maitsvatest toitudest. Selle
saavutamine eeldab kõigi osapoolte koostööd – kokad, lapsed, lapsevanemad, õpetajad.
Sageli on abi ka väikestest muudatustest retseptis või serveeringus, et uus toit ka laste
poolt omaks võetakse.
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Kose valla koolides on kõikidele kooliastmetele lõunasöök tasuta. Pikapäevarühma oote
sööjate arv on koolides oluliselt kasvanud ning selle eest tasub lapsevanem ise.
Koolitoidu ja – söökla vastavus riiklikele nõuetele:
Kose valla koolide ja lasteaedade toit vastab riiklikele toidusoovitustele ja
seadusandluse nõuetele. Laste toitlustamist lasteaias ja koolis reguleerib sotsiaalministri
määrus „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis” (RTL,
2008, 7, 81). Kose vallas koordineerib toitlustamist toitlustusjuht (menüü tervislikkus,
vaheldusrikkus, toorainete kvaliteet ja hind, toidukäitlejate täiendkoolitus). Menüü
koostamisel võetakse aluseks vanuserühmade keskmine ööpäevane toiduenergia- ja
toitainete vajadus ning arvestatakse kümne päeva toidu keskmine energia- ja
põhitoitainete sisaldus lapse kohta. Menüü on mitmekesine ning koostatakse
perioodiliselt järgnevaks kuuks, söögikordadel pakutakse iga päev erinevat põhitoitu.
Menüü koostamisel järgitakse Eestis kehtivaid toitumissoovitusi ja seadusandluses
sätestatud nõudmisi. Toit valmistatakse kooli - lasteaia köögis kohapeal võimalikult
töötlemata, valdavalt kodumaistest ja värsketest toiduainetest, vähesel määral
kasutatakse pooltooteid (kalatooted, hakkliha, frikadellid) ja tööstuslikke tooteid
(topsijogurtid, kohukesed).
Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse tulenevalt arsti
soovitustest ning koostöös lapsevanema ja lasteasutuse pidajaga, tagades lapse
vanuserühmale ettenähtud toiduenergiavajaduse toidukordade ajal.
Lapsevanem saab infot menüü kohta asutuse kodulehelt ja lasteaias rühma infotahvlilt.
Oma puuvilja- ja marjaaed on Oru lasteaed „Mesimummil”, Harmi Põhikooli Lasteaial
ja Ravila Lasteaial.
Koolide/ lasteaedade kokad osalevad aktiivselt erinevatel

täiendkoolitustel ning

esindavad Kose valda ka kokkadele suunatud üritustel:
2011, november - "Parim koolisöökla", kus Kose-Uuemõisa Lasteaed - Kool valiti 7
parima koolisöökla hulka;
2013, 01. juuni - Eesti Piimandusmuuseumis korraldatud Piimapäeval koolikokkade
konkursil "Piim ja piimatooted laste toidulaual" (I koht Kose - Uuemõisa Lasteaed Kool ja III koht Oru lasteaed „Mesimumm”);

53

2014, 07. juuni - Piimapäev Imaveres, koolikokkade konkurss "Toidud hapendatud
piimatoodetest",
osalesid Kose Kultuurikeskuse kokad ja Oru lasteaed "Mesimumm" kokad (II koha
saavutasid Kultuurikeskuse kokad).
Söökla vastavus tervisekaitse poolt kehtestatud nõuetele:
Kose Gümnaasiumis söökla ja söögisaal renoveeritud ning soetatud köögiseadmed ja
töövahendid 2011 – 2012. Oru Põhikoolis vajab söökla ja söögisaal renoveerimist,
köögitehnika uuendamist. Kose - Uuemõisa Lasteaed - Koolis vajab söökla, söögisaalid
renoveerimist ning on vajadus rühmaruumidesse 2 nõudepesumasina järele. Ardu
Koolis on tehti 2013.a. sanitaarremont (värviti söögisaali seinad ja köögipoolte seinte
seinaplaatide pisiremont) ja elektrikilp, 2015.a. suvel vahetati söökla aknad,
renoveerimist vajab põrand, sein ja lagi. Ardu Kooli söökla toidukäitlemisruumid
vastavad nõuetele. Harmi kooli söökla töötajate

tualett ja pesuruum vajavad üle

värvimist.
Kose Lasteaias renoveeriti söökla 2006, köögiseadmed vajavad uuendamist. Oru
lasteaia „Mesimumm” söökla vajab renoveerimist, köögiseadmed uuendamist. Ravila
Lasteaia toidukäitlemisruumid vastavad nõuetele. Ardu lasteaed valmis 2007. aastal,
kõik ruumid vastavad nõuetele. Harmi Põhikooli Lasteaia söökla töötajate pesuruum
vajavad üle värvimist.
Indikaatori positiivne mõju: 100% lasteaias käivatest lastest ja algklasside õpilastest
sööb koolilõunat. Kõikides valla koolides pikapäevarühma eine võimalus. Tervislikel
põhjustel eridieeti vajavatele lastele koostatakse erimenüü.
Indikaatori negatiivne mõju: 2. kooliastme õpilastest ei söö kõik koolilõunat. Mõnede
haridusasutuste sööklad vajavad renoveerimist ja köögiseadmed uuendamist.
Hinnang indikaatorile: hea. Kõikidele kooli õpilastele on koolilõuna tasuta, ka
gümnasistidele. Kose valla koolide ja lasteaedade toit vastab riiklikele toidusoovitustele.
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3.5. Kose valla alaealiste komisjon
Alaealiste mõjutusvahendite seadus sätestab alaealisele kohaldatava mõjutusvahendid
ning alaealiste komisjoni pädevuse. Kose valla alaealiste komisjoni statistika järgi on
võimalik hinnata riskinoorte osakaalu, planeerida sekkumisi ja teenuseid ning tegeleda
preventatiivse tööga. Kose valla alaealist komisjon tegutseb aastast 2003. ja määrab
vastavalt juhtumile alaealisele mõjutusvahendi.

Aasta

2013

2014

2015

taotlused

8

4

2

tüdrukud

1

0

0

poisid

7

4

2

Kuni 14 - aastased

3

1

1

14 – 17 aastased

5

3

1

Tabel 13. Taotlused alaealiste komisjonile seisuga 10. oktoober 2015.
Kõige enam oli taotlusi alaealiste komisjonile 2013. aastal, 8 taotlust ning peamised
õigusrikkujad on poisid. Õigusrikkumisi esineb kõige enam 14 - 17 aastaste hulgas.

Alaealiste mõjutusvahendite Paragrahvi seletus
seadus

2013

§ 1 lg 2 p 1

Nooremana
kui
neljateistaastasena
toime
pannud
karistusseadustikus
ettenähtud kuriteokoosseisule
vastava õigusvastase teo

§ 1 lg 2 p 2

nooremana
kui
neljateistaastasena
toime
pannud karistusseadustikus või
muus
seaduses
ettenähtud
väärteokoosseisule
vastava
õigusvastase teo

3

§ 1 lg 2 p 3

neljateistkuni
kaheksateistaastasena
toime
pannud
karistusseadustikus
ettenähtud
kuriteo,
kuid

1

2014

2015
1

3

1
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prokurör või kohus on leidnud,
et isikut saab mõjutada karistust
või karistusseadustiku §-s 87
ettenähtud
mõjutusvahendit
kohaldamata
ja
kriminaalmenetlus on tema
suhtes lõpetatud
§ 1 lg 2 p 4

neljateistkuni
kaheksateistaastasena
toime
pannud karistusseadustikus või
muus
seaduses
ettenähtud
väärteo,
kuid
kohtuväline
menetleja on leidnud, et isikut
saab
mõjutada
karistust
kohaldamata, või kohus on
leidnud, et isikut saab mõjutada
karistust või karistusseadustiku
§-s
87
ettenähtud
mõjutusvahendit kohaldamata ja
väärteomenetlus on tema suhtes
lõpetatud

2

§ 1 lg 3 p 1

Ei
täida
koolikohustust
tulenevalt
Eesti
Vabariigi
haridusseaduse § 8

1

Tabel 14. Alaealiste komisjoni poole pöördumiste alused.
Kõige sagedasem põhjus alaealiste komisjoni poole pöördumiseks on Tubakaseaduse
rikkumine, 7 alaealist; 5 alaealist väärtegudega (neist 3 vargust, 1 tulekahju tekitamine;
1 kehaline väärkohtlemine; väärtegu 2 koolikohustuse mittetäitjat.

Taotluse esitaja

2013

2014

2015

Alaealise seaduslik esindaja

0

0

0

Politsei

2

2

1

Kohtunik

0

0

0

Prokurör

4

1

1

Kooli esindaja

2

0

0

AEK

0

0

0

Sotsiaaltöötaja/ lastekaitsespetsialist
Tabel 15. AEK taotluse esitajad.

0

1

0
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Kohaldatud mõjutusvahendid

Paragrahv

2013

2014

2015

Hoiatus

§ 3 lg 1 p1

6

4

2

Koolikorralduslikud mõjutusvahendid

§ 3 lg 1 p2

1

0

0

Vestlusele
suunamine
spetsialisti § 3 lg 1 p3
juurde
(lastekaitse,
psühholoog,
narkoloog jms)

1

0

0

Lepitamine

§ 3 lg 1 p4

0

0

0

Ühiskondlik töö

§ 3 lg 1 p5

1

0

0

Käendus

§ 3 lg 1 p7

0

0

0

Noorte
sotsiaalprogrammides § 3 lg 1 p8
osalemine; ravikuurides osalemine,
rehabilitatsiooniteenus

4

1

1

Kasvatus eritingimusi vajavate õpilaste § 3 lg 1 p9
koolis

0

0

0

Kohustus
elada
kasuvanema juures

0

0

0

vanema

või § 3 lg 1 p5

Tabel 16. AEK -s määratud mõjutusvahendid
Statistika põhjal esitatakse kõige enam taotlusi alaealiste komisjonile politsei ja
prokuratuuri poolt. Sundtoomist seni kohaldatud ei ole. Kõige rohkem on määratud
mõjutusvahendina hoiatust 12 ning rehabilitatsiooniteenusel osalemist 6 korda.
Indikaatori positiivne mõju: AEK esitatud taotluste arv vähenenud.
Indikaatori negatiivne mõju: peamine õigusrikkumine on Tubaseaduse eiramine.
Hinnang indikaatorile: hea. Esitatud taotluse arv on vähenenud. Alla 14. aastaste
õigusrikkujate arv minimaalne. Enim kasutatud AMS – s hoiatust.

3.6. Alaealiste väärteod
Alaealiste poolt pandi 2013. aastal 4 kuritegu ning 2014. aastal 0 kuritegu.

57

Kuriteoliigid

2013

2014

Isikuvastased

26

11

Varavastased

51

51

Avaliku rahu vastased

8

12

Liikluskuriteod

22

16

Muu

9

10

Kokku

116

100

neist alaealiste poolt

5

0

Tabel 17. Registreeritud peamised kuriteoliigid Kose vallas (Allika Politsei- ja
Piirivalveamet).
Alaealiste väärtegusid registreeriti 40% vähem.
Väärteoliik

2013

2014

Alkoholiseadus

18

8

Karistusseadustik

4

2

Liikluskindlustus seadus

1

0

Liiklusseadus

13

16

Tubakaseadus

22

10

Ühistranspordiseadus

2

0

Kokku

60

36

Tabel 18. Alaealiste väärteod Kose vallas (Allikas Politsei- ja Piirivalveamet).

Alaealiste peamised kogunemiskohad korrarikkumiste toimepanemisel on Kose söökla
ja sealse kuuri tagune, kus õppetöö vaheaegadel käiakse suitsetamas tubakatooteid.
Samuti kogunevad alaealised noored Kose Gümnaasiumi kõrval oleva rularambi ja
Kose laululava juures, kus siis samuti tarvitatakse tubakat ja alkoholi. Avaliku korra
rikkumisi on pandud toime noorukite poolt ka Kose keskväljaku parklas. Teistes
suuremates valla keskustes ei ole täheldatud kindlaid noorte kogunemiskohti, kus
võidakse toime panna õigusrikkumisi.
Indikaatori positiivne mõju: alaealiste kuritegevus langenud.
Indikaatori negatiivne mõju: Probleemiks on alaealistel tubaka- ja alkoholi tarvitamine.
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Hinnang indikaatorile: hea. Alaealiste kuritegude osa on oluliselt langenud.
2014.

aastast

teenindab

Kose

valla

territooriumit

üks

piirkonna-

ja

üks

noorsoopolitseinik, kellega on väga hea koostöö. 2015. aastal liitus Kose vald Põhja
Prefektuuri projektiga „Puhas tulevik“, mille eesmärk on vähendada narkootikumide
tarvitamist ja omamist kuni 18- aastaste isikute hulgas, ennetamaks narkosüütegude
toimepanemist, parandada noorte sotsiaalseid oskusi, aidata igakülgselt kaasa alaealiste
ja nende perede edukamale sotsiaalsele ja psühholoogilisele toimetulekule ja
õiguskuulekusele.

