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Sissejuhatus 

Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss ning maksimaalne võimalik 

terviseseisund kuulub iga inimese põhiõiguste hulka. Igal inimesel peab olema võimalus teha 

tervislikke valikuid, mis on oluliseks eeltingimuseks kogu ühiskonna edukaks sotsiaalseks ja 

majanduslikuks arenguks. Tervis on kõige tähtsam ressurss! 

 

Eesti viimaste aastate areng rahvastiku tervises ja riigis üldiselt on igati positiivne – majandus 

on kasvanud, rahvaarvu vähenemine on aeglustunud, sündivus on tõusnud ning rahvastiku 

eluiga on pikenenud, kui nimetada vaid mõnda olulisemat. Jätkuvalt kiire arengu tagamisel 

muutuvad seniste prioriteetsete suundade kõrval üha olulisemaks inimeste 

tervisekäitumuslike valikute soodustamine, tervist toetava keskkonna arendamine ning 

sotsiaalse kaitse ja tervishoiusüsteemi osade integratsiooni parandamine.  

 

Kohalikul omavalitsusel on suured võimalused tervise edendamiseks paikkonna tasandil, 

ennekõike tähendab see omavalitsuse õigust ja kohustust olla kohaliku elu korraldaja. 

Terviseedenduse üks põhimõtteid inimeste tervisliku seisundi parendamisel paikkonnas on 

elanike laiaulatuslik osalemine selles protsessis. Nii ongi omavalitsuse ülim roll luua 

võimalikult soodsad tingimused elanikele enda tervise eest hoolitsemiseks ning võimalike 

ohtude eest hoidumiseks, korraldada erinevate osapoolte koostööd. Ühise töö eesmärk on 

julgustada inimesi ise vastutama enda ja lähedaste tervise eest ning muutuma aktiivsemaks 

prioriteetsete probleemide selgitamisel ning lahendamisel enda paikkonnas. 

 

Tervise säilitamine on meie kõigi ja igaühe põhilisim ülesanne, sellest sõltub meie kõigi ja 

igaühe elukvaliteet. Tervise säilitamine ei tähenda vaid meditsiiniabi kättesaadavust, paraku 

on meditsiin keskendunud vaid tagajärgede likvideerimisele või leevendamisele, olulisimat 

efekti annab aga terviseedenduslik tegevus. Terviseedendus on protsess, mis võimaldab 

inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ja sellega tervist parandada. Kontrolli 

omamiseks on vaja omada ja vallata teadmisi. 

 

Käesolev Avinurme valla terviseprofiil ongi katseks koondada olulisim Avinurme valla 

terviseseisundit kirjeldav ning tervisemõjureid kajastav informatsioon ühtede kaante vahele. 

Profiilis on analüüsitud andmeid alates 2000. aastast, mis on valdavalt varaseim aasta, mille 

kohta on paljudest avalikest andmebaasidest statistilisi andmeid võimalik kätte saada. 

Kohalikest asutustest saadud andmed on võetud aastate lõikes valikuliselt, kuivõrd 

varasemate andmete koondamine oli profiili koostamiseks liialt ressursikulukas. Lisaks 

andmete esitlusele leiate siit ka olulisemaid järeldusi ning soovitusi olukorra parandamiseks 

või saavutatud edu säilitamiseks. 

Terviseprofiilis toodud statistikat, analüüsi ja tegevuskava vaadatakse vallavolikogu 

määrusega  määratud juhtgrupi poolt üle üks kord aastas. Põhjalikum terviseprofiil ja 

tegevuskava koostatakse iga nelja aasta tagant. 

Käesoleva terviseprofiili koostamist juhtis valla sotsiaalnõunik, protsessi juhtrühma 

ülesandeid täitis valla kultuurijuht. Avinurme valla terviseprofiili ja tegevuskava 2016-2020 

on koostanud Avinurme Vallavalitsus koostöös Ida-Viru Maavalitsuse ja teiste 

riigiasutustega. Täname Teid osutatud kaasabi eest. 
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1. Terviseprofiili eesmärk ja väärtused 

1.1. Terviseprofiili eesmärk 

Valla terviseprofiil on valla elanike terviseseisundi ja heaolu ning neid mõjutavate 

sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseisu kaardistus. Vaadeldud 

aspekte analüüsides on esitletud peamised tervist mõjutavad probleemid ja –vajadused ning 

pakutud välja võimalikud tegevused probleemide lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks. 

1.2. Terviseprofiili väärtused 

Inimõigused 

Tervis on inimese põhiõigus ning kõigile ühiskonnaliikmetele tuleb tagada eeldused 

võimalikult hea terviseseisundi saavutamiseks.  

Ühine vastutus tervise eest 

Inimese ja rahvastiku tervist mõjutavad suuremal või vähemal määral kõik poliitilised, 

majanduslikud või muud otsused. Vastutus rahvastiku tervise eest on ühine vastutus, mis 

hõlmab ühiskonna kõiki sektoreid, organisatsioone, rühmi ja üksikisikuid. 

Võrdsed võimalused ja õiglus 

Võrdsed võimalused tervisele ja teistele väärtustele on demokraatliku ühiskonna ideaalideks. 

Võrdsete võimaluste loomine hariduse, eluaseme, töö ning tervise ja tervishoiuteenuste osas, 

on eelduseks inimeste tervise ja elukvaliteedi jätkuvale paranemisele. 

Sotsiaalne kaasatus 

Isikute, sotsiaalsete rühmade ja kogukondade aktiivne osalemine enda, oma kodukandi ja 

ühiskonna elu ja keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel ja probleemide lahendamisel toob 

kaasa nende võimestumise ja võime suuremal määral lahendada oma terviseprobleeme. 

Riiklike strateegiatega arvestamine 

Valla tervisprofiil järgib Rahvastiku tervise arengukava ning teiste valdkondlike 

alusdokumentide ideid.  
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2. Avinurme valla üldandmed ja iseloomustus 

2.1. Rahvastik 

2.1.1. Valla elanike arv ja pindala  

Avinurme on Ida-Virumaa kõige edelapoolsem vald, piirnedes lõunas ja läänes Jõgevamaa 

Torma valla ning loodes Lääne-Virumaa Laekvere vallaga. Vald asub eemal suurtest 

linnadest. 

 
Joonis 1. Avinurme valla asukoht 

 

Valla pindala on 193,6 km².  

 

01.jaanuari 2015. a. seisuga elas vallas 1247 inimest. Avinurme valda kuulub 16 küla 

(Adraku, Alekere, Kaevussaare, Kiissa, Kõrve, Kõrvemetsa, Kõveriku, Laekannu, 

Lepiksaare, Maetsma, Paadenurme, Sälliksaare, Tammessaare, Ulvi, Vadi, Änniksaare) ja 

Avinurme alevik. Külad on paikse asustusega ja säilitanud oma kogukondliku tugevuse ja 

traditsioonid. 
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Joonis 2. Avinurme valla külad ja lähivallad 

 

2000. aasta 1. jaanuaril oli Avinurme valla rahvaarv Statistikaameti andmetel 1625 inimest. 

2015. aastal oli see 1247 inimest. Seega on rahvastik Avinurme vallas vähenenud 15 aasta 

jooksul 378 inimese võrra (keskmiselt 1,6% aastas). Eesti rahvaarv on vähenenud samal ajal 

0,3 % ja Ida-Virumaal 1,1 % aastas. Avinurme valla rahvaarv on vähenenud järjepidevalt. 
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Joonis 3: Avinurme valla rahvaarv 1. jaanuari seisuga 

 
 

 

Avinurme vald on rahvaarvu kiire kahanemisega omavalitsus. 