Ennetusprogrammi

sihtgrupiks

on

üldjuhul

esmakordse

narkosüüteoga politseisse sattunud alaealised.

3.7. Haridusasutuste tervise/ tugiteenuse olemasolu

EriLogopedagoog peed

Sotsiaalpedagoog

Psühholoog

Tervishoiu- Liikumistöötaja
õpetaja

Tugiisik

Ardu Kool

-

0,3

-

-

-

0,86

-

Ardu Lasteaed

-

-

-

-

-

-

1,0

Harmi Põhikool

-

-

0,2

-

-

0,4

-

Harmi Põhikooli
lasteaed (Habaja)

-

-

-

-

-

-

-

Kose
Gümnaasium

0,2

1,0

1,0

-

1,0

4,0

1,0

Kose Lasteaed

-

0,5

-

-

-

1,0

1,0

Kose
–
Uuemõisa
Lasteaed - Kool

-

0,2

0,2

-

-

0,5

-

Oru
lasteaed
"Mesimumm

0,5

0,5

-

-

0,5

0,75

1,0

Oru Põhikool

0,4

0,2

0,8

-

0,2

1,0

0,5

0,125

0,125

-

-

-

0,25

1,0

Ravila Lasteaed

Tabel 19. Tervise/tugiteenused Kose valla haridusasutustes seisuga 1. 10. 2015.

59

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Ardu Kool

12

15

13

Ardu Lasteaed

12

9

15

Harmi
Põhikool
ja
Harmi
Põhikooli
Lasteaed

7

9

10

Kose Gümnaasium

47

35

45

Kose Lasteaed

51

57

37

21 lasteaias + koolis 15

18 lasteaias + koolis
22

19

35

31

Oru Põhikool

15

28

29

Ravila Lasteaed

11

13

10

Kose
–
Uuemõisa 13 lasteaias + koolis
Lasteaed - Kool
14
Oru
"Mesimumm"

lasteaed

Tabel 20. Kõneravi vajavate laste arv Kose valla haridusasustustes.
Indikaatori positiivne mõju: Kõigi valla koolide 2. klasside õpilased saavad
ujumisõpetust Kose Spordimaja ujulas, laste transpordi tagab vald. Vastavalt
nõustamiskomisjoni otsustele rakendatakse valla koolides õpilastele soovitatud
õppekava ja õppevorme. Kose Gümnaasiumis on väikeklassid HEV õpilastele. Kose
vald pakub kord kuus tasuta perenõustamist. Koolidel ja lasteaedadel on kogemus HEV
õpilaste õpetamisel. Tugiisikute olemasolu lasteaias ja koolis erivajadusega lastel.
Indikaatori negatiivne mõju: Paljudes haridusasustustes puuduvad tugispetsialistid
(logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog jne); kõigis koolides ei ole tervishoiutöötajad.
Kõneravi vajavate laste arv kasvab ja vajadus tõhusaks tööks on juba lasteaias.
Hinnang indikaatorile: halb. Tugispetsialistide puudus. Kvalifitseeritud logopeedide
puudus on üle Eesti suureks probleemiks ja logopeedidest on puudus ka Kose vallas.
Psühholoogi ei ole üheski haridusasutuses.
3.8. Laste ohutu elu- ja õpikeskkond
Laste ohutuse seisukohast on oluline kaardistada eeldatavad ohuallikad. Paljud lapsed
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käivad kooli bussiga või tuuakse autoga mistõttu on oluline liikluseeskirjade jälgimine.
Ohuallikaks on samuti

järelvalveta lapsed, vanemad on pikad päevad või hoopis

välismaal tööl.
Alljärgnevalt on toodud Kose valla lasteasutuste positiivsed küljed, mis juba tagavad
laste turvalisust ja negatiivsed küljed, et muuta veel ohutumaks lapsi ümbritsev
keskkond.

haridusasutus

Positiivne/ turvaline

Ardu Kool

- ATS paigaldatud;
-

Negatiivne/ ohtlik
- asendada amortiseerunud aknad;

tuletõkkesektsioonid

on

ehitatud välja;
-

elektrisüsteem

koos

–

soojustada hoone;

–

renoveerida võimla;

–

keemia klass ei vasta määruses

valgustitega ( ka evakuatsiooni ja

väljatoodud nõuetele (abiruum ei

ohuvalgustus rekonstrueeritud);

ole

- evakuatsiooniteedel asuvatele

avaneks klassi ja teine koridori).

ustele

evakuatsiooni

kahe

uksega,

millest

üks

suunas

paigaldatud libliklukud;
- vahetatud aknad sööklas ja 2.
korruse väikeklassis.
Ardu Lasteaed

-

väga

turvaline,

ohutusnõuetele

kõikidele

vastav

-

laste

kaaluda

lasteaia

lisarühmade

ruumide vajalikkust.

bassein;
- kaasaegsed õue atraktsioonid;
- igas rühmas nõuetele vastavate
riiulitega raamatukogu.
Harmi
Lasteaed

Põhikooli - Asukoht: alevi keskel, samas

–

looduskeskne;

vahetada välja amortiseerunud ja
ohtlikud õueatraktsioonid;

- ruumikas hoone;

–

vahetada välja välisvalgustus;

- ühel tasapinnal (ohutu);

–

korrastada

-

professionaalne

kaader,

kõnniteed

liikluspinnad lasteaia ümbruses;

personalil tahe end täiendada;

–

uuendada köögivarustus;

-

–

rajada õueõppeklass.

väikesearvulised

rühmad
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ja

(individuaaltöö);
- hea sisekliima;
- suur õueala;
- hea koostöö lastevanematega
- võimalus kasutada ujumiseks
Ardu Lasteaia ujulat;
- IKT vahendite olemasolu.
Harmi Põhikool

-

Asukoht:

ajaloolises

looduse
pargis.

keskel,

–

Eraldatus

rekonstrueerida
(küttesüsteem,

(kaubandus kaugel);

tuletõkkesektsioonid,

- Asukoht (keskkond) turvaline;

siseviimistlus);

-

Hoone

katus,

aknad,

–

hoone
ventilatsioon,

renoveerida võimla põrand.

elektrisüsteem korras;
-

Kooliruumide

kasutamise

võimalus kogukonnal;
- Valla poolt organiseeritud hea
transport;
-

Väikesearvulised

klassid

(individuaaltöö);
- Toimiv pikapäevarühm;
- Õpetajatel tahe end täiendada;
- Aktiivne projektitöö;
- Koolil oma nägu;
- Koostöö kogukonnaga.
Kose Gümnaasium

–

avati

algklasside

-

õppehoone;
-

renoveeriti

fassaad,

mis

vana

majaosa

klassiruumid

vajavad renoveerimist;
peamaja
lahendas

–

algkoolis valgustustus ei nõuetele
vasta nõuetele.

ruumide
temperatuuriprobleemid.
Kose Lasteaed

–

Lasteaeda
teedel

piirnevatel
nn

lamavad

- peamaja rühmaruumid vajavad
renoveerimist.
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politseinikud;
–

õuealal

regulaarselt

hooldatav mänguväljak;
–

lasteaial

olemas

riskianalüüs;
–

hoone on soojustatud;

–

avatud

uued

rühmaruumid.
Kose - Uuemõisa

–

Ülekäigurada olemas;

Lasteaed - Kool

–

looduskaunis koht;

–

puudub kõnnitee Pargi tänaval;

–

sujuv üleminek lasteaiast

–

mänguväljaku atraktsioonid vajavad

- lähedal asuvad jõgi ja tiik;

kooli;

renoveerimist;

–

looduse õpperada;

–

vajadus reguleeritava mööbli järele;

–

suur õue- ja mänguala nii

–

koolivägivald;

lasteaiale kui koolile, mis

–

lahendamist

võimaldab

läbi

viia

–

ventilatsiooni

süsteem;
–

õuetunde, liikumisi;

vajab

autoparkla vajab suurendamist.

laste aktiivne osalemine
erinevates

huviringides

(sh sport)
Oru

Lasteaed

–

jalgratturite koolitus.

–

Hoone

„Mesimumm”

asub

suurest
–

liiklusest eemal;
–

igal

rühmal

- hoonel puudub keldrisoojustus;

on

soojavõrk amortiseerunud.

oma

varjualune, liivakast;
–

lasteaial

kaasaegne

mänguväljak;
–

rühmad on renoveeritud
ja

möbleeritud

kaasaegselt;
–

lasteaial oma õuna- ja
marjaaed;
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Oru Põhikool

–

hoone soojustatud.

–

Looduskaunis koht;

-

–

heakorrastatud

kooli naabriteks;
–

kooliümbrus;
–

koostööaldis kogukond.

mahajäätud/lagunenud

hooned

liikluskultuur kooli lähedal asuvatel
teedel;

–

katusesoojustuse puudumine tingib
ruumide madala temperatuuri;

Ravila Lasteaed

–

asub loodukaunis kohas;

–

viidud

–

–

kooli söökla vajab renoveerimist;

–

puudub kergliiklustee.

–

lasteaia ees puudub märgistatud

vastavusse

ülekäigurada;

tuleohutusnõuetega

–

õueala asfalt auklik ja ära vajunud;

2015.a.;

–

piirdeaed vajab uuendamist;

–

küttesüsteem vajab renoveerimist;

–

hoone fassaad vajab soojustamist;

–

tuulekastid vajavad vahetust;

–

lasteaia

eakohane

mööbel

mänguasjad.

ja

koridor

vajab

renoveerimist;
–

õuemänguvahendid

vajavad

väljavahetamist.
Tabel 21. Kose valla haridusasutuste õpikeskkond.
Indikaatori positiivne mõju: koolis ja lasteaiad vastavad tuleohutusnõuetele.
Indikaatori negatiivne mõju: osade haridusasutuste hoonete fassaadid vajavad
soojustamist ning ruumid renoveerimist.
Hinnang indikaatorile: rahuldav. Haridusasutused on erineva ohutu õpikeskkonnaga.
Igal aastal leitakse vahendeid renoveerimisse, et õpikeskkonda ja veel ohutumaks
muuta.
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3.9. Lastele ja peredele suunatud toetused ja teenused Kose vallas
Kose valla sotsiaaltoetuste maksmise korda reguleerib Kose Vallavolikogu 19. 12. 2013
vastu võetud määrus nr 4 Kose valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja
kord.
Lastele ja peredele suunatud toetused:
–

Esimesse klassi mineva lapse toetus;

–

Paremate lõpetajate tunnustamine;

–

Lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus;

–

Kooliõpilase toidutoetus.

–

Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus ( ühiselamuüür ja/või sõidutoetus);

–

Lastelaagri toetus;

–

Töövihikute või koolitarvete toetus;

–

Huvikooli õppemaksu toetus;

–

Laste ja õpilaste ravimi-, prillitoetus, puuetega laste ortopeediliste ja
invatehniliste abivahendite toetus;

–

Hoolduspere toetus;

–

Puudega lapse hooldaja toetus;

–

tasuta koolilõuna k.a. gümnaasiumi õpilastele.
Lastele ja peredele suunatud teenused:

–

Sotsiaalnõustamine;

–

Lapsehoiuteenus;

–

Eluasemeteenused;

–

Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused;

–

kõikides munitsipaalkoolides on pikapäevarühmad;

–

Kose valla piires transport kooli tasuta õpilasliinidel;

–

huviringid koolides õpilastele tasuta;

–

perenõustamisteenus kord kuus tasuta.

Indikaatori positiivne mõju: lastele ja peredele erinevad toetused ja teenused.
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Indikaatori negatiivne mõju: Toetuste piirmäärad madalad.
Hinnang indikaatorile: rahuldav. Paljud toetused ja teenused vähekindlustatud
peredele, kuid madala piirmäära tõttu jäävad napilt osad pered sellest välja.
3. 10. Laste ja noortega tegelevad asutused
Kose valla erinevates piirkondades on lastele piisavalt võimalusi aktiivseks ja
arendavaks tegevuseks.
Kose vallas pakuvad lastele vabaaja veetmist järgmised asutused:
Noortekeskused: Kose Avatud Noortekeskus, Kose – Uuemõisa külakeskuse noortetuba,
Palvere külakeskuse noortetuba, Oru noortetuba, Ravila noortetuba.
Raamatukogud: Ardu raamatukogu,. Habaja raamatukogu, Kose raamatukogu, Kose –
Uuemõisa raamatukogu, Oru raamatukogu, Ravila raamatukogu.
Huvitegevus: Ardu Kool, Harmi Põhikool, Kose Gümnaasium,

Kose – Uuemõisa

Lasteaed – Kool, Oru Põhikool.
Ringilist tegevust lastele pakuvad kõik valla koolid. Lisaks pakuvad huvitegevust
muusikakool ja spordikool (mõlemad valla munitsipaalkoolid); kunstikool ja
tennisekool (erahuvikoolid). Lisaks eelmainituile on vallas mitmeid klubisid, mis
pakuvad lastele võimalust tegeleda erinevate spordialadega.
Lasteasutuse nimi

Kooli ringide
Osalejate arv
arv
Kose Gümnaasium
20
323
Kose- Uuemõisa Lasteaed-Kool 9
127
Oru Põhikool
8
298
Harmi Põhikool
3
53
Ardu Kool
17
163
Kose Muusikakool
13 pillieriala 104 põhiõppes+ 9
eelõppes
Kose Spordikool
3 spordiala 150 õpilast
Kose Kunstikool
133 last; 20
täiskasvanut
Kose Tennisekool
1 ala
62 (Kosel, Ardus)
Daigo
3 ala
49
FC Kose (ei sisalda koolide
155
66

huviringina tegutsevaid)
JK Sparta
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Tabel 22. Hooajal 2015/2016 laste huvitegevus koolides.

MTÜ – d: MTÜ Helimer (Kose Nooretkoor, Kose Tütarlastekoor, Kose Poistekoor),
MTÜ Kapak (noorte segarahvatantsurühm), MTÜ K – U rahvatants (neidude rühm),
Kose Pasunakoor.
Huvialakoolid: Kose Muusikakool 113 õpilast, Kose Kunstikool 133 õpilast, Kose
Spordikool 150 õpilast, Kose Tennisekool 62 õpilast.
Spordiklubid: FC Kose, JK Sparta, klubi Daigo.
Kaitseliit: Noorkotkad, Kodutütred, Skaudid.
Huvitegevuse liik

sihtgrupp

Rahvakultuur/ rahvatants
Rahvatants 1. klassidele
lapsed
Rahvatants 2. Klassidele (Leida
lapsed
Tiis)
Rahvatants 3.-4. klassidele
lapsed
Rahvatants 5. klassidele (Ave
lapsed
Altmets)
4a klassi rahvatants (Lea Danilova) lapsed
6. klassi rahvatantsurühm (Leida lapsed
Tiis)
Kose-Uuemõisa kooli
lapsed
rahvatantsurühm
Oru Põhikooli rahvatantsurühm (I- lapsed
VI kl rühmad
Ardu Kooli rahvatantsurühm
lapsed
Kokku: 12 laste
rahvatantsurühma
Noored
Noorte segarahvatantsurühm
noored
„KAPAK“2
Neidude rahvatantsurühm
noored
Kose neidude rahvatantsurühm
noored
Kokku. 3 noorte
rahvatantsurühma
Rahvakultuur/koorilaul
Kose Gümnaasiumi lastekoor (H. lapsed

Toimumise koht

Osalejate
arv

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium

16
17

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium

16
16

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium

15
16

Kose-Uuemõisa
lasteaed-kool
Oru Põhikool

12

Ardu Kool

12

Kose-Uuemõisa

16

Kose-Uuemõisa
Kose Gümnaasium

12
8

Kose Gümnaasium

47

61

67

Sepp)
Kose Gümnaasiumi Noortekoor (H. noored
Sepp)
Kose Gümnaasiumi Poistekoor (H. Lapsed/noored
Sepp)
Mudilaskoor
lapsed

Kose Gümnaasium

21

Kose Gümnaasium

28
12

Kose Gümnaasiumi mudilaskoor
(A.Kruuse)
Oru põhikooli mudilaskoor
Oru Põhikooli lastekoor
Mudilaskoor
Lastekoor
Muu laululine tegevus
II kl lauluring/solistid
III kl lauluring/solistid
IV kl lauluring/solistid
V-IX kl lauluring/solistid
Lauluansambel

lapsed

Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool
Kose Gümnaasium

lapsed
lapsed
Lapsed
Lapsed

Oru Põhikool
Oru Põhikool
Ardu Kool
Ardu Kool

58
16
28
4

lapsed
lapsed
lapsed
Lapsed/noored
Lapsed

14
16
6
13
9

Solistid/duetid/triod

Lapsed

Lasteaia muusikaring MK 3-4a

Lapsed

Lasteaia muusikaring PJ 4-5a

Lapsed

Lasteaia muusikaring PK 5-7a

Lapsed

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool

Lapsed, noored
Lapsed/noored
lapsed
lapsed

Kose-Uuemõisa
Kose Kultuurikeskus
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium

22
11
22
19

lapsed
lapsed
lapsed
lapsed

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool
Harmi Põhikool
Harmi Põhikool
Harmi Põhikool
Harmi Põhikool
Oru Põhikool
Oru Põhikool

13
12
8
12

Muud huvitegevused
Tüdrukute võimlemine
Kose Noorte Puhkpilliorkester
Kabe-malering (S.Riitmurru)
Huvitav paber (origami) (S.
Riitmurru)
Puutööring (A. Hannson)
Käsitööring (E. Kevvai)
Vene keele ring
Liiklusring „Vigurvänt“
Spordiring

lapsed

Ajalooring
Draamaring
Muusikaring
FC Kose jalgpallitreening
Näitering
Robootika

lapsed
lapsed
lapsed
lapsed
lapsed
lapsed

48

9
11
16
10

32
20
18
15
12
8
68

Kunstiring
Võrkpall
Saalihoki
Jalgpall
Keraamika 1.-5. Kl
Keraamika 6.-8 kl
Kunstiring 1.-4. Kl
Kunstiring 5.-7 kl
Kangakudumine 3.-9. kl
Meisterdamine 1.-4. kl
Spordiring 1.-2. Kl
Peotantsukursus lastele
Kangaring kõigile
Käsitööring
Meisterdamine

lapsed
Oru Põhikool
Täiskasvanud/noored Oru Külakeskus
/lapsed
Lapsed/noored
Oru Põhikool
Lapsed/noored
Oru Külakeskus
Lapsed
Ardu Kool
Lapsed
Ardu Kool
Lapsed
Ardu Kool
Lapsed
Ardu Kool
Lapsed, noored
Ardu Kool
Lapsed
Ardu Kool
Lapsed
Ardu Kool
lapsed
Kose Kultuurikeskus
Ardu Kool
Tk/lapsed
Palvere Päevakeskus
Tk/lapsed
Palvere Päevakeskus

25
30
53
35
16
5
13
17
4
12
10
15

Tabel 23. Kose vallas tegutsevad huviringid lastele.
Indikaatori positiivne mõju: lastel ja noortel on piisavalt

võimalusi aktiivseks ja

arendavaks tegevuseks.
Indikaatori negatiivne mõju: Habajal ja Ardus ei ole noortetuba.
Hinnang indikaatorile: hea. Kõige enam on vallas rahvakultuurialaseid ringe, valla
koolides tegutseb kokku 12 laste rahvatantsurühma ja 1 neidude rahvatantsurühm.
Kõigis suuremates koolides on olemas mudilas - ja lastekoorid. Ardus ja Habajal
puudub noortekeskus.
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4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND
Inimese elukeskkonna korraldus määrab oluliselt inimese psühhosotsiaalse heaolu ja
tema tervisliku seisundi. Tervise säilitamiseks ja parandamiseks on vaja korraldada tööja elukeskkond selliselt, et vähendada või kõrvaldada keskkonnast tulenevate
füüsikaliste (müra, kiirgus jne), keemiliste (keskkonnareostus jne) ja bioloogiliste
(nakkushaiguste levik jne) ning samuti sotsiaalsete ja psühhosotsiaalsete (stress,
tõrjutus,

sõltuvushäired

jms)

ohutegurite

kahjulikku

toimet

(Allikas

Sotsiaalministeerium).
4.1. Täiskasvanute huvitegevus ja vabaaja veetmine
Ringitegevust, seltsielu ja sündmusi korraldavad eri Kose valla piirkondades
kultuuriasutused ja külaseltsid.
Täiskasvanute huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalused Kose vallas:
Ardu Kool; Ardu raamatukogu, Ardu Saunaselts, Ardu Sinine Tuba, Habaja külakeskus,
Habaja raamatukogu, Harmi Põhikool, Kiruvere Muinaslaager, Koduloo muuseum,
Kose kirik, Kose Kultuurikeskus, Kose Kunstikeskus; Kose Päevakeskus; Kose
raamatukogu, Kose Spordimaja, Kose – Uuemõisa külakeskus; Kose – Uuemõisa
raamatukogu; Kõue mõis, Kõue Rahva Maja,

Männiaru tenniseväljak, Oxforell

Puhkekeskus, Oru külakeskus; Oru raamatukogu, Palvere külakeskus, Paunküla
Heaolukeskus, Polli Loomaaed, Ravila mõis, Ravila nooretuba, Ravila raamatukogu,
Tammiku Kunstikeskus, Tuhala kirik, Tuhala Looduskeskus ja Karstimuuseum, Viskla
külakeskus, Võtikmetsa Käsitöömaja.
Kose valla raamatukogusid kasutab 35, 4% valla elanikest, Harju maakonna
raamatukogusid kasutab 28% Harjumaa elanikest.
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Raamatukogu Töötajate
arv

Lugejate
arv

Külastuste
arv

Laenutuste arv Raamatuid fondis

Kose

3

1316

25819

44641

31496

Kose Uuemõisa

3

423

9867

14914

23196

Oru

1

249

5198

8215

14894

Ardu

1

297

4931

8949

15669

Habaja

1

175

2972

6827

13075

61

235

1842

9983

2521

49022

85388

108312

Ravila
Kokku

9

Tabel 24. Kose valla raamatukogud 2014 – 2015.
Kultuurikollektiivid on koondunud MTÜ - deks:
MTÜ Helimer (Kose Kammerkoor), MTÜ Kapak (segarahvatantsurühm Kapak), MTÜ
K – U rahvatants (Kuivajõe naisrühm, memmede rahvatantsurühm Murueided), MTÜ
Kirilind (rahvatants), MTÜ Kose valla naiskoor Krõõt, MTÜ Naiskoor Meelika, MTÜ
Kose Pasunakoor, MTÜ Kuivajõe Meeskoor, laulu - ja tantsuansambel „Üllatus”.