2.1.2. Rahvastiku soolis-vanuseline jaotus  

Joonis 4: Avinurme valla rahvastiku soolis-vanuseline jaotus 
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Joonis 5: Eesti Vabariigi rahvastiku soolis-vanuseline jaotus 

 
 

Võrreldes Avinurme valla rahvastikupüramiidi Eesti Vabariigi omaga on märgatavad mitmed 

erinevused. Vanusegruppide lõikes on Avinurme vallas suurimad vanusegrupid 50 kuni 54 

aastased mehed ja 75 kuni 80 aastased naised. Avinurme valda iseloomustab pigem 0- 4- 

aastaste ja 30- 34- aastaste elanike suhteliselt väiksem osakaal vanemate ja nooremate 

vanusegruppide võrdluses. Kuigi alaealiste vanusegrupid on nii Avinurme vallas kui ka Eestis 

tervikuna suhteliselt väikesed, on Eesti Vabariigi rahvastikupüramiidi kohaselt kolme 

noorema vanusegrupi suurus järjest kasvav. 

 

Rahvastiku soolis-vanuselise koosseisu aegrealine analüüs (2000-2015) näitab, et neil aastail 

on Avinurme valla rahvaarv vähenenud valdavalt kõikides vanusegruppides, kuid eriti 

märgatav on see nooremates vanusegruppides. 

 

Kokkuvõtlikult on Avinurme valla rahvastiku soolis-vanuseline koosseis Eesti Vabariigi 

omaga võrreldes jätkusuutmatum. Suureks riskiks on noorte inimeste vähesus. Noorte 

suhteliselt tagasihoidlik osakaal rahvastikus on suureks riskiks rahvastiku loomulikuks 

taastootmiseks Avinurme vallas ning samuti eelnevast tulenevalt Eesti normiga 

võrreldes suuremale koormusele sotsiaalhoolekandesektoris. 

 

Rahvastiku jätkusuutlikkuse ja loomuliku taastekke tagamiseks tuleb välja töötada ja 

rakendada meetmed, mis motiveeriksid eelkõige 25-35-aastaseid vallaelanikke siduma 

enda edasine elutee Avinurme vallaga, jääma siia püsivalt elama ja kasvatama üles oma 

lapsed. 
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2.1.3. Elussünnid 

Joonis 6: Elussünnid Avinurme vallas 

 
 

Kuni 1994. aastani sündis Avinurme vallas igal aastal üle 20 lapse. Seejärel sündimus langes 

ning on püsinud siiani 10-15 sünni piires aastas, mõnel aastal ka alla 10 sünni. Sündimus on 

Avinurme vallas langenud aastatel 2000- 2014  üle 50%, samal ajal kui sündimus Eestis 

tervikuna kasvas 12,3 %.  

Joonis 7: Sündimuse üldkordaja võrdlus Ida-Viru maakonna ja Eesti näitajaga 

Sündimuse üldkordaja

0

10000

20000

Kogu Eesti

Ida-Viru

Avinurme

Kogu Eesti 130671263213001130361399214350148771577516028157931582514679140561353113551

Ida-Viru 209 187 207 220 213 195 294 325 279 284 319 261 271 254 236

Avinurme 13 13 10 12 16 12 12 13 10 9 14 5 10 6 6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

Allikas: Statistikaamet 



AVINURME VALLA TERVISEPROFIIL JA TEGEVUSKAVA 2016-2020 2015 
 

15 

 

Sündimuse üldkordaja näitab aastas toimunud elussündide ja aastakeskmise rahvaarvu suhet 

promillides. Jooniselt näeme, et  Eestis tervikuna on sünnikõver tõusnud alates 2001. aastast, 

kuid Ida-Viru maakonnas on see kõikuv. Avinurme valla sündimuse üldkordaja on olnud 

valdaval osal perioodist Eesti ja Ida-Viru maakonna keskmisest madalam.  

Joonis 8: Sündimuse vanuskordaja Ida-Viru maakonnas  

 

Sündimuse vanuskordaja näitab elussündide arvu aastas 1000 naise kohta vastavas 

vanusegrupis. Alates 2007. aastast on elussündide arv 1000 naise kohta üldkokkuvõttes 

vähenenud. Kui Eestis tervikuna on 21. sajandi 1. kümnendil iseloomulik tendents, et 

elussündide arv on vähenenud kuni 24-aastaste naiste hulgas ning vanusegruppides alates 25. 

eluaastast on sünnituste suhteline arv suurenenud, siis Ida-Virumaal on sünnituste arv 

vähenenud ka 25-29-aastaste naiste hulgas. Viimase paari aastaga on sündimus Ida-Virumaal 

järsult suurenenud.  

Sündimuse suurendamist motiveerib ühelt poolt riiklik vanemapalk, kuid omavalitsuse 

ülesandeks on tagada elanikele kindlustunne laste turvaliseks kasvatamiseks eelkõige 

vajalike tugistruktuuride olemasolu ja kättesaadavuse näol ning tagada elanike piisav 

informeeritus nende kasutamise võimalustest. Riikliku vanemapalga praktika üheks 

tagajärjeks on, et vanemapalga maksimeerimiseks pööravad nooremad naised esmase 

tähelepanu karjääri planeerimisele ning laste sünnitamine lükatakse edasi.  
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2.1.4. Surmad  

Joonis 9: Surmade arv 

 

 

Suremus on Avinurme vallas 2000. aastast püsinud enam- vähem stabiilsena, keskmiselt 15-

25 juhtumit aastas.  

Joonis 10: Suremuskordaja võrdlus Ida-Viru maakonna ja Eesti näitajaga 
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Suremuskordaja näitab aastas toimunud surmade arvu suhet aastakeskmise rahvaarvuga 

promillides. Jooniselt näeme, et üle- eestiline suremuskordaja on ühtlase langustendentsiga, st 

et surmasid on elanike arvuga võrreldes järjest vähem. Avinurme valla suremuskordaja on 

olnud aastatel 2000-2014 Eesti ja Ida-Viru maakonna näitajaga võrreldaval tasemel.  

 

Avinurme valla suremuskordaja on Eesti ja Ida-Viru maakonna keskmisega 

võrreldaval tasemel. 

2.1.5. Loomulik iive  

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

ületab sündide arvu teatud perioodil. Avinurme vallas on loomulik iive olnud aastatel 2000-

2014 negatiivne. 

Joonis 11: Loomulik iive 
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Allikas: Statistikaamet 

Joonis 12: Loomuliku iibe kordaja 
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Allikas: Statistikaamet 
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Loomuliku iibe kordaja näitab aasta elussündide ja surmajuhtumite vahe suurust 1000 

aastakeskmise elaniku kohta. Loomuliku iibe kordaja on Avinurme vallas muutunud 

viimastel aastatel küll vähem negatiivseks, samas kui kogu Eesti loomuliku iibe kordaja 

läheneb nullile. 

 

Avinurme valla loomuliku iibe kordaja on Eesti näitajaga võrreldes tunduvalt 

suuremas miinuses väiksema sündimuse ja suurema suremuse tõttu. 

2.1.6. Abordid 

Joonis 13: Abortide osakaal võrreldes 2000. aastaga 

Abortide osakaal
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Av inurme v ald 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Allikas: Raseduskatkestusandmekogu 

 

Abortide arv on esitatud haigla asukohajärgse maakonna järgi. Ida-Virumaa haiglates 

registreeritud abortide arv on 2000. aastaga võrreldes vähenenud kiiremini kui Eestis 

keskmiselt ning abortide arv 1000 fertiilses eas naise kohta on Ida-Virumaal võrdsustunud 

Eesti keskmisega. Samas on abortide arv elussündide arvuga võrreldes Ida-Virumaal Eesti 

keskmisest oluliselt kõrgem (9 aborti 10 elussünni kohta). Avinurme vallas on abortide arv 

olnud aastate lõikes väga kõikuv, suurenedes hüppeliselt 2004- 2005. aastal, seejärel 

vähenedes jäänud vahemikku keskmiselt 6,2 juhtu aastas.   