Asutuse nimi
Kose Kultuurikeskus
Kose-Uuemõisa Külakeskus
Oru Külakeskus
Palvere Külakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Kunstikool
Ravila mõis
Kose Gümnaasiumi saalis
Kangaring kõigile (Ardu kooli
saalis)
Ardu Sinises toas

Ringide arv
6
12
5
3
10
2
3
2
1

Osalejate arv
ringides kokku
88
143
82
35
137
20
15
42
10

2

20

Tabel 25. Ringitegevus kultuuriasutustes 2015/2016 (nii täiskasvanutele kui lastele).
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Huvitegevuse
sihtgrupp
liik
Rahvakultuur/rahvatants
Kuivajõe naisrühm
täiskasvanud
Segarahvatantsurühm
täiskasvanud
„KAPAK“
Oru segarahvatantsurühm täiskasvanud
Oru naisrahvatantsurühm täiskasvanud
Naisrahvatantsurühm „Kosetäiskasvanud
Kirilind“
Oru memmede
eakad
rahvatantsurühm
Memmede tantsurühm
eakad
„Murueided“
Memmede tantsurühm
eakad
„Madli“
Kokku: 8 tk
rahvatantsukollektiiv
Rahvakultuur/koorilaul
Kuivajõe Meeskoor
täiskasvanud
Kose valla naiskoor
Täiskasvanud/
„Krõõt“
noored
Oru Laheda Laulu Koor
täiskasvanud
Naiskoor Meelika
täiskasvanud
Kose Kammerkoor
täiskasvanud
Kokku: 5 tk
laulukollektiivi
Muud huvitegevused
Jooga
Täiskasvanud/eak
ad/noored
Võrkpall
Täiskasvanud/
noored/lapsed
Viir-võrkpall
täiskasvanud
Korvpall
täiskasvanud
Naiste aeroobika
täiskasvanud
Seltskonnatantsukursus
täiskasvanutele
Hatha jooga

täiskasvanutele

Kose Pasunakoor

täiskasvanud

Viir-võrkpall
Kangaring kõigile
Keraamika
Käsitööring
Käsitööring

täiskasvanud
täiskasvanutele
täiskasvanutele
Tk/lapsed

Toimumise koht
Kose-Uuemõisa
Kose-Uuemõisa

Osalejate arv
12
18

Oru Külakeskus
16
Oru Külakeskus
14
Kose Gümnaasium 14
Oru Külakeskus

8

Kose-Uuemõisa

14

Kose Päevakeskus 12

Kose-Uuemõisa
Kose
Kultuurikeskus
Oru Külakeskus
Gümnaasiumi saal
Gümnaasiumi saal

12

Kose-Uuemõisa

10

Oru Külakeskus

30

Oru Põhikool
Oru Külakeskus
Kose-Uuemõisa
Kose
Kultuurikeskus
Kose
Kultuurikeskus
Kose
Kultuurikeskus
Oru Põhikool
Ardu Kool
Ravila mõis
Ravila mõis
Palvere
Päevakeskus

14
20
22

30
Kuni 10
12
10
18

10
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Meisterdamine
Eakate lauatennis
Eakate klubi
Võimlemine eakatele
Seeniorite tantsurühm
„Linda“
Lauluklubi
Sõnakunst
Käsitöö
Kanga kudumine
Kohvik
Memmede tantsurühm
„Madli“
Reisiklubi 1x kvartalis
Lauamängude ring
Eakate võimlemine
Eakate lauatennis

Tk/lapsed
eakad

Palvere
Päevakeskus
Kose-Uuemõisa

eakad
eakad
eakad

Kose-Uuemõisa
20
Kose Päevakeskus 12
Kose Päevakeskus 12

eakad
eakad
eakad
eakad
eakad
eakad

Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus

eakad
eakad
eakad
eakad

Kose Päevakeskus 25
Kose Päevakeskus 12
Kose-Uuemõisa
Kuni 15
Kose-Uuemõisa

Tabel 26. Kose vallas tegutsevad huviringid

15

10
5
9
5
30
12

täiskasvanutele, eakatele seisuga 1.

oktoober 2015.
Valla eri piirkondade eakad on koondunud seltsingutesse ja MTÜ - desse, mille kaudu
organiseerivad erinevaid sündmusi ja seltsielu: Orus eakate klubi „Hõbelõim“, 31 liiget;
Habaja piirkonna eakate tegevust korraldab seltsing „Hõbejuus“, 18 liiget; Ardu eakaid
koondab seltsing „Kuldne Sügis“, liikmete arv 38. Kose - Uuemõisas tegutseb aktiivselt
eakate klubi „Sügisrõõm”, liikmeid 20. Kose eakate tegevust korraldab Kose
Päevakeskus, kus toimub erinevaid ringe ja sündmusi, koos käib ka eakateklubi
„Elulõng“, liikmete arv 87.
Kristliku taustaga huvitegevust ja sündmusi korraldavad EELK Kose kogudus ja EELK
Tuhala kogudus.
Kose vallas tegutseb 21. 10. 2015. aasta seisuga 13 spordiklubi: MTÜ Motoklubi
Korvikunnid; MTÜ Kose Korvpalliklubi; MTÜ Kose Suusa- ja Tervisespordiklubi;
MTÜ Motoklubi Pärm Racing Team; MTÜ Kose AMK; MTÜ FC Kose; MTÜ Kose
Tenniseklubi; MTÜ Kergejõustikuklubi Kose 2000; MTÜ Spordiklubi Daigo; Kose
Võitlus Klubi MTÜ; JK Sparta; MTÜ Kose Spordiklubi; MTÜ RG Ujumisklubi.
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Indikaatori positiivne mõju: täiskasvanutele on palju erinevaid vabaaja veetmise
võimalusi.
Indikaatori negatiivne mõju: hajaasustusest on logistika tõttu keeruline tegevustes
osaleda.
Hinnang: hea. Palju erinevaid võimalusi pakuvad Kose Kultuurikeskus ja
raamatukogud. Täiskasvanute rahvatantsurühmi tegutseb vallas kokku 10. Kose vallas
on täiskasvanutel võimalik tegeleda erinevate harrastustega.
Igati õigustab slogan, mida on pakutud Kose valla iseloomustamiseks „Kose vald on
laulev ja tantsiv vald“.
4.2. Üldkasutatavad spordirajatised
Kose vallas on 5 staadionit: Ardu Kooli staadion, Harmi Põhikooli staadion, Kose
Gümnaasiumi staadion, Oru Põhikooli staadion,

Paunküla staadion (kasutada saab

Audentese spordikooliga kokkuleppel).
Võimlad: Harmi Põhikoolis, Ardu Koolis; Kose Gümnaasiumis (lisaks võimlale
aeroobikasaal ja maneež), Oru Põhikoolis (lisaks võimlale jõusaal), Kose Spordimajas
(ujula, raskejõustikusaal, sulgpallisaal ja aeroobikasaal. Kose Spordikoolis viljeletakse
kolme ala: kergejõustik, korvpall ja ujumine), Kose Kultuurikeskuses.
Spordiplatsid: Ardu palliplats, Habaja spordiplats, korvpalliplats ja skatepark, Kose
Gümnaasiumi välisväljakud, Kose tenniseväljak, Kose – Uuemõisa korvpalliväljak,
Aasumäe tervise- ja suusarada, Kose – Kehra maantee ja Kose – Kose – Risti
kergliiklustee, Oru tenniseväljak, Rava külas tennisekeskus.
Matkarajad:

Kiruvere

matkarada

(rajas

Austrvegr

Selts

MTÜ),

Paunküla

laskepaik),

Paunküla

Maastikukaitseala.
Atraktsioonid:

Kose

Jahiseltsi

lasketiir

(liikuva

uluki

Heaolukeskus, Viskla kiikla.
Kose – Risti krossirada.
Indikaatori positiivne mõju: igas suuremas asulas on olemas spordirajatis. Palju
kasutatakse kergliiklusteid.
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Indikaatori negatiivne mõju: elanike huvi puudus üritustel osalemiseks.
Hinnang: rahuldav. Elanike poolt vähene spordirajatiste kasutamine ja vahendite
amortiseerumine.

4.3. Transport ja teedevõrk
Kose valda läbiva Tallinn -Tartu -Võru - Luhamaa tee liiklusintensiivsus on viimase
kümne aasta jooksul mitmekordistunud. Kavandatav uus Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa tee trass läbib samuti valla territooriumi.
Kohalikke teid ja tänavaid, mida vald peab korras hoidma, on ligikaudu 657,2 km.
Kohalikud teed on valdavalt rahuldavas seisus. Suviseid hooldetöid tehakse minimaalses ulatuses, omavahendid kuluvad valdavalt lumetõrjeks. Teehooldustöid on tellitud
valla poolt töövõtulepingute ja

hankemenetluste korras. Teede ehitamise ja re -

konstrueerimise käigus on tihedama asustusega aladel muudetud tänavaid ja maanteede
lõike tolmuvabaks. Investeeringute tegemist teedele reguleerib Kose ja Kõue valla ühinemisleping ning Kose valla teehoiukava.
Tänavavalgustus on järgmistes asustatud punktides: Palvere, Ravila, Kose, Kose Uuemõisa, Karla, Sepa, Oru, Männimäe, Heinamäe, Vardja, Ardu, Habaja, Ojasoo,
Paunküla ja Äksi.
Uute rajatavate teedena on planeeringutes kajastatud Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa
maantee uued lõigud, Kose - Purila maantee Habaja alevikust möödumine, Kose aleviku
möödasõit (Kose - Jägala mnt), mitmed kergliiklusteed.
Vallasisene ühistransporditeenus on lahendatud õpilasliinide baasil. Alates 2009. aastast
on valla siseliinide korraldamine antud üle MTÜ - le Harjumaa Ühistranspordikeskus.
Alates 01. 05. 2014 on Kose vallas moodustatud 5 valla siseliini, mida teenindab riigihanke võitnud ettevõte. Koolipäevadel on bussid liinil kuni 8 korda päevas, koolivaheaegadel kuni 3 korda päevas, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel liiklust siseliinidel ei
toimu. Kogu liinikilomeetrite arv on kasvanud 105 tuhandelt kilomeetrilt 2005. aastal
143 tuhande kilomeetrini 2010. aastal ja 157 tuhande liinikilomeetrini 2014. aastal.
Alates 2012. aastast toimib ühtne piletisüsteem Harjumaal ja Tallinnas.
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Lisaks avalikele liinidele sõidab Kose – Tallinn - Kose suunal kaks väikebussiliini
tööpäevadel 18 ja puhkepäevadel 11 korda päevas. Valda teenindavad Tallinn – Tartu –
Võru - Luhamaa teel sõitvad kaugliini bussid (mitte - ekspress).
Indikaatori positiivne mõju: rajatud kergliiklusteed.
Indikaatori negatiivne mõju: nädalavahetustel ja koolivaheaegadel õpilasliinide
ühistransporditeenus puudub.
Hinnang: rahuldav. Kose vallal olemas teehoiukava.
4.4. Vee ja õhu kvaliteet
Ühisveevärgiga hõlmatud alad on Kose, Kose-Uuemõisa, Ravila, Ardu ja Habaja alevikes
ning Vardja, Palvere, Karla ja Oru külades, Kuivajõe küla Sepa väikekohas ning Tuhala
külas Otiveski elurajoonis. Ühisveevärki on ühendatud üle poole valla majapidamistest,
suuremates asulates 60 - 90% majapidamisest. Kose valla vee - ettevõteteks on OÜ Kose
Vesi, SA Kõue Varahaldus ja OÜ Tuhala Vesi. Kahe esimese omanikuks on 100% Kose
vald.

Vee - ettevõtete poolt teostatud joogivee veeproovide keemilise, mikrobioloogilise
uuringu tulemused vastavad joogiveele kehtestatud nõuetele. Ühiskanalisatsiooni
heitvee proovide näitajad on enamuses nõuetele vastavad.
Mitmete asulate reoveepuhastid, kanalisatsioonitorustikud ja veetorustikud vajavad
rekonstrueerimist.
Hajaasustuses tuleb jälgida, et kaevude hooldusalas või kaitsevööndis ei asuks
potentsiaalseid reostusallikaid.
Välisõhu saasteluba omavad 01. 11. 2015 seisuga 13 saasteallikat, mille mõjupiirkond ei
ulatu allikatest kaugele. Saasteallikate omanikud peavad jälgima vastavate seadmete
korrasolekut ning tööprotsesside nõuetekohasust.
Suurimaks müraallikaks on transport Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa maanteel.
Müraallikana on tekitanud suveperioodil erinevate ettevõtete poolt korraldatavate
ürituste muusikaline müra, mis rikub öörahu.
Indikaatori positiivne mõju: suuremates asulates renoveeritud trassid.
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Indikaatori

negatiivne

mõju:

mitmetes

asulates

vajavad

rekonstrueerimist

reoveepuhastid, kanalisatsiooni- ja veetorustikud.
Hinnang: hea. Kose valla joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

4.5. Jäätmekäitlus
Jäätmekäitlust reguleerib „Kose valla jäätmehoolduseeskiri”. Valla territooriumil on
mitmeid potentsiaalseid keskkonnaohtliike objekte. Olmejäätmete vedu toimib
korraldatud olemjäätmete veo konkursi tulemusena leitud ettevõtete poolt. Uue konkursi
tulemused selguvad 2015. aasta lõpus. Olmejäätmete ladustamist prügilasse kasutatakse
üha vähem. Suur osa jäätmetest taaskasutatakse (põletamine jm).
Alates 2008. aastast toimub jäätmete kogumine liigiti, mida korraldab ja osaliselt
finantseerib Kose vallavalitsus. Avalikke konteinereid kasutades on inimeste jaoks
teenus tasuta.
Vallas toimub ohtlike jäätmete kogumine elanikkonnalt kogumispunktides, mis asuvad
Kose alevikus asuvas bensiinijaamas, Ardu alevikus katlamaja juures ja Habaja alevikus
lasteaia kõrval. Kauplustes ja koolides on vanade patareide kogumiskastid.
Indikaatori positiivne mõju: jäätmekäitlus on organiseeritud olmejäätmete firmade
poolt.
Indikaatori negatiivne mõju: Kose valda läbiva Tallinn – Taru – Luhamaa maantee äärde
ladustatakse prügi.
Hinnang: hea. Jäätmete sorteerimist liigiti finantseerib osaliselt Kose vald. Kose vallas
asuvates puhkealadel probleemiks prügi.
4.6. Õnnetused ja kuritegevus
Kose vallas on registreeritud väärtegusid 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga 8,4%
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rohkem. Võrdluses 2013. aastaga on oluliselt langenud alkoholiseaduse ja narkootiliseja

psühhotroopsete

lähteainete

seaduse

väärteod

(-63%

ja

-71%);

kasvas

karistusseadustiku väärtegude arv (+31,7%), mille dünaamikat mõjutavad enim öörahu
rikkumised (KarS § 262) ja pisivargused (KarS § 218 lg 1). 2014. aastal pööras politsei
rohkem tähelepanu liiklusseaduse rikkumiste kohta, fikseeritud rikkumiste arv oli
12,9% rohkem (Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet).

Kuriteoliigid

2013

2014

Isikuvastased

26

11

Varavastased

51

51

Avaliku rahu vastased

8

12

Liikluskuriteod

22

16

Muu

9

10

Kokku

116

100

Tabel 27. Registreeritud peamised kuriteoliigid Kose vallas (Allikas Politsei- ja
Piirivalveamet).
Peamised kuriteoliigid on varavastased, isikuvastased, liiklus - ja avaliku rahu vastased
kuriteod. Võrreldes 2014. aastat eelneva aastaga on varavastaste kuritegude arv sama
(0%), mille põhjuseks on enim vargused (KarS § 199). Oluliselt vähem on
registreeritud isikuvastaseid kuritegusid (-57,7%). Langenud ka liikluskuritegude arv
st. alkoholijoobes mootorsõidukijuhtimised (-27,3%) (KarS § 424).

Väärteoliik

2013

2014

Alkoholiseadus

27

10

Karistusseadustik

41

54

Tubakaseadus

22

11

Liiklusseadus

996

1124

Narkootilised ained

7

2

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

2

3

Muu

50

37

Kokku
1145
Tabel 28. Peamised väärteoliigid (Allikas Politsei- ja Piirivalveamet).
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Indikaatori positiivne mõju: 2014. aastal kuritegusid on vähemaks jäänud võrreldes
2013. aastaga. Alkoholijoobes mootorsõidukijuhtimisi on vähenenud.
Indikaatori negatiivne mõju: 2014. aastal on väärtegude arv on tõusnud võrreldes 2013.
aastaga.
Hinnang: halb. Väärtegude nagu pisivarguste, öörahurikkumiste ja liiklusrikkumiste
arv on tõusnud.
4.6.1. Liiklusõnnetused
Liiklusõnnetuste arv on kogu Eestis ja Harjumaal 2014. aastal tõusnud võrreldes 2013.
aastaga, kuid Kose vallas on liiklusõnnetuste arv vähenenud. 2014. aastal oli Harjumaal
joobes

mootorsõidukijuhtide

osalusega

liiklusõnnetusi

46,

neist

hukkunutega

liiklusõnnetusi 15 (Allikas Maanteeamet).

Joonis 29. Inimkannatanutega liiklusõnnetused 2013 – 2014 (Allikas Maanteeamet).
Indikaatori positiivne mõju: jalgrattaga kokkupõrked vähenenud.
Indikaatori negatiivne mõju: otsasõit jalakäijatele on tõusnud.
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Hinnang: rahuldav. Inimkannatanutega liiklusõnnetusi on vähem. Inimkannatanute arv
on Kose vallas seotud suuresti Kose valda läbiva Tallinn – Tartu – Luhamaa
põhimaanteel toimunud liiklusõnnetustest. Turvalisemaks on jalakäijate liiklemise
teinud Kose valda rajatud kergliiklusteed.
4.6.2. Alkoholipoliitika
Alkoholipoliitika eesmärk on vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset,
majanduslikku ja tervisekahju, tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja
arenguks ning muuta elukeskkond kõigi inimeste jaoks turvalisemaks. Selleks tuleb
vähendada kogutarbimist ning pöörata eraldi tähelepanu suurimat kahju põhjustavatele
valdkondadele – noorte alkoholitarbimine, alkoholitarbimisest tulenevad õnnetused,
kuritegevus ja vägivald ning kroonilised haigused (Allikas: TAI).
Kose vallas puudub ühtne alkoholipoliitika. Alkoholi tarbimise vähendamiseks peab
propageerima karskeid ja tervislikke eluviise ning tagada, et alaealistel ei oleks
võimalust alkoholi kätte saada.
Kose vallas on 27 alkoholimüügikohta. Lisaks kauplustele saab alkoholi osta ka
bensiinijaamadest ja erinevatest toitlustuskohtadest.
Indikaatori positiivne mõju: ei ole.
Indikaatori negatiivne mõju: Kose valla puudub ühtne alkoholipoliitika.
Hinnang: rahuldav. Alkoholimüügikohti liiga palju.
4.6.3. Tulekahjud ja uppumised
Tulekahjude

arv

kajastab

tuleohutusnõuete

täitmist

piirkonnas

ja

inimeste

ohuteadlikkust. Harjumaal on peamiseks tulekahjude tekke põhjuseks esimesel kohal
lahtise tule kasutamine, seejärel on põhjusteks pikselöök, elektripaigaldiste rike ja
süütamine (Allikas Päästeamet).
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KOV
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose
Kose

Näitaja
2013
Tulekahjudes hukkunud, arv
0
Tulekahjudes vigastatud, arv
0
Tulekahjudest päästetud, arv
0
Veeõnnetustes uppunud, arv
1
... siseveekogudes, piiriveekogudes ja kalda
lähedasel merealal uppunute arv
1
... avamerel veesõiduki õnnetuses uppunute arv
0
Veeõnnetustest päästetud, arv
0
PÄÄSTESÜNDMUSTE ARV KOKKU
96
Tulekahjude üldarv kokku
28
... tulekahjude arv hoonetes
6
… eluhooned
3
… muud hooned
3
... metsa- ja maastikutulekahjud
7
… metsatulekahjud
0
… maastikutulekahjud (kulutulekahjud)
7
... prügi, lõke, grill
11
... mootorsõidukid, transpordivahendid
1
... muud tulekahjud
3

2014
0
0
0
0
0
0
0
108
29
10
1
9
7
0
7
7
4
1

2015*
0
0
0
0
0
0
0
84
43
19
12**
7
13
0
13
3
4
4

*- mitteametlikud andmed seisuga 31.07.2015
**- sissearvestatud ka järelkustutused järgneval päeval (3 tk)
Tabel 30. Kose vallas toimunud päästesündmuste statistika. Lisatud on 2015.a.
numbrilised

näitajad

toetudes

Päästeameti

sisedokumendile

PÄVIS

(Allikas

Päästeamet).
Päästesündmuste arv kokku
Päästesündmuste arv kokku
Päästesündmuste arv kokku
Tulekahjude arv
Tulekahjude arv
Tulekahjude arv
Tulekahjudes hukkunud, arv
Tulekahjudes hukkunud, arv
Tulekahjudes hukkunud, arv
Veeõnnetustes hukkunud, arv
Veeõnnetustes hukkunud, arv
Veeõnnetustes hukkunud, arv

Kogu Eesti
Harjumaa
Kose vald
Kogu Eesti
Harju maakond
Kose vald
Kogu Eesti
Harju maakond
Kose vald
Kogu Eesti
Harju maakond
Kose vald

2013
20 265
7030
96
5 745
2 261
28
47
11
0
56
13
1

2014
23 371
8259
108
6 871
2 545
29
54
18
0
68
16
0

Tabel 31. Tulekahjude, tulekahjudes hukkunute ja veeõnnetuses hukkunute andmed
2013 - 2014 (Allikas: Päästeamet).
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Indikaatori positiivne mõju: tulekahjudes hukkunuid ei ole.
Indikaatori negatiivne mõju: 2015.a. esimese seitsme kuu mitteametlikest näitajatest on
näha, et tulekahjude osakaal päästesündmuste koguarvust on tuntavalt tõusnud.
Hinnang: väga halb. Kui 2013. ja 2014. aastal võisime tulekahjude osakaaluks
märkida ümmarguselt 30%, siis 2015. aastal on osakaal hetkel 50% lähedal.
Eluhoonetes toimunud põlengute arv on vaatamata tabelis märgitud arvule koos
järelkustutustega ikkagi suurenenud mitmekordselt.

4.7. Ohtlikud ettevõtted ja kriisireguleerimine
Kohalike omavalitsuste kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja
hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise
ülesanded on sätestatud hädaolukorra seaduses. Komisjoni moodustamise laiem
eesmärk on elanikkonna kaitse ja heaolu korraldamine omavalitsuse territooriumil
inimeste ja vara suurema turvalisuse loomiseks, õnnetustele ja sündmustele
reageerimise suurema võimekuse loomine omavalitsuses.
Kriisikomisjoni tähelepanu all ei ole mitte ainult suurõnnetused ja katastroofid, vaid
omavalitsuse mõistes suuremad ja paljudele inimestele mõju avaldavad õnnetused
(tulekahjud,

reostused,

kaugkütte

katkemine

kütteperioodil,

elektrienergiaga

varustamise häired, liikumist takistavad lumeolud jne), millega seoses on vaja
operatiivselt korraldada elanike abistamist.
Kose valla kriisikomisjoni põhimäärus on kehtestatud vallavalitsuse 15. november 2010
määrusega nr 28, ning kriisikomisjon on moodustatud Kose Vallavalitsuse 27. mai 2014
määrusega nr. 352.
Kose valla territooriumil oli 2013. ja 2014. aastatel päästesündmuseid vastavalt 129 ja
108. Neist tulekahjusid vastavalt 42 ja 29. Tulekahjudes neil aastail hukkunuid ei olnud.
2013. aastal uppus 2 inimest (Allikas: Päästeamet).
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Indikaatori positiivne mõju: tegeletakse ka KOV – i mõistes suuremate õnnetustega.
Indikaatori negatiivne mõju: ei ole.
Hinnang: hea. Kose vallal moodustatud kriisikomisjon.
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5. TERVISETEENUSED
5.1. Tervishoiuteenused
Tervishoiualast abi osutavad Kose vallas 5 perearsti. Kabinetid asuvad: Kosel
Tervis.E.KE OÜ, OÜ Perearstikeskus, Kose Pererstikabinet OÜ Kosel ning Kõue
Perearstikeskus Ardus ja Habajal. Perearstile lisaks töötavad kabinettides ka pereõed.
Eriarstide vastuvõtule suunatakse valla kodanikud perearstide poolt peamiselt Tallinna
ja Paide meditsiiniasutustesse.
Hambaravi võimalus on Kosel OÜ Kose Hambaravi ja OÜ Hambaravi Malle Veering
ning Ardus Annely Hordo Hambaravi OÜ.
Kose alevikus asuvad Südameapteek ja Benu apteek.
Kiirabi teenust osutab Karell Kiirabi AS kiirabibrigaad paiknemisega Kosel PERH – i
Kose osakonna ruumides.
Indikaatori positiivne mõju: kiirabiteenus Kosel.
Indikaatori negatiivne mõju: terviseteenuse kättesaamist takistab vallakeskustest
kaugemates külades puudulik transport.
Hinnang: hea. Suuremates asulates perearstikabinetid.

5.2. Nõustamisteenused
Kõigil inimestel on võimalus saada sotsiaalnõustamist ja esmast võlanõustamisteenust,
lastega peredel võimalik saada kord kuus perenõustamisteenust.
Indikaatori

positiivne

mõju:

lastega

peredel

võimalus

saada

tasuta

perenõustamisteenust.
Indikaatori negatiivne mõju: nõustamisteenuse kättesaamist takistab vallakeskustest
kaugemates küladest puudulik transport.
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Hinnang: rahuldav. Puuduvad tugigrupid: puudub suitsetamisest loobumise kabinet,
ATH lastevanemate tugigrupp jne.
5.3.