Tabel 1: Abortide arv 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Eesti 15331 14049 13149 13008 12625 11835 11625 11123 10699 9693 9087 8654 7915 7606 6901 

Ida-
Virumaa 2512 2185 2132 1901 1975 1744 1583 1539 1417 1271 1106 1044 942 900 812 

Avinurme 13 3 6 13 17 16 6 4 9 6 10 6 8 5 2 

Allikas: Raseduskatkestusandmekogu 
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Joonis 14: Abortiivsuskordaja 1000 fertiilses eas naise kohta Eestis, Ida-Virumaal ja Avinurme 

vallas 
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Allikas: Raseduskatkestusandmekogu 

Joonis 15: Abordimäär 100 elussünni kohta Eestis ja Ida-Virumaal 
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Allikas: Raseduskatkestusandmekogu 

 

Abortide arv on Ida-Virumaal oluliselt kõrgem Eesti keskmisest ja Avinurme vallas 

võiks abortiivsust võrreldes sündivusega hinnata väga kõrgeks. Abortide hulga 

vähendamiseks tuleb suuremat rõhku pöörata elanike teavitamisele ja harimisele 

pereplaneerimise valdkonnas ning luua täiendavad sotsiaalsed tugimehhanismid 

väikelaste kasvatamisega toimetulekuks. 
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2.1.7. Ränne 

Tabel 2: Sisse- ja väljaränne Avinurme vallas 

RÄNNE AVINURME VALLAS 

  

Mehed ja naised 

 

Sisseränne Väljaränne Rändesaldo 

2006 26 45 -12,4 

2007 20 36 -10,7 

2008 28 36 -5,4 

2009 23 50 -18,6 

2010 20 38 -12,6 

2011 27 46 -13,6 

2012 49 29 15,2 

2013 14 27 -9,9 

2014 27 32 -3,9 

Allikas: Statistikaamet 

 

Väljaränne on Avinurme vallas olnud sisserändest suurem va. 2012. aastal kui sisse tuli 49 

inimest ja välja läks 29. Keskmine sisseränne on alates 2006. aastast valdavalt 26 inimest ja 

väljaränne 37 inimest. Väljaränne on sisserändest suurem ka Eestis tervikuna ja eriti Ida-Viru 

maakonnas. Mõlema suuna rände intensiivsus on Avinurme vallas Ida-Viru maakonna 

keskmisest näitajast suurem.  

 
Suur osa elanikke on siirdunud linnadesse elama ja tööle (Tallinna, Tartu, Rakvere jm.) aga 

paljud on riigist lahkunud (Soome, Rootsi, Norra jm.). Omavalitsus on pühendanud elanike 

paigalhoidmiseks  suurt tähelepanu gümnaasiumi ja lasteaia heale toimimisele, jõudumööda 

on arendatud infrastruktuuri, kaasa on aidatud kultuuriseltside tegevusele. 

Joonis 16: Rändesaldo kordaja 

Rändesaldo kordaja
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Allikas: Statistikaamet 

 

Väljarände suur intensiivsus tingib vajaduse pöörata suuremat tähelepanu väljarände 

põhjustele ja nende vältimise võimalustele. Täpsustamist vajab väljarändajate soolis-
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vanuseline struktuur. Suure väljarände tagajärjeks on kohaliku omavalitsuse vähenev 

tulubaas, kohaliku tööjõu ning kohalike teenuste tarbijaskonna vähesus. 

 

2.1.8. Demograafiline tööturusurveindeks 

Näitaja kirjeldab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-aastased) ja sealt 

vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhet. Kui indeks on ühest 

suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanuse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. 

Joonis 17. Avinurme valla demograafiline tööturusurveindeks 

 

Demograafiline tööturusurveindeks näitab, et Avinurme valla tööturult vanuse tõttu lahkujaid 

on potentsiaalsetest sisenejatest rohkem. Kuni 2008. aastani oli seis vastupidine. Keskmised 

näitajad on Eesti ja maakonna keskmisega võrreldes siiski mõneti paremad, kuid tendentsiks 

on ühtviisi olukorra halvenemine. Pikemas perspektiivis (15-20 aasta lõikes) halveneb 

indeksi väärtus oluliselt, kuna potentsiaalsete lahkujate vanusegrupid ainult suurenevad ning 

pealetuleva põlvkonna vanusegrupid on nendega võrreldes aina väiksemad. 

 

Tööealise elanikkonna kiire vähenemine rahvastiku vananemise tõttu tähendab kas üha 

suurenevat survet sotsiaalhoolekande valdkonnale või survele järeleandmisel elanike 

elukvaliteedi langust ning seeläbi pikemas perspektiivis ka elukeskkonna halvenemist. 

Avinurme vald peab pöörama suurt tähelepanu tööealise elanikkonna osakaalu 

suurendamisele ning noorte kinnistamisele jätkamaks nende eluteed Avinurme vallas. 
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2.1.9. Rahvuslik jaotus 

Eestlaste osakaal valla elanike arvus (81,1 %) on kõrgem nii Ida-Virumaa (16,9 %), kui ka 

Eesti keskmisest (68,9 %). 

Joonis 18: Avinurme valla elanike rahvuslik jaotus 2014 

 
Allikas: AS Andmevara 

 

 

Avinurme vald on küllaltki monoliitse rahvusliku koosseisuga omavalitsus. See 

lihtsustab omavalitsusel elanikele tervisekäitumise ja –teadlikkuse kujundamiseks 

informatsiooni edastamist. 

2.1.10. Kohaliku omavalitsuse eelarve 

Kohaliku omavalituse eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega on eelarve suuruse ja elanike 

arvu suhe ning näitab omavalitsuse materiaalseid võimalusi oma paikkonna elanikele parema 

elukvaliteedi tagamiseks. Kohaliku omavalitsuse eelarve tulude hulka kuuluvad erinevad 

laekuvad maksud (füüsilise isiku tulumaks, maamaks, kohalikud maksud, müügimaks, 

reklaamimaks), tulu kaupade ja teenuste müügilt (riigilõiv, tulu majandustegevuses), tulud 

varalt, toetused ja laekunud trahvimaksed. Alljärgnevalt on esitatud ülevaade Avinurme valla 

arvestuslikest tuludest. Avinurme valla eelarve arvestuslikud tulud ühe elaniku kohta on 

madalamad kui Ida-Viru maakonna omavalitsustel keskmiselt. 

Joonis 19: Avinurme valla eelarve arvestuslikud tulud ühe elaniku kohta (eurodes) 

Allikas: Rahandusministeerium 
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Avinurme valla eelarvest suunatakse valdav osa (48 %) hariduskuludeks. Valitsemiskulud 

moodustavad 13 %, kultuuri ja spordivaldkonna kulud 13 %, sotsiaalvaldkonna kulud 6 % 

valla eelarvest. 

 

Rahandusministeeriumi koostatava omavalitsuste finantsvõimekuse analüüsi järgi 

hinnatakse Avinurme valda toimetuleva valla kategooria omavalitsuseks, mille 

arvestuslik tulu ühe elaniku kohta on alla Eesti keskmise, finantsreiting on madal ja 

arengureiting keskmine (seotud eelkõige elanike arvu vähenemisega kuid 

maksumaksjate arv on samal perioodil kasvanud), valla omafinantseerimisvõimekus on 

keskmine ning samuti on väga madal investeeringute osakaal kuludest. 

2.2. Rahvastiku terviseseisund 

2.2.1. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse 

Avinurme valla elanike seas on suremus vereringeelundite haigustesse olnud Eesti keskmisest 

kõrgem. Vallas oli 2010. aastal 12, 2011. aastal 22, 2012. aastal 13, 2013. aastal 19 ja 2014. 

aastal  17 juhtu. Vereringeelundite haigused on osaliselt ennetatavad tervislike eluviiside 

(mittesuitsetamine, aktiivne liikumine, piisav füüsiline koormus, soola, loomsete rasvade ja 

alkoholi tarbimise piiramine) populariseerimise kaudu. 

Joonis 20: Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse 

Vereringeelundite haiguste suremuskordaja
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Allikas: Surma põhjuste register 

2.2.2. Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse 

 

Avinurme valla elanike suremus pahaloomulistesse kasvajatesse suurenes eelmisel 

aastakümnendil. Alates 2010. aastast on see näit olnud kõikuv. Vallas oli 2010. aastal 7, 

2011. aastal 2, 2012. aastal 4, 2013. aastal 3 ja 2014. aastal  4 juhtu. Kuivõrd juhtude arv on 

Avinurme vallas väike, siis on ühe juhu mõju suremuskordaja (juhtude arv 100 tuhande 

elaniku kohta) väärtusele väga suur. Pahaloomulised kasvajad on osaliselt põhjustatud 

ebatervislikest eluviisidest. Hinnanguliselt umbes kaks kolmandikku pahaloomuliste 

kasvajate juhtudest on seotud suitsetamise ja väärtoitumisega. Vähkkasvajate põhjuseks on ka 
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ebatervislik töö- või elukeskkond, liigne kehakaal, alkoholi liigtarbimine, liigne päevitamine, 

radioaktiivne kiirgus. 

Joonis 21: Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse 

Pahaloomuliste kasvajate suremuskordaja
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Allikas: Surma põhjuste register 

2.2.3. Suremuskordaja välispõhjustesse 

 

Suremus välispõhjustesse on valdavalt seotud käitumuslike põhjustega, sealhulgas 

mürgistuste, vägivalla ja vigastustega. Avinurme vallas oli suremus välispõhjustesse Eesti 

keskmisel tasemel, kuid 2011. ja 2013. aastal oluliselt kõrgem. Surmajuhtude absoluutarvud 

on siiski väikesed. Vallas oli 2010. aastal 1, 2011. aastal 2, 2012. aastal 1, 2013. aastal 2 ja 

2014. aastal  0 juhtu.  

Joonis 22: Suremuskordaja välispõhjustesse 
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Allikas: Surma põhjuste register 

Avinurme valla elanike suremus pahaloomulistesse kasvajatesse, vereringeelundite 

haigustesse ja välispõhjustesse on juhtude absoluutarvu poolest üldiselt väike, kuid 

suhtarvuna valla elanike üldarvu Eesti keskmisest valdavalt suurem. Suremus 
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nimetatud põhjustesse on suures osas ennetatav elanike seas tervislike eluviiside 

populariseerimise teel. 

2.2.4. Oodatav keskmine eluiga ja tervena elatud eluiga 

Üks kõige enam kasutatavaid indikaatoreid sotsiaal-majandusliku gradiendi mõju hindamisel 

rahvastiku terviseseisundis on keskmine oodatav eluiga mingis vanuses, üsna tüüpiliselt 0 

aasta vanuses (sünniaastal). Eestit iseloomustas alates 1960. aastatest pea nelikümmend aastat 

kestnud eluea, mis väljendus kõige selgemalt meeste keskmise eluea paigalpüsimises. Sellele 

järgnes kiire langus elueas läbi kogu 1990. aastate kiirete ühiskondlike muutuste perioodi. 

Keskmine oodatav eluiga pöördus tõusule Eestis jälle 2000. aastate alguses. Maakondade 

vaheline erinevus rahvastiku elueas on väga suur. Kahe aasta (2009- 2010) keskmine oodatav 

eluiga erines piirkonniti kuni 4,7 aastat. Kõige madalam oli see Ida- Virumaa elanikel (72,3 

aastat, sealhulgas meestel 66,0 ja naistel 78,2 aastat). 2013/2014. aastal olid näitajad 

vastavad:  meestel 69,2, naistel 79,8 aastat. 

Tabel 3: Keskmine oodatav eluiga Ida-Viru maakonnas sünniaastal 

      Elada jäänud aastad       

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Mehed 
ja 

naised 69.46 69.40 70.62 71.67 72.45 72.65 73.60 

Mehed 62.75 63.03 64.50 65.64 66.41 66.27 68.06 

Naised 76.39 75.90 76.74 77.63 78.34 79.07 78.82 

Allikas: Statistikaamet 

 

Keskmise eluea kõrval on kasutusel teine indikaator, mis mõõdab samuti eluea pikkust ehk 

tervena elada jäänud eluea pikkust. See tähendab perioodi, mille jooksul inimene elab 

terviseseisundist põhjustatud igapäevategevuste piiranguteta. Maakondlikud vahed tervelt 

elatud eluaastates on kordi suuremad võrreldes keskmise elueaga: meestel 17 ja naistel 18,5 

aastat. Meeste keskmine eluiga on naiste omast lühem, kuid nad elavad proportsionaalselt 

kauem tervisepiiranguteta. Naiste pikem eluiga hõlmab ka pikemat perioodi, mis nad 

saadavad mööda krooniliste haiguste ja muude tervisest põhjustatud igapäevategevuste 

piirangutega. Ida-Virumaa meeste keskmine eluiga on kõige lühem Eestis, ent nad elavad 

sellest rohkem kui neli viiendikku elukvaliteedi olulise languseta. See tähendab, et vaid alla 

20 % elueast möödub neil terviseseisundist põhjustatud igapäevategevuste piirangutega. 

Naiste tervelt elatud eluaastad moodustavad Eestis nende elueast keskmiselt 73 %, Ida-

Virumaal 75 %.  
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Joonis 23: Tervena elada jäänud eluea pikkus Ida-Viru maakonnas sünniaastal 

 
 

Ida-Virumaa elanike oodatav eluiga on küll lühem kui Eestis keskmiselt, kuid tervena 

elada jäänud eluea pikkus on sünnimomendist arvestatuna Eesti keskmisega võrreldes 

suhteliselt suurem. Nii keskmine oodatav eluiga kui ka tervena elada jäänud aastate arv 

on Ida-Virumaal viimastel aastatel suurenenud. 

2.2.5. Tervisekaotus 

Rahvastiku terviseseisund ja tervisekäitumine avalduvad tervisekaotuses, mis näitab kui mitu 

eluaastat kaotatakse haiguste ja enne vastava rahvastikurühma keskmist eeldatavat eluiga 

toimunud surmade tõttu. Kõige suurem kaotatud aastate arv 100 000 maakonna elaniku kohta 

oli 2006. aastal Ida-Virumaal, kus keskmine oodatav eluiga ja tervelt elatud eluiga on kõige 

lühemad. Enneaegsete surmade tõttu kaotatud aastad moodustavad maakonnas ligi 59% kogu 

tervisekaost. Ida-Virumaa elanikud kaotasid 2006. aastal 100 000 inimese kohta rohkem kui 

42 000 eluaastat, st peaaegu pool aastat iga inimese kohta. 

3. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

3.1. Tööturu situatsioon 

3.1.1. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted 

Statistikaameti andmete alusel oli 2010. aastal Avinurme valda registreeritud 92 

majanduslikult aktiivset üksust või ettevõtet. Valdavalt olid need kuni 10 töötajaga. 