Laste immuniseerimine

Kose vallas elavate kuni 2 – aastaste laste immuniseerimisega hõlmatusega saab võtta
kokku perearstide nimistute kaupa. 31. 12. 2014 seisuga olid Kõue Perearstikeskuse
nimistus immuniseeritus 100% alla 2 – aastastest lastest ja Kose Perearstikabinetis
immuniseeriti 99% lastest.
Indikaatori positiivne mõju: lapsevanemad on teadlikult immuniseerimise olulisusest
Indikaatori negatiivne mõju: ei ole.
Hinnang: rahuldav. Peaaegu 100% alla 2 – aastastest on vaktsineeritud.
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6. TERVISLIK ELUVIIS
6.1.

Kose

valla

täisealiste

elanike

subjektiivne

enesehinnang

tervisekäitumisküsitluse põhjal
Ajavahemikus mai – september 2015 viidi läbi subjektiivne tervisekäitumise küsitlus
Kose valla täisealiste elanike hulgas. Küsitlusele vastas interneti põhiselt 245 inimest ja
paberkandjal (Kose Spordimajas ja Kose Päevakeskuses) 48 inimest.
Küsitlusele vastas 219 naist ja 74 meest.

Joonis 21. Küsitlusele vastanute sooline jaotus.
Kõige rohkem vastas küsitlusele 31 – 40 aastaseid kodanikke.

Joonis 22. Küsitlusele vastanute vanuseline jaotus.
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Enim vastas küsitlusele abielus kodanikke, 125 vastanut. 86 vastanut on vabaabielus, 43
vastanut abielus, 20 vastanut lahutatud ja küsitlusele vastas 19 leske.

Joonis 23. küsitlusele vastanute perekonnaseis.
Kõrgharidusega vastajaid oli kõige rohkem, 134 inimest. Keskharidusega oli 57
vastanut, keskeriharidusega 66 vastanut, kutseharidusega 22 vastanut, põhiharidusega
13 vastanut ja algharidusega 1 vastanu.

Joonis 24. Küsitlusele vastanute haridustase.
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Küsitlusele vastanute seas oli enim leibkondi, kus oli 2 inimest peres, 78 leibkonda. 71
leibkonnas oli 4 inimest peres, 63 leibkonnas oli 3 inimest pere, 31 leibkonnas oli üks
inimene peres ja 31 leibkonnas oli 5 inimest peres. 11 leibkonnas oli 6 pereliiget ja 8
leibkonnas 7 inimest peres.

Joonis 25. Inimeste arv vastanute leibkonnas.
Küsitlusele vastas enim inimesi, kellel ei ole alla 18. aastseid lapsi, 138 vastanut. 65
vastanul oli 2 alaealist last, 68 vastanul oli 1 alaealine laps, 18 vastanul oli kolm
alaealist last, 3 vastanul 4 alla 18. aastast last. ja 1 vastanul 5 alla 18. aastast last.

Joonis 27. Küsitlusele vastanute alla 18. aastaste laste arv peres.
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50% vastanute sissetulek on 500 või rohkem eurot kuus ühe pereliikme kohta, 18%
vastanute sissetulek on 300 – 400 eurot kuus ühe pereliikme kohta, 15% vastanute
sissetulek on 400 – 500 eurot kuus ühe pereliikme kohta, 12% vastanute sissetulek on
200 – 300 eurot ühe pereliikme kohta kuus, 4% vastanute sissetulek on 100 – 200 eurot
ühe pereliikme kohta kuus ja 1% on sissetulek ühe pereliikme kohta alla 100 euro kuus.

Joonis 27. Sissetulek kuus ühe pereliikme kohta.
Sotsiaalse staatuse poolest on töötab 221 küsitluses vastanut, 31 vastanut on
pensionärid, 20 vastanut kodused, 15 vastanut on õpilased ja 6 vastanut töötud.

Joonis 28. Küsitlusele vastanute sotsiaalne staatus.
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Küsitlusele vastanud on nii põhi- kui ka lisatööl viimase seitsme päeva jooksul töötanud
tunde järgmiselt: ühtegi tundi ei ole töötanud 36 vastanut, 1 – 10 tundi töötas 4 vastanut,
11 – 20 tundi töötas 11 vastanut, 21 – 30 tundi töötas 4 vastanut, 31 – 40 tundi töötas
132 vastanut, 41 – 50 tundi 58 vastanut, 51 – 60 tundi töötas 33 inimest, 61 – 70 tundi
töötas 5 inimest, 71 – 80 tundi töötas 6 inimest, 81 – 90 tundi nädalas töötas 3 inimest ja
91 – 100 tundi töötas üks inimene viimse 7 päeva jooksul nädalas.

Joonis 29. Küsitlusele vastanute viimase 7 päeva jooksul töötatud tundide arv nii põhikui lisatööl.
Viimase 30 päeva jooksul on tundnud stressi ja pinget 73% vastanutest, 27% vastanutest
ei ole stressi tundnud.

Joonis 30. Hinnang küsimusele, kas olete viimase 30 päeva jooksul tundnud stressi või
pinget.
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Üleväsimust on viimase 6 kuu jooksul tundnud 51% küsitlusele vastanutest. Harva on
tundnud üleväsimust 132 vastanut ja mitte kunagi 13 vastanut.

Joonis 31. Vastanute hinnang küsimusele, kui tihti olete tundnud viimase 6 kuu jooksul
üleväsimust.
40% küsitlusele vastanutest hindab oma tervist heaks, 52% hindab keskmiseks ja 8%
hindab oma tervist halvaks.

Joonis 32. Küsitlusele vastanute hinnang oma tervisele.
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Mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem esineb 44% küsitlusele
vastanutest ja 56 % pikaajalisi haigusi ei ole.

Joonis 33. Pikaajalise terviseprobleemi olemasolu.
Igapäevaseid tegevusi on terviseprobleem piiranud 17 küsitlusele vastanul, piiranud aga
mitte oluliselt vastas 113 inimest ja üldse ei ole piiranud vastas 163 inimest.

Joonis 34. Igapäevaste tegevuste piiramine lähtuvalt terviseprobleemidest.
Ravikindlustatuid on vastanute seas 283 inimest ja 10 inimesel puudub kehtiv
ravikindlustus.
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Joonis 35. Kehtiva ravikindlustuse olemasolu.
Viimase aasta jooksul on käinud perearsti juures 230 küsitlusele vastanut ja 63 vastanut
ei ole külastanud viimase aasta jooksul perearsti.

Joonis 36. Perearsti külastamine viimase aasta jooksul perearsti juures.
Hambaarsti on külastanud viimase aasta jooksul 180 küsitlusele vastanut ja 113 vastanut
ei ole viimase aasta jooksul hambaarsti juures käinud.
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Joonis 37. Hambaarsti külastamine viimase aasta jooksul.
Viimase 6 kuu jooksul on suuri valusid tundnud 4% vastanutest, mõningal määral on
valusid tundnud 76% vastanutest ja 20% vastanutest ei valusid tundnud.

Joonis 38. Valude tundmine viimase 6 kuu jooksul.
Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kasutab kondoomi alati 18 küsitlusele vastanut,
vahetevahel kasutab kondoomi 8 vastanut, enamikel juhtudel kasutab kondoomi
juhupartneritega 6 vastanut, mitte kunagi ei kasuta kondoomi juhupartneriga
seksuaalvahekorras

olles

4

vastanut

ja

257

vastanul

ei

ole

juhuslikke

seksuaalpartnereid.
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Joonis 39. Juhupartneriga seksuaalvahekorras kondoomi kasutamine.
Küsitlusele vastanutest ei suitseta 169 inimest, varem suitsetas 57 vastanut, vahel
suitsetab 23 vastanud ja iga päev suitsetab 44 vastanut.

Joonis 40. Vastus küsimusele, kas olete kunagi suitsetanud.
193 vastanut ei ole suitsetajad, 36 vastanut on suitsetamisest juba loobunud,
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suitsetamisest loobumisele on mõelnud 31 vastanut, 23 vastanut ei oska öelda ja 10
vastanut ei taha loobuda suitsetamisest.

Joonis 41. Vastus küsimusele, kas tahaksite suitsetamisest loobuda.
Narkootilisi aineid on proovinud või tarvitanud 47 küsitlusele vastanut, korduvalt on
narkootilisi aineid tarvitanud 3 vastanut ja 243 vastanut ei ole kunagi proovinud
narkootilisi aineid.

Joonis 42. Vastus küsimusele, kas olete kunagi proovinud või tarvitanud narkootilisi
aineid.
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Küsimusele, kas te sööte hommikul, vastas jaatavalt 86% vastanutest ja 14% vastanutest
ei söö hommikul.

Joonis 43. Vastus küsimusele, kas Te sööte hommikul.
Igapäevaselt sööb puu- ja köögivilju 82% vastanutest ja 18% vastanutest ei söö
igapäevaselt puu- ja köögivilju.

Joonis 44. Igapäevane puu – ja köögiviljade söömine.
Küsimusele, kui sageli tarvitate alkohoolseid jooke, vastati järgmiselt: iga päev tarvitab
alkoholi 6 vastanut, paar korda nädalas tarvitab alkoholi 42 vastanut, kord nädalas
tarvitab alkoholi 37 vastanut, paar korda kuus vastas 104 inimest, paar korda aastas
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tarvitab alkoholi 68 inimest, 36 inimest ei tarvita alkoholi.

Joonis 45. Alkoholi tarvitamine.
115 vastanut läbib päevas jalgsi 1 – 2 km, 78 vastanut käib jalgsi päevas 3 – 4 km, 49
vastanut käib päevas jalgsi alla 1 km, rohkem kui 5 km kõnni päevas 39 vastanut ja 2 –
3 km käib päevas jalgsi 12 vastanut.

Joonis 46. Jalgsi käimise kilomeetrid päevas.
Tervisespordiga tegeleb 47% vastanutest ja 53% vastanutest ei tegele tervisespordiga.
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Joonis 47. Tervisespordiga tegelemine.
Pimedal ajal kasutab helkurit 211 vastanut, 67 vastanutest kasutab helkurit harva ja 15
vastanut ei kasuta helkurit mitte kunagi.

Joonis 48. Helkuri kasutamine pimedal ajal.
Turvavööd kasutab autoga sõites 292 vastanut ja vahetevahel kasutab turvavööd 1
inimene.
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Joonis 49. Turvavöö kasutamine autoga sõites.
Pärast alkoholi tarvitamist on korduvalt autot juhtinud 3 küsitlusele vastanut, ühel korral
on autot juhtinud pärast alkoholi tarvitamist 39 vastanut ja mitte kunagi ei ole peale
alkoholi tarvitamist autot juhtinud 240 vastanut.

Joonis 50. Auto juhtimine pärast alkoholi tarvitamist.

Küsitlusele vastanute arvates on Kose vallas võimalik parendada oma füüsilist tervist
järgnevates kohtades:
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- Kose ujulas vastas 129 inimest;
–

kergliiklusteel vastas 38 inimest;

–

Kose Kultuurikeskuses vastas 26 inimest;

–

perearstikabinetis vastas 23 inimest;

–

looduses vastas 22 inimest;

–

Kose Spordimajas vastas 17 inimest;

–

staadionitel vastas 17 inimest;

–

Kose staadionil vastas 15 inimest;

–

Aasumäe suusaradadel vastas 14 inimest;

–

metsas vastas 14 inimest;

–

terviseradadel vastas 12 inimest;

–

Oru külakeskuses vastas 9 inimest;

–

tenniseväljakul vastas 7 inimest;

–

Ardu staadionil vastas 7 inimest;

–

massaažikabinetis vastas 5 inimest;

–

võimlas vastas 4 inimest;

–

kodus vastas 4 inimest;

–

rahvatantsus 4 inimest;

–

treeningutel vastas 4 inimest;

–

jõusaalis vastas 4 inimest;

–

Paunküla veehoidlas vastas 3 inimest;

–

Kose Gümnaasiumi spordisaalis vastas 3 inimest;

–

Ravila noortetoa jõusaal vastas 3 inimest;

–

Ardu võimlas vastas 3 inimest;

–

palliplatsil vastas 3 inimest;

–

Viskla kiiklas vastas 3 inimest;

–

Kose valla spordimajades vastas 2 inimest;

–

jalgrattaga sõites vastas 2 inimest;

–

skatepargis vastas 2 inimest;

–

külavahel vastas 2 inimest;

–

jões vastas 2 inimest;

–

maanteel vastas 2 inimest;
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–

hambaarsti juures vastas 2 inimest;

–

kepikõndi tehes vastas 2 inimest;

–

tänaval vastas 2 inimest;

–

Kose – Uuemõisa staadionil vastas 2 inimest;

–

Oru külakeskuse jõusaalis vastas 2 inimest;

–

Kose päevakeskus vastas 1 inimene;

–

Kose – Uuemõisa õpperada vastas 1 inimene;

–

Kose – Uuemõisa külakeskus vastas 1 inimene;

–

Kose – Uuemõisa päevakeskuses vastas 1 inimene;

–

Kose lauluväljakul vastas 1 inimene;

–

võimlas vastas 1 inimene;

–

Kose – Uuemõisa mõisapargis vastas 1 inimene;

–

Habaja staadion vastas 1 inimene;

–

Kolus vastas 1 inimene;

–

RMK matkarajal vastas 1 inimene;

–

Angerja karjääris vastas 1 inimene;

–

apteegis vastas 1 inimene;

–

Oru võimlas vastas 1 inimene:

–

Punamäe matkarajal vastas 1 inimene;

–

maadlussaalis vastas 1 inimene;

–

Oru staadionil vastas 1 inimene;

–

mini – areenal vastas 1 inimene;

–

kodus treeningvideot vaadates vastas 1 inimene.