Ettevõtete arv on perioodil 2010-2014 hüppeliselt suurenenud. 2014. aasta seisuga on valda 

registreeritud 164 ettevõtet ja FIE- t, sh. 71 osaühingut, 30 mittetulundusühingut, 2 

sihtasutust, 59 füüsilisest isikust ettevõtjat, 1 aktsiaselts ja 1 tulundusühistu. Suurimateks 

tööandjateks on Avinurme Vallavalitsus (68 töötajat) ja OÜ Birger (60 töötajat). Kohalikud 

väikefirmad on valdavalt puiduettevõtted, kus töötajaid vahemikus 10- 30.  
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Joonis 24. Ettevõtted töötajate arvu alusel 

 

3.1.2. Tööhõive määr 

 

Tööhõive määr näitab hõivatute osatähtsust tööealises (15-74 aastat) rahvastikus. Tööhõive 

määr kasvas nii Ida-Viru maakonnas kui ka Eestis tervikuna 2007./2008. aastani ning on sealt 

alates kiiresti langenud. 2010. aastast alates jälle kasvab. Maakonna elanike tööhõive määr on 

Eesti keskmisest püsivalt madalam.  

Joonis 25: Tööhõive määr 
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3.1.3. Tööjõus osalemise määr 

Tööjõus osalemise määr näitab tööjõu osatähtsust tööealises (15-74 aastat) rahvastikus. 

Tööjõuks loetakse nii tööga hõivatud kui ka töötud. Tööjõus osalemise määr on Ida-Viru 

maakonnas olnud Eesti keskmisest püsivalt madalam.  

Joonis 26: Tööjõus osalemise määr 

 

Ida-Viru maakonnas on uuringute andmetel nii tööhõive määr kui ka tööjõus osalemise 

määr Eesti keskmisega võrreldes madalam. Maakonna elanike keskmisest suuremad 

raskused rakendumiseks avalduvad madalate sissetulekute ja väheneva aktiivsusena või 

maakonnast väljarändena. 

3.1.4. Elanike sissetulekud ja maksude laekumine 

 

Keskmine maksumaksjate arv Avinurme vallas on Maksu- ja Tolliameti andmeil püsinud 

aastatel 2007 – 2014 vahemikus 33-37% elanikkonnast. See on madalam Eesti keskmisest. 
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Joonis 27: Maksumaksjate osakaal elanikkonnast 

Maksumaksjate osakaal
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Allikas: Maksu- ja Tolliamet 

 

Maksumaksjate osakaal on Avinurme vallas jätkuvalt väiksem kui Eestis keskmiselt. 

Elanike arv vallas väheneb ja vananeb. Sellega seoses väheneb ka maksumaksjate arv, 

mis toob kaasa surve suurenemise maksumaksjatele sotsiaalsfääri ülal hoidmiseks.    

 

3.1.5. Keskmine brutotulu 

 

Avinurme valla elanike keskmine sissetulek on jätkuvalt madalam Eesti keskmisest 

sissetulekust. 

Joonis 28. Keskmine sissetulek elaniku kohta 

Keskmine sissetulek
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Avinurme

Eesti

Ida-VirumaaAvinurme 471 570 655 637 641 657 687 739 767

Eesti 585 704 805 770 766 798 844 900

Ida-Virumaa 435 540 643 614 618 664 707 756 798

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Allikas: Maksu- ja Tolliamet 

Avinurme valla eelarvesse on elanikelt laekunud tulumaksu vähem kui Ida-Virumaa kohalike 

omavalitsuste eelarvetesse keskmiselt. Tulumaksu laekumine on aastate jooksul muutunud 

sarnaselt maakonna keskmisega, maksu laekumine tõusis püsivalt aastatel 2000-2008 ning 

vähenes seejärel aeglaselt. Pärast 2010. aastat on tulumaksu laekumine tõusuteel. 
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Joonis 29: Tulumaksu laekumine kohalikku eelarvesse  
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Allikas: Maksu- ja Tolliamet 

 

Ida-Virumaal on Eesti maakondadest kõrgeim suhtelise vaesuse määr ehk isikute osakaal, 

kelle ekvivalentnetosissetulek (leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete 

tarbimiskaalude summaga) on suhtelise vaesuse piirist (60% leibkonnaliikmete aasta 

ekvivalentnetosissetuleku mediaanist) madalam. 

3.1.6. Miinimumpalga saajate osakaal 

Avinurme valla elanike keskmine sissetulek on madalam Eesti keskmisest ja tulumaksu 

laekumine elaniku kohta madalam Ida-Viru maakonna keskmisest. Miinimumpalga 

saajate osakaal kõikidest maksumaksjatest on Avinurme vallas üldiselt Eesti 

keskmisega võrreldes märgatavalt kõrgem. Madal töötasu ei motiveeri töötajat tööle, 

samas ei taga miinimumpalk ka vahendeid enda elatamiseks ja arendamiseks. See 

soodustab survet kohaliku omavalitsuse eelarvele eelkõige rahaliste toetuste 

väljamaksmiseks ning teisalt nõrka tulubaasi. 

3.1.7. Ülalpeetavate määr 

 

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

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

vanuskoosseisu. See on oluline eelarvepoliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub 

hõivest, kuid haridus-, tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust.  

Sisuliselt näitab see indikaator, mitu mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta 

ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Kui ülalpeetavate määr on 50, 

tähendab see, et 100 tööealise elaniku kohta on 50 ülalpeetavat, st iga kahe tööealise elaniku 

kohta üks ülalpeetav. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus töötajatel. 
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Tabel 4:  Ülalpeetavate määr Ida-Viru maakonnas aastal 2015 

Ülalpeetavate määr 2015           

         

Ida-Virumaa Kiviõli Kohtla-Järve Narva 
Narva-
Jõesuu Sillamäe Alajõe 

54.2 65.5 51.7 54.3 60.2 51.4 57.6 

Aseri Avinurme Iisaku Illuka Jõhvi vald Kohtla 
Kohtla-
Nõmme 

71.1 63.4 57.4 63.7 53.0 49.5 65.8 

Lohusuu Lüganuse Mäetaguse Sonda Toila Tudulinna Vaivara 

67.2 54.5 60.5 63.0 51.4 71.9 50.6 

Allikas: ESA 

 
Ülalpeetavate määr on Avinurme valla elanikel aastatega tõusnud ning see on olnud juba 

mitmeid aastaid nii Ida- Viru kui Eesti keskmisest suurem. Ehk siis Avinurme valla 

tööealistel elanikel on suurem koormus mittetööealiste ülalpidamisel. Vaadates 

rahvastikupüramiidil suurt vanemaealiste elanike arvu ning sündide vähenemist, võib 

prognoosida määra tõusu ka tulevikus. Aastaks 2015 (1.01 seisuga) oli Avinurme valla 

ülalpeetavate määr tõusnud 63,4- ni, mis tähendab, et sajal elanikul on vaja ülal pidada 63,4 

mittetööealist elanikku. 

Joonis 30. Ülalpeetavate määra võrdlus Eesti  keskmisega 
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3.1.8. Töötus 

Töökoha olemasolu ning selle puudus on väga oluline tervisemõjur, mida on oluline valla 

terviseprofiilis kajastada ja analüüsida. 

Töötud on 15-74-aastased isikud, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:  

a) on uuringunädalal tööta;   

b) on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul pärast uuringunädalat) alustama 

tööd palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana; 

c) otsib aktiivselt tööd, st on teinud viimase nelja nädala jooksul enne uuringunädala 

lõppu konkreetseid samme töö leidmiseks kas palgatöötaja või füüsilisest isikust 

ettevõtjana või on leidnud töökoha, kuhu asub tööle kolme kuu jooksul (allikas: 

stat.ee) 

Aastakeskmine töötute arv on peale majanduslangusest tingitud järsku tõusu hakanud 

taaskord vähenema ning positiivselt jõudnud peaaegu majanduslanguse eelse perioodi 

numbriteni.  

Avinurme valla tööpoliitiline huvi on, et võimalikult palju kodanikke oleks aktiivselt tööga 

hõivatud, et töötuks jäänud naaseks tööellu; vähendada tööpuudust, tuua kodudest välja 

pikaajalised töötud, abistades neid naasmaks tööturule läbi Töötukassa teenuste, aga ka 

vallavalitsuse poolt organiseeritud tööharjutuste, tööpraktikate ja tööleminemist 

ettevalmistavate  koolituste, nõustamiste ja ka toetuste. Säilitamaks inimeste töövalmidust 

kaasab vald töötuid vabatahtlikel ja nö. talgutöödel hoidmaks töötuid ja ka tööotsijaid 

aktiivsetena, arendades nende sotsiaalseid oskusi ja suurendades tööharjumust soodustades 

seega inimeste töölesaamist ja valmistades (algajaid) ette tööeluks. Sageli takistab inimesi 

tööellu naasmisel või sellega alustamisel psühholoogiline tõke, hirmud või 

motivatsioonipuudus, seetõttu pakume võimalusi saada psühholoogilist, aga vajadusel ka 

võlanõustamisalast abi. 

Tabel 5: Aastakeskmine registreeritud töötute arv Avinurme vallas 

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 

Töötuid 28 42 36 29 29 

Allikas: Töötukassa 

 

Teadmata, kuid eeldatavalt arvukas hulk inimesi ei ole leidnud tööd pikema perioodi vältel 

ning kehtiva regulatsiooni kohaselt on lõppenud või kohe lõppemas ka töötu abiraha 

maksmise periood. Pikaajaline töötus muudab inimese heitunuks, mis võib lõppeda sotsiaalse 

inaktiivsuse ning raskete terviseprobleemidega. 

 

Töötuse määr näitab töötute osakaalu tööjõulise elanikkonna hulgas. Avinurme vallas on 

töötuse määr olnud aastatel 2010- 2015 Eesti keskmisest madalam. 
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Joonis 31: Töötuse osakaal 
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Allikas: Töötukassa 

Pikaajalisest tööpuudusest tekkiva heitumuse ennetamiseks tuleb leida inimestele 

võimalusi enda rakendamiseks ajutise iseloomuga või vabatahtlikel töödel kaugema 

eesmärgiga tagada inimeste pidev valmisolek püsivale tööle asumiseks. 

3.2.Toimetulek 

3.2.1. Ravikindlustusega hõlmatus 

Haigekassa omab kindlustatute statistikat elukoha lõikes alates 01. maist 2009. aastast. 

Varasemaid andmeid ei ole säilitatud seoses uuele tarkvarasüsteemile üleminekuga. Kuna 

valla elanikud ei pea olema elukohale lähima perearsti nimistus, siis on alljärgnevalt arvesse 

võetud kõik isikud, kelle rahvastikujärgne elukoht on Avinurme vallas, olenemata 

kindlustuspiirkonnast. Ravikindlustusega hõlmatud isikute osakaal Avinurme vallas on olnud 

Eesti keskmisel tasemel kuni aastani 2010, pärast seda on ravikindlustatuid jäänud vähemaks. 

Ravikindlustuseta isik peab meditsiiniabi eest tasuma ise, mis praktikas tähendab väga suurt 

riski, et ravikindlustusega hõlmamata isikutele pole meditsiiniteenus kättesaadav ning haigusi 

ei ravita õigeaegselt.  

Joonis 32: Ravikindlustusega hõlmatud isikute osakaal 

Ravikindlustusega hõlmatud isikute osakaal
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Allikas: Haigekassa 
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Ravikindlustatud isikute osakaalu suurendamiseks peab omavalitsusel olema 

juurdepääs ravikindlustusega kaetud isikute andmebaasidele. 
 

3.2.2. Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast 

2014.a. elas Avinurme vallas 1271 inimest, kellest töövõimetuspensionäre oli 143. Üldse said 

erinevaid pensione kokku 518 inimest, mis on ligi 41% Avinurme elanikkonnast. 

Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest (16- 64 aastat) elanikkonnast on Ida-Viru 

maakonnas Eesti keskmisest märgatavalt kõrgem ning tendentsina suureneb osakaal Eesti 

keskmisest ka kiiremini. 

 

Tabel 6: Töövõimetus- ja pensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast 

Pensionäride osakaal Avinurme vallas     

       

Vanadus Toitjakaotus Töövõimetus Rahva Eri 

365 9 143 7 3 

Allikas: KOV 

 

Töövõimetuspensionäride suur osakaal peegeldab ühelt poolt tööealise rahvastiku halba 

terviseseisundit, kuid teiselt poolt on töövõimetuspension ilma tööta inimesele 

täiendavaks sissetulekuks. Kohaliku tööhõive edendamiseks tuleks täiendavat 

tähelepanu pöörata töövõimetuspensionäridele jõukohaste töökohtade loomisele 

hoidmaks neid aktiivses tööhõives. 

3.2.3. Puuetega isikud 

Eestis on puude defineerimisel lähtutud ÜRO konventsioonist ning see on sõnastatud 

puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses järgnevalt: puue on inimese anatoomilise, 

füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis 

koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus 

osalemist teistega võrdsetel alustel. 

 

Pikaajalise kahjustuse all peetakse silmas olukorda, kus tervisekahjustuse periood on kestnud 

vähemalt 12 kuud ja rohkem. Selleks, et saada puuet peab inimesel olema pikaajaline 

kahjustus, mis ei võimalda tal ühiskonnaelust täisväärtuslikult ja teistega samadel alustel osa 

võtta.    

 

Puue on ajas muutuv  ja mitmetahuline mõiste, mis esindab inimese ja teda ümbritseva 

keskkonna vahelist suhet. Inimene, kelle tegevusvõime teatud keskkonnas on piiratud, ei 

pruugi olla piiratud juhul, kui keskkonda on kohandatud või kui ta saab tegutseda mõnes 

teises keskkonnas.    

 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse puudest tingitud lisakulude osaliseks 

hüvitamiseks inimestele, kellel on tuvastatud keskmine, raske või sügav puue. Sõltuvalt isiku 

vanusest on puude raskusastme määramise alused erinevad.  

 

Kuni 16-aastasel lapsel ning vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste 

lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest: 
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1) sügav puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või 

funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, 

juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt; 

2) raske puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või 

funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist 

või järelevalvet igal ööpäeval; 

3) keskmine puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või 

funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik regulaarset kõrvalabi või 

juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas. 

 

16-aastasel kuni vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt 

igapäevasest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest: 

1) sügav puue on inimesel, kellel igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on 

täielikult takistatud; 

2) raske puue on inimesel, kellel igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on 

piiratud; 

3) keskmine puue on inimesel, kellel igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus 

osalemises esineb raskusi. 

 

Puue määratakse tähtajaga 6 kuud kuni 5 aastat. Puude raskusaste võib rehabiliteerimise, 

abivahendite kasutamise, elukeskkonna kohandamise või muude asjaolude mõjul muutuda. 

 

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandes ja sotsiaalkindlustuses on oluline roll täita nii riigil 

kui kohalikel omavalitsustel. Sotsiaalteenuste osutamist ja sotsiaaltoetuste maksmist 

finantseeritakse riigieelarvest  ja kohalike omavalitsuste eelarvetest. 

Joonis 33: Puuetega laste arv puude raskusastme järgi 

Puuetega laste arv Avinurmes
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 

Avinurme vallas on puuetega laste arv viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Enam on 

diagnoositud raske ja keskmise puudega lapsi.  
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Joonis 34: Puuetega täiskasvanute arv puude raskusastme järgi 
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Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 

Puuetega inimeste arv kasvab Avinurme vallas jätkuvalt. Enim on suurenenud raske puudega 

inimeste arv, väiksemal arvul ka keskmise ja sügava puudega inimeste hulk. 2014. aastal on 

Avinurme vallas on registreeritud 2015. aastal 277 puudega inimest. 

Sotsiaalabi vajajate lastega perede arv on 128, paljulapselisi peresid on 11, tugiperesid 4 ja 

eestkosteperesid 4. 

Enam kui kolmandik elanikkonnast kuulub seega riskigruppidesse. 