Lisa kommentaarid:
–

Kosel on võimalusi vähe, peab Tallinnas käima, et korralikult sporti teha;

–

Kosel on väga kehv jõusaal;

–

kergliiklusteed võiksid pikemad olla (3 inimest);

–

Kose ujula vajab remonti;

–

vajalik elektriravi ja taastusravikabinet;

–

väga tore on noortekeskusest rulluisud laenata ja uutel jalgradadel sõita;

–

Kose ujula on alla igasugust arvestust;
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–

Ardu staadion on väga hea;

–

Oru võimlasse eriti ei pääse;

–

Kose Spordimajas on jõusaal väga aegunud, võiks uuendada;

–

Kose ujula vajab kaasajastamist;

–

kergliiklusteid vähe (2 inimest);

–

Võiks olla Kose - Kuivajõe – Kose – Uuemõisa suunas kergliiklustee.

Küsitlusele vastanute arvates on Kose vallas võimalik parendada oma vaimset tervist
järgnevates kohtades:
–

Kose Kultuurikeskuses vastas 51 inimest;

–

kirikus vastas 22 inimest;

–

raamatukogus vastas 15 inimest;

–

looduses vastas 13 inimest;

–

Kose Päevakeskuses vastas 6 inimest;

–

ei tea vastas 6 inimest;

–

metsas vastas 5 inimest;

–

külakeskused vastas 5 inimest;

–

kunstikoolis vastas 5 inimest;

–

perenõustamises vastas 1 inimene;

–

kodus vastas 4 inimest;

–

polegi kahjuks vastas 3 inimest;

–

noortekeskuses vastas 3 inimest;

–

Viskla külakeskuses vastas 3 inimest;

–

Hobiringides vastas 2 inimest;

–

Oru külakeskuses vastas 2 inimest;

–

rahvatantsus vastas 2 inimest;

–

keraamikakojas vastas 2 inimest;

–

Kose – Uuemõisa külakeskuses vastas 2 inimest;

–

aiamaal vastas 2 inimest;

–

pargis vastas 1 inimene;

–

Ardu Huvikeskuses vastas 1 inimene;

–

Võtikmetsa käsitöömajas vastas 1 inimene;
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–

mõisad, vastas 1 inimene;

–

huvikoolides vastas 1 inimene;

–

sportimisvõimalused vastas 1 inimene;

–

Kose parklas vastas 1 inimene;

–

Kose Spordimajas vastas 1 inimene;

–

Oru jõusaalis vastas 1 inimene;

–

nõustamises vastas 1 inimene;

–

lauluringis vastas 1 inimene;

–

Habaja külakeskuses vastas 1 inimene;

–

Paunküla veehoidlas vastas 1 inimene;

–

Kõue rahvamajas vastas 1 inimene;

–

arhailiste traditsioonidekeskuses vastas 1 inimene;

–

kergliiklusteel vastas 1 inimene;

–

suhtlemine elukogenud inimestega vastas 1 inimene;

–

Kose vallas ei ole ühtegi vaimse tervisega tegelevat keskust vastas 1 inimene;

–

kontserdid vastas 1 inimene;

–

matkaradadel vastas 1 inimene;

–

iga pool vastas 1 inimene;

–

koolis vastas 1 inimene;

–

sõpruskonnas vastas 1 inimene;

–

mäluveskis vastas 1 inimene;

–

BOKA pubis vastas 1 inimene;

–

külade ja alevike üritustel vastas 1 inimene;

–

perearsti juures vastas 1 inimene;

–

sõpradega muret jagades vastas 1 inimene;

–

suheldes arukate laste ja noortega vastas 1 inimene;

–

Kolus vastas 1 inimene;

–

Palvere külakeskuses vastas 1 inimene;

–

kinos vastas 1 inimene;

–

teatris vastas 1 inimene;

–

kontserdil vastas 1 inimene;

–

Lilleoru keskuses vastas 1 inimene.
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Lisa kommentaarid:
–

võiks olla rohkem väikseid kohvikuid üle valla;

–

Kosel puudub klubiline tegevus neile, kes ei tantsi ega laula.

Indikaatori

positiivne

mõju:

subjektiivne

ülevaade

Kose

valla

elanike

tervisekäitumisest.
Indikaatori negatiivne mõju: inimeste passiivsus küsitlusele vastamisel.
Hinnang indikaatorile: rahuldav. Kose valla tervisekäitumise küsitluses andis
subjektiivseid vastuseid anonüümselt 293

inimest. Küsitlusele vastas enim

kõrgharidusega inimesi, millest võib järeldada, et ka nende käitumine on tervise
teadlikum. Paljudel vastanutel ei olnud enam alaealisi lapsi ja neil on seeläbi võimalus
rohkem endale aega pühendada. 50% vastanutest teenib 500 või rohkem eurot kuus ühe
pereliikme kohta. Küsitlusele vastasid enamuses töötavad inimesed ja peamiselt
töötatakse 41 – 50 tundi nädalas. Stressi ja pinget on tundnud viimase 30 päeva jooksul
73% vastanutest. 51% vastanutest on tundnud üleväsimust. Oma tervist hindab heaks
40% inimestest ja pikaajalised terviseprobleemid on 44% vastanutest. 97% küsitlusele
vastanutest omab kehtivat ravikindlustust. 78% vastanutest on käinud viimase aasta
jooksul perearsti juures ja 61% vastanutest hambaarsti juures. 77% vastanutest ei
suitseta või enam ei suitseta. 83% ei ole proovinud narkootilisi aineid ja 17% on
proovinud neid. Hommikusööki sööb 86% vastanutest. 82% vastanutest sööb
igapäevaselt puu – ja juurvilju. 121 vastanut tarvitab vähemalt üks kord nädalas alkoholi
ja 104 vastanut paar korda kuus, 36 vastanut ei tarvita üldse alkoholi. Jalgsi liigutakse
siiski üsna vähe. Helkurit kasutab pimedal ajal 211 vastanut. Turvavööd kasutab autoga
sõites 99% vastanutest. Alkoholijoobes on autot juhtinud 48 vastanut ja 240 vastanut ei
ole kunagi joobes autorooli istunud. Kõige rohkem käiakse oma füüsilist tervist
parendamas Kose ujulas (129 vastanut), kergliiklusteedel (38 inimest), Kose
Kultuurikeskuses (26 inimest), perearstikabinetis (23 inimest) ja looduses (22 inimest).
Vaimset tervist käiakse kõige rohkem parendamas Kose Kultuurikeskuses (51 inimest),
kirikus (22 inimest), raamatukogus (15 inimest), looduses (13 inimest) ja Kose
Päevakeskuses (6 inimest).
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6.2. Tervist toetavad üritused
–

Tervisliku toitumise koolitus;

–

tervisliku toitumise õpituba;

–

Valla lauatennise võistlused;

–

valla korvpallivõistlused;

–

Kose valla külade talimängud;

–

Kose valla küladepäev suvel;

–

toitumisloeng „Kuidas end kõhurasvast vabaks süüa?”;

–

Kose valla ujumisvõistlused;

–

„Neptuni pidu” laste ujumisüritus;

–

Jüriööjooks;

–

Südamenädal;

–

Kose valla orienteerumispäev;

–

Kose valla koolide algklasside spordipäev;

–

vaegkuuljate tervise- ja teabepäev.

Indikaatori positiivne mõju: üritused erinevatele vanusegruppidele ja pereüritused.
Indikaatori negatiivne mõju: logistika probleemide tõttu raske nädalavahetusel
ühistranspordiga tulla.
Hinnang

indikaatorile:

rahuldav.

Suuremad

üritused

suuremates

asulates,

külakogukonnad on paari viimase aasta jooksul aktiivsemalt hakanud tegema
terviseüritusi.
6.3. Laste kehaline aktiivsus
Kose valla haridusasutustes tegeletakse laste kehalise aktiivsusega.
Koolides:
- tunniplaani järgselt kehalise kasvatuse tunnid 2 – 3 korda nädalas;
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- tunniplaani järgselt rütmika tunnid 1 kord nädalas;
- huvitegevuse raames rahvatantsuringid;
- matkad looduses;
- paljud lapsed osalevad erinevatel sporditreeningutel;
- algklasside õpilastele kevadeti ülevallaline spordipäev;
- õpilased tulevad kooli jalgratastel;
- 2. klassidel kohustuslikud ujumistunnid.
Lasteaedades:
- liikumistegevused kaks korda nädalas;
- matkad;
- spordipäevad;
–

ujumine.

Indikaatori positiivne mõju: koolides ja lasteaedades palju spordiüritusi.
Indikaatori negatiivne mõju: ei ole.
Hinnang indikaatorile: hea. Kõigil lastel võimalik osaleda sobivas/ huvipakkuvas
kehalist aktiivsust pakkuvas tegevuses.
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7. TERVISEPROFIILI 2012 – 2015 EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE JA
TEGEVUSKAVA 2016 – 2020

7.1. Terviseprofiili 2012 – 2015 eesmärkide saavutamise kokkuvõte

Rahvastiku arv on Kose vallas olnud langevas trendis. Iive oli 2014. aastal positiivne. 1.
01. 2015 seisuga on Kose vallas 7209 elanikku. Väljarände saldo 0. Töötute arv on
oluliselt vähenenud.
Üksikisiku tulumaksu laekumine jääb Kose vallas alla Harjumaa valdade keskmise
taseme. Maksumaksjate arv on pisut tõusnud (2015. aasta alguses 3236 ja juunis 3245).
Langenud on toimetulekutoetuste taotluste arv. Ravikindlustatud inimeste arv on
tõusnud.