 

Vallavalitsuse suund on luua puuetega inimestele võimalused osalemaks aktiivselt 

ühiskonnaelus sarnaselt kõikide teiste kodanikega parendades nende elukvaliteeti, 

suurendades toimetulekuvõimet; abiks on erinevate teenuste, toetuste, koolituste ja ürituste 

pakkumine, nõustamine ja jõustamine.  

 

Avinurme vald osutab puuetega inimestele alljärgnevaid teenuseid  

- nõustamine, 

- päevakeskuste teenused psüühiliste erivajadustega ja eakatele kodanikele; 

- tugiisikute teenused;  

- lastele logopeediline, psühholoogiline, eripedagoogiline abi; koolis töötab hästi välja 

kujunenud pedagoogilis-sotsiaalne komisjon, kes suhtleb vajadusel nii laste kui ka 

lapsevanematega ja otsib erinevaid mooduseid tagamaks peredele vajadusel igakülgset 

abi;  

- transporditeenus perearstide, apteegi külastamiseks; 

- koduhooldusteenus; 

- hooldamine perekonnas; 

- koostöö erinevate instantsidega;  

- MTÜ Sotsiaal- ja Turvakeskus pakub erinevaid teenuseid nagu igapäevaelu toetamine, 

toetatud elamine ja toetatud töötamine jne. 

3.2.4. Tööealiste puuetega täiskasvanute kaasatus tööturule 

Avinurmes on välja arendatud puuetega inimeste Päeva- ja töökeskus. Keskus korraldab 

puuetega inimestele päevahoidu ning pakub ka lihtsamaid jõukohaseid töid või aktiivseid 

tegevusi. Keskuse tööd koordineerib MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja turvakeskus.  
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Enamik puuete ja tööealisi (töövõimetusprotsendiga ) inimesi on siiski tööga hõivatud 

erinevates Avinurme ettevõtetes. 

3.2.5. Riikliku toimetulekutoetuse maksmine 

Toimetulekutoetusi makstakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse ja selle alusel 

kehtestatud riiklikele normidele. See on riigi abi puudust kannatajale, mida maksab kohalik 

omavalitsus ning on mõeldud minimaalse sissetuleku  tagamiseks ja inimeste esmavajaduste 

rahuldamiseks vajalike minimaalsete tarbimiskulude katmiseks. Toimetulekutoetus hõlmab 

toimetulekupiiri tagamise toetust ja lisatoetust. Toimetulekupiiriks loetakse summat, mis on 

vajalik minimaalseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Toimetulekupiiri summa suurus 

määratakse Riigikogu poolt igal aastal uuesti ning toimetulekupiir sõltub inimeste arvust 

perekonnas.  

Joonis 35: Väljamakstud toimetulekutoetusi elaniku kohta 

 

 

 

Avinurme vallas on toimetulekutoetusi makstud aastatel 2000-2014 elaniku kohta vähem kui 

Eesti omavalitsustes keskmiselt. 

 

Avinurme valla elanike majanduslik toimetulekuvõime on Eesti keskmisest suurem. 

3.2.6. Täiendavad sotsiaaltoetused 

Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse suurendamine kohalikus 

omavalitsuses ja abi organiseerimine neile isikutele, kes ei suuda igapäevase eluga toime 
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tulla. Peamised abivajajad on toimetulekuraskustega pered ja eakad, puuetega inimesed, 

pikaajalised töötud ja töövõimetuspensionärid.   

Riikliku toimetulekutoetuse maksmise piirmäär on tegelikuks toimetulekuks väga väike, 

mistõttu vald maksab oma elanikele mitmeid lisatoetusi. Avinurme valla eelarvest makstakse 

täiendavalt järgnevaid toetusi. Kompenseeritakse eakate, puuetega laste ja nende saatjate, 

puuetega kutsekooli õpilaste ja üliõpilaste ujumist 4 x kuus Avinurme Ujula poolt esitatud 

arve alusel.  

 

Tabel 7.  Avinurme vallas makstud sotsiaaltoetused eurodes  

  2010    2011 2012 2013 2014 2015 

Sünnitoetus 190 190 190 190 200 200 

Matusetoetus 65 65 65 100 100 100 

Ranitsatoetus 30 30 30 30 30 30 

Koolitoetus 20 20 20 20 20 20 

Prillitoetus  lastele/ eakatele 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 

Suurperede jõulutoetus 60 60 60 60 60 60 

Eakate juubelitoetus 7 7 7 10 10 10 

Eakate sünnipäevatoetus 90.a ja vanemad 20 20 20 20 20 20 

Puudega laste, õpilaste ja üliõpilaste toetus 2x 64 2x 64 2x64 2x64 2x64 2x64 

Asenduskodus elavate laste toetus 2x64 2x64 2x64 2x64 2x64 2x64 

Ujumise toetus eakatele       

Puudega laste, õpilaste ja üliõpilaste toetus       

Küttepuudetoetus 45 45 45 100 100 100 

Ravimi-, transpordi- ja arstiabitoetus 32 32 32 32 32 32 

Kriisiabitoetus kuni320 kuni320 kuni320 kuni320 kuni320 kuni320 

Raske puudega tööealise või eaka 

hooldamise toetus 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 

Sügava puudega tööealise või eaka 

hooldamise toetus 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 

Allikas: Avinurme Vallavalitsus 
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Sotsiaaltoetuste nomenklatuur on Avinurme vallas väga laiahaardeline. Täiendavat 

analüüsi vajab sotsiaaltoetuste väljamaksmise tegelik mõju sihtgruppide 

toimetulekuvõime paranemisele ning isikute konkurentsivõime suurenemisele 

tööjõuturul. 

3.2.7. Sotsiaalteenused 

Teenuste osutamisel lähtutakse isiku või pere konkreetsest vajadushinnangust. Vald on välja 

arendanud teenused erinevatele elanikegruppidele. Avinurme vallas osutatavad tasuta või 

soodustusega sotsiaalteenused on: 

- töötute psühholoogiline nõustamine, 

- võlanõustamine, 

- sotsiaalnõustamine/ jõustamine, 

- eripedagoogiline nõustamine, 

- sotsiaalpedagoogiline nõustamine, 

- psühholoogi teenus, 

- logopeedi teenus, 

- tugiisiku teenus, 

- koduhooldus teenus, 

- omastehooldusteenus, 

- eluaseme teenus (sotsiaalkorterid), 

- Eakate Päevakeskus, 

- pesupesemisteenus, 

- lumelükkamisteenus puuetega inimestele, 

- tervishoiuteenused, 

- hooldekodus hooldamise teenus (valla osalusega), 

- asenduskoduteenus (valla osalusega), 

- suurperede ja puuetega laste laagrid, 

- isikliku abistaja teenus, 

 

Arendada soovitakse invatransporti, tõenäoliselt kolmanda sektori kaasabil. 

Joonis 36: Avinurme valla sotsiaalteenuste osutamise struktuur 

 

Allikas: KOV 
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Alaealised ja noored 

Avinurme vald osutab lastele logopeedilist, psühholoogilist ja eripedagoogilist abi. Koolis 

töötab hästi välja kujunenud pedagoogilis- sotsiaalne komisjon, kes suhtleb vajadusel nii laste 

kui ka lapsevanematega ja otsib erinevaid mooduseid tagamaks peredele vajadusel igakülgset 

abi.  

 

Suviti korraldatakse lastelaagreid. 

Lastega pered 

Perede toimetuleku edendamiseks on vald välja töötanud nõustamisteenused, lastele 

korraldatakse laagreid, kaasa lüüakse õpilasmaleva tegemistes. 

Tööealised 

Vald korraldab töötutele tööharjutusi, tööpraktikaid, rehabilitatsiooni ja nõustamist. 