Tõusnud

on

nii

puudega

täiskasvanute,

kui

laste

arv

ja

ka

töövõimetuspensionäride arv.
Võrreldes eelmises terviseprofiilis toodud probleeme on:
- olemas statistika Kose valla erinevate elanikegruppide ( töötud, madalapalgalised,
madala haridusega) kohta;
- puudub endiselt info tervist edendavate töökohtade kohta;
- vallal puudub oma töötajate innustamiseks ja tunnustamiseks motivatsioonisüsteem;
- koolieast vanematele noortele on loodud võimalused osaleda tervistedendavates
tegevustes erinevates noortetubades, kergliiklusteedel, KOKUKE- ses, spordimajas ja
külakeskustes;
- külavanemad on koondunud regulaarselt kokkukutsutud ümarlauda, et rääkida kaasa
kogukonna muredest ning kaasavad tegevustesse erinevaid sihtrühmi.
- Vallal on olemas teede investeeringute ja remonditööde läbiviimiseks teehoiukava
2014 – 2017;
-

puudub valla noorsootöö tegevuskava (lõppes 2013. aastal);

–

külad on rohkem viidastatud ja kiirabil on võimalus leida talusid GPS – ga üles;

–

peredel on endiselt raske leida vahendeid eaka või puudega pereliikme
hoolekande asutusse suunamisel;

–

olemas on isiklikud hooldajad, koduhooldusteenus ja vajadusel leiab vald
juhtumipõhiselt võimaluse toetada hooldekande asutuse maksmisel;
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–

probleemiks on endiselt logopeedi ametikohtade täitmine, logopeed puudub
Ardu lasteaias, Harmi koolis ja Habaja lasteaias;

–

psühholoogi ei ole mitte üheski Kose valla haridusasutuses;

–

liikumispuudega

inimestel

puudub

juurepääs

vallamajas

1.

korrusel

sotsiaaltöötajate, lastekaitsetöötaja ning kultuuritöötaja juurde, samuti 2.
korrusele ametnike juurde;
–

liikumispuudega inimene ei pääse Kose Päevakeskusesse;

–

kauplused, apteegid, kultuurikeskus ja perearstikeskused on liikumispuudega
inimestele ligipääsetavad;

–

suureks ohuks on endiselt endise kutsekooli üks osa ja Orus vana söökla
kompleks;

–

perearstide, haridusasutuse, haridusasutuste meditsiinitöötajate, lapsevanemate
ja kohaliku omavalitsuse ja politsei vahel sujub koostöö laste ja noorte tervist
kahjustava käitumise ennetustegevuseks;

–

alaealiste kuritegevus on langenud;

–

õpilaste riskikäitumisena võib endiselt välja tuua tubakatoodete ja alkoholi
tarvitamist;

–

tervistedendavaid üritusi ei ole ülemäära palju, positiivne on, et külad on
hakanud tervisepäevi korraldama nt südamenädala raames;

–

läbi on viidud Kose valla täisealiste elanike seas tervislikke eluviise uuriv
küsitlus;

–

lastele, noortele ja täiskasvanutele palju erinevaid võimalusi vabaaja veetmiseks
ja kehaliselt aktiivseks olemiseks.

7.2. Terviseprofiili eesmärkide saavutamise vahendid
Käesolevas peatükis tuuakse välja valla tervisetegurite hindamise analüüsimisel
ilmnenud peamised probleemid rahva tervisele. Seejärel on püstitatud valdkonnale
eesmärk ja toodud välja selle rakendamiseks meetmed ning toodud välja indikaatorid
tulemuste hindamiseks.
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1. Üldandmed
•

elanikkond on vähenenud;

•

viimastel aastatel on iive negatiivne olnud;

Valdkonna eesmärk:
•

peatada elanikkonna vähenemine;

Meetmed:
•

töötada välja meetmed, mis peataks elanikkonna vähenemise;

•

toetada laste sündi, tagada alus-, põhi ja keskhariduse kättesaadavus.

2. Sotsiaalne sidusus
Sotsiaalse sidususe suurenemisega saab tagada paremaid tervisenäitajaid.

Probleemid:
•

hajaasutusest on logistiliselt keeruline pääseda sotsiaal- ja tervishoiuteenusele,
kultuurisündmustest osasaamisele;

•

tööealine elanikkond on vähenenud;

•

elanike passiivsus kohalikul tasandil kaasa rääkida;

•

kodanikeühenduste omavahelise koostöö suurenemine;

•

toetuste määramise süsteem aastaid ühesugune;

•

vähene koostöö endiste Kõue ja Kose valla külade vahel.

Valdkonna eesmärk:
•

erinevate sihtgruppide sidususe suurenemine;
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•

elanikkonna suurem aktiivsus kohalikul tasandil kaasa rääkida;

•

valla kodanikud tunnevad end kaasatuna;

•

tagatud võimalused toimetulekuks.

Meetmed:
•

toetada

ja

motiveerida

kodanikeühendusi,

külaliikumist

ning

inimeste

omaalgatust;
•

arendada valla sotsiaalset infrastruktuuri;

•

tagada sotsiaalselt tundlikele gruppidele tervisega seonduva teabe kättesaadavus;

•

vaadata üle sotsiaaltoetuste määrad;

•

toetada vähekindlustatud peresid;

•

leida võimalusi ühistranspordi valdkonnas ka koolivaheaegadel, kui õpilasliinid
ei sõida.

3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
Laste tervise toetamine põhineb tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostööl, et
avastada õigeaegselt terviseprobleeme ja riskikäitumist.

Probleemid:
•

lasteaiakohtade järjekorrad;

•

tervistkahjustav käitumine õpilastel (tubaka – ja alkoholitooted, energiajoogid);

•

logopeedide puudus haridusasutustes;

•

mitte üheski haridusasutuses ei ole psühholoogi;

•

Habajal ja Ardus ei ole noortetuba;

•

puudub noorsootöö tegevuskava;

•

hajaasutuses elavatel lastel raskendatud huviringides osalemine transpordi tõttu;
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•

puudub teave laste subjektiivsete hinnangute kohta oma tervisele ja teadmiste
kohta tervise edenduse vallas.

Valdkonna eesmärk:
•

laste turvalisuse ja võrdsete võimaluste suurenemine;

•

lastevanemate vastutustunde suurendamine;

•

uurida laste subjektiivset hinnangut oma tervisele ja nende tervistedendava
elustiili kohta;

•

lasteaiakohtade olemasolu;

•

noortetuba Ardus ja Habajal;

•

haridusasutustes tugisüsteemide olemasolu.

Meetmed:
•

kajastada Kose Teatajas lastele suunatuid teenuseid ja harivaid artikleid;

•

leida võimalus luua lasteaiakohti juurde,

•

leida haridusasutustesse psühholoog ja kvalifitseeritud logopeedid;

•

leida võimalus rajada Ardusse ja Habajale noortetuba;

•

uurida laste subjektiivset hinnangut oma tervisele.

4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
Sageli saavad terviseprobleemid alguse ümbritsevast keskkonnast.

Probleemid:
•

liikumispuudega inimesed ei pääse valla ametnike juurde (sotsiaaltöötajad,
kultuurinõunik, lastekaitsespetsialist, abivallavanem, 2. korruse ametnikud);

•

elanike passiivsus;
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•

spordirajatiste amortiseerumine;

•

elanike kohta palju alkoholimüügi kohti, alkoholi kergesti kättesaadavus;

•

valla puudub töötajate innustamiseks ja tunnustamiseks motivatsiooni süsteem;

•

puudub info tervist edendavate töökohtade kohta;

•

suur tulekahjude arv.

Valdkonna eesmärk:
•

elu- õpi- ja töökeskkonnas on terviseriskid vähenenud;

•

aktiivne elanikkond;

•

teadlik elanikkond terviseriskidest;

•

elanikkonna teadlikkus tuleohutusest;

•

info tervist edendavate töökohtade kohta;

•

valla töötajate innustamise ja tunnustamise motivatsioonisüsteem;

•

Kose valla alkoholipoliitika;

•

liikumispuudega inimeste juurdepääs vallaametike juurde (sotsiaaltöötajad,
kultuurinõunik, 2. korruse ametnikud);

•

uuendatud spordirajatised.

Meetodid:
•

motiveerida elanikke aktiivsem olema;

•

hinnata avalike asutuste vastavust tervisliku töö- ja õpikeskkonna nõuetele;

•

tõsta elanikkonna teadlikust terviseriskidest;

•

propageerida küttekoldeid parandama;

•

pöörata tähelepanu vananenud elekstrisüsteemidele;

•

suitsuandurite jagamine vähekindlustatud peredele;
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•

koguda infot tervistedendavate töökohtade kohta;

•

luua valla töötajate innustamiseks ja tunnustamiseks motivatsioonisüsteem;

•

koostada valla alkoholipoliitika;

•

luua võimalused liikumispuudega inimestele pääsemaks valla ametnike juurde;

•

leida vahendid spordirajatiste uuendamiseks.

5. Terviseteenused
Igal inimesel peab olema võimalus saada kvaliteetset arstiabi hoolimata oma sotsiaalsest
taustast.

Probleemid:
•

tervise teenuse kätte saadavust takistab puudulik transport;

•

puuduvad tugigrupid erivajadustega inimestel.

Valdkonna eesmärk:
•

valla kodanikele on tagatud esmatasandi arstiabiteenus.

Võimalikud meetmed:
•

motiveerida terviseedendust ja haigust ennetavaid tegevusi;

•

pakkuda sotsiaaltransporti eakatele ja vähekindlustatud peredele;

•

luua tingimused/ vahendid tugigruppide moodustamiseks.

7.3. Kose valla terviseprofiili tegevuskava 2016 - 2020
Tegevus

Eesmärk

Läbiviija

Rahastamise
allikas

Reklaam vallale

Rahvaarvu tõus

KOV

KOV
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Ühistegevused

Kodanikeühenduste omavahelise KOV,

kodanikeühendustele

koostöö suurenemine

Elanikkonna

Sotsiaalse sidususe suurenemine KOV,

KOV, projektid

MTÜ - d

kaasamist

KOV, projektid

MTÜ - d

propageerivad üritused
Terviseedenduslik

Kodanike

teadlikkuse KOV,

teavitustöö

suurendamine ja terviseriskide perearsti-

perearsti-

vähenemine

kabinetid,

kabinetid,

MTÜ - d

projektid

Tervistedendavate

Elanikkonna

liikumisaktiivsuse KOV,

ürituste korraldamine

suurendamine

KOV,

KOV,

MTÜ – d, projektid
Kose
Spordimaja

Spordirajatiste

Tervisliku arengu tagamine

KOV

kaasajastamine

KOV,
projektid

Turvalisuse ja ohutuse Turvalise elu tagamine

KOV,

teemapäevad

Politsei- ja

KOV

Piirivalveamet,
Päästeamet
Valla

töötajate Sotsiaalse sidususe parandamine KOV,

tunnustamise

korra

KOV

volikogu

väljatöötamine
Haridusasutustesse

Tugisüsteemide

logopeedid

haridusasutustes

olemasolu KOV,

KOV

haridusasutused

Noortetuba Ardus ja Rajada
Habajal
Laste

Ardusse

ja

Habajale KOV,

nooretuba
subjektiivse Uurida

tervisehinnangu

MTÜ - d
laste

subjektiivset KOV,

hinnangut oma tervisele

vallamaja

KOV

haridus-

küsitlus
Ratastooliga

KOV

asutused
ligipääs Liikumispuudega
kõigi pääsevad

vallamajja

inimesed KOV

KOV

kõigi
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ametnike juurde

ametnike juurde

Tugigrupp

Tugigrupid

erivajadustega

inimestele ja nende lähedastele

inimestele

nt

erivajadustega KOV,
MTÜ - d

KOV,
projektid

ATH

laste vanematele jne
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ÜLDHINNANG KOSE VALLA TERVISEINDIKAATORITELE
1. Väga hea – kui näitaja on tublisti paranenud.
2. Hea – kui näitaja on veidi paranenud.
3. Rahuldav – kui näitaja pole muutunud.
4. Halb – kui näitaja on langustrendiga.
5. Väga halb – kui näitaja on väga halb.
1

2

3

4

5

1. Üldandmed
Rahvastik

x

Loomulik iive, ränne

x

Eelarve, tulumaksu laekumine

x

Elanikkonna haridustase

x

2. Sotsiaalne sidusus
Tööturu situatsioon

x

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted

x

Töötus

x

toimetulek

x

Täiendavad sotsiaaltoetused

x

Sotsiaalteenused

x

Ravikindlustusega hõlmatud

x

Puudega inimesed

x

Eakad

x

Kogukonna motivaatorid

x

3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
Haridusasutused

x

Koolikohustuse täitmine

x

Tervist edendavad lasteaiad

x

Toitlustus haridusasutustes

x

Kose valla alaealiste komisjon

x

Alaealiste väärteod

x

Haridusasutuste tervise/ tugiteenuse olemasolu
Laste ohutu elu- ja õpikeskkond

x
x
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Lastele ja peredele suunatud toetused ja teenused

x

Laste ja noortega tegelevad asutused

x

4. Tervislik elu-, õpi ja töökeskkond
Täiskasvanute huvitegevus ja vabaaja veetmine

x

Üldkasutatavad spordirajatised

x

Transport ja teedevõrk

x

Vee ja õhu kvaliteet

x

Jäätmekäitlus

x

Õnnetused ja kuritegevus

x

Liiklusõnnetused

x

Alkoholipoliitika

x

Tulekahjud ja uppumised

x

Ohtlikud ettevõtted ja kriisireguleerimine

x

5. Terviseteenused
Tervishoiuteenused

x

Nõustamisteenused

x

Laste immuniseerimine

x

6. Tervislik eluviis
Kose valla täisealaiste elanike subjektiivne
enesehinnang tervisekäitumisküsitluse põhjal

x

Tervist toetavad üritused

x

Laste kehaline aktiivsus

x
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