Tööharjutuste raames korraldatakse puude lõhkumist, riitade ladumist, majapidamistöid, 

käsitööd. 

 

Avinurme vald osutab puuetega inimestele nõustamist, korraldab tugiisiku teenust, vahendab 

abivahendeid. Psüühiliste erivajadustega ja eakate  inimeste tarbeks on rajatud 

päevakeskused. 

 

MTÜ Sotsiaal- ja Turvakeskus pakub erinevaid teenuseid nagu igapäevaelu toetamine, 

toetatud elamine ja töötamine jne. 
 

Seeniorid 

Seenioridele osutab vald avahooldus- ja hooldekoduteenust, vajadusel aitab lumelükkamisel. 

 

 

Elanikele pakutavate sotsiaalteenuste valik on lai ning teenuseid osutatakse erinevatele 

sihtrühmadele. Teenuste edasiseks arendamiseks on vajalik analüüsida elanike vajadusi 

teenuste järele, teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Vajadusel tagada elanikele 

vajalikud teenused koostöös teiste omavalitsuste või kolmanda sektoriga. 
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3.2.8.  Traumatism 

 

Välispõhjustest tekkinud vigastused on aastatel 2007-2015 Ida-Viru maakonnas üldiselt 

vähenenud. Oluliselt on sellele kaasa aidanud välispõhjuste enimlevinud liigi – 

juhuvigastuste – juhtumite vähenemine. Vähenenud on ka kukkumistest ja sõidukiõnnetustest 

tingitud vigastusjuhud. Kasvanud on juhuslike mürgistuste arv. Vigastuste arv, mis oli 

tingitud mehhaanilise jõu toimest või juhuslikest mürgistustest oli 2010. aastal kõrgem kui 

2007. aastal. Sarnaselt on vigastuste arvukus aastate lõikes muutunud ka Eestis tervikuna. 

Järgnevatel joonistel on esitatud võrdlevad andmed 1000 elaniku kohta Ida-Viru maakonna ja 

Eesti kohta tervikuna, mis puudutavad kiirabilt abisaanute vigastustest tingitud väljakutseid. 

 

Üldkokkuvõttes on vigastustest tingitud kiirabiväljakutseid registreeritud Ida-Viru 

maakonnas Eesti keskmisega võrreldes vähem. Vigastuste liikide lõikes esinevad Ida-Viru 

maakonna ja Eesti näitajate vahel mõningad erinevused. 

 

Kui Eestis tervikuna on suhteliselt vähenenud vägivalla tagajärjel saadud vigastustest tingitud 

kiirabiväljakutsed, siis Ida-Viru maakonnas on selliste väljakutsete arv 1000 elaniku kohta 

oluliselt kasvanud 2010. aastal. Olmevigastuste arv on Ida-Viru maakonnas suhteliselt 

vähenenud, kuid Eestis tervikuna püsib selliste vigastuste hulk 1000 elaniku kohta 

stabiilsena.  

 

SA Ida-Viru Keskhaigla andmed kinnitavad laste ealiste iseärasuste tõttu suurenenud riski 

kukkumistraumadeks, ning kohati võivad need olla väga tõsised. Laste kukkumistraumade 

põhjused on seotud mitteturvalise ümbritseva keskkonnaga (näiteks ligipääs lahtisele aknale, 

treppidele, redelitele), järelevalve puudumine täiskasvanu poolt. 

 

Eakate inimeste vigastuste riski suurendavad ealised iseärasused (vähenenud 

reaktsioonikiirus, koordinatsioonivõime vähenemine, vähenenud tasakaal ja lihasjõud) ja 

tasakaaluhäired. Tekkinud traumade raskusastet suurendavad võimalikud kaasnevad 

haigused, eelkõige osteoporoos. Tähelepanu on vajalik pöörata vanema ea füsioloogilisi 

muutuseid arvestades turvalise elukeskkonna edendamisele ning võimalike ohutegurite 

minimaliseerimisele. 

 

Alates 2010 aastast on loodud maakonnas projekti “Vigastuste vältimine Ida-Viru 

maakonnas” meeskond, kuhu kuuluvad erinevate ennetusstruktuuridega tegelevate 

riigiasutuste ennetustöötajad, vabaühenduste ja omavalitsuste ning maavalitsuse esindajad. 

Koostöös kavandatakse ühiseid projektitegevusi. Maakondlikult on viimastel aastatel 

realiseeritud järgmised projektid: 

2007-2008 “Traumade ennetamine Ida- Viru maakonnas”, elluviijaks - Eesti Tervisedenduse 

Ühing. Projektijuht Mirge Orasmaa. 

2008-2009 "Traumade ennetamine Ida-Viru maakonnas". Elluviijaks - Eesti Tervisedenduse 

Ühing. Projektijuht Mirge Orasmaa. 

2010 "Vigastuste vältimine Ida-Viru maakonnas". Elluviijaks - Eesti Tervisedenduse Ühing. 

Projektijuhiks Marge Grauberg, 

 

Vigastustele on altimad pigem nooremad inimesed (sh lapsed) kui vanemad ning pigem 

mehed kui naised. Valdav osa vigastustest on põhjustatud kukkumistest või 

mehhaanilise jõu toimest vaba aja veetmisel. Traumaennetusliku töö fookus tuleks 

suunata eelkõige olmetraumade ning vägivallast põhjustatud vigastuste ennetamisele, sh 
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inimeste tähelepanelikkuse ja ettevaatlikkuse kasvatamisele, aga ka üldise turvalisuse 

suurendamisele avalikes kohtades. 

3.2.9.  Töökaitse 

Rasked  tööõnnetused toimuvad Tööinspektsiooni andmeil valdavalt ehituses, metallitoodete, 

masinate ja seadmete tootmises, hulgi- ja jaekaubanduses, puidutöötlemisel, veonduses ja 

laonduses ning põllumajanduses. Kergeid tööõnnetusi registreeritakse lisaks ka avaliku 

halduse ja riigikaitse sektoris. Raskete tööõnnetuste sagedasimad põhjused on töökoha 

mittevastavus tööohutusnõuetele, töötajate puudulik väljaõpe ja juhendamine, ehitiste, 

tööruumide või liikumisteede mittevastavus tööohutusnõuetele ja puudulik töökeskkonna 

sisekontroll. 

Joonis 37: Tööõnnetuste arv Ida-Viru maakonnas raskusastmete lõikes 

Tööõnnetused Ida-Viru maakonnas

0

200

400

Kordaja 100 000 (15-74 a.) hõivatu kohta

Kerged

Rasked

Surmaga lõppenudKerged 301,4 348,9 294,8 352,9 358,8

Rasked 88,9 91,6 104,2 88,2 120,7

Surmaga lõppenud 5,2 1,6 1,6 3,3 3,5

2010 2011 2012 2013 2014

 

Allikas: TAI 

  

Tööinspektsioon registreerib tööõnnetuste toimumiskoha maakonna täpsusega. Võrreldes 

teiste Eesti maakondadega on Ida-Virumaa tööõnnetuste arv 100 000 töötaja kohta küllaltki 

väike (alla 400 juhtumi aastas). Omavalitsuse täpsusega näidatakse vaid neid andmeid, kus 

tööandja asukohaks või tegevuse asukohaks on märgitud vastava omavalitsuse territoorium. 

Avinurme vallas on aastatel 2010-2014 registreeritud üks tööõnnetus. Omavalitsuses võib 

tööõnnetuse juhtumeid faktiliselt siiski rohkem toimunud olla, kuid kui tööandja asukohaks 

on mõni muu vald/linn, siis need juhtumid valla statistikas ei kajastu.  

 

Sagedasemad kutsehaigused on üle Eesti ülekoormushaigus, vaegkuulmine ja vibratsioontõbi. 

Kutsealade järgi on enim ohustatud liikurmehhanismide juhid, loomakasvatajad, vanuseliselt 

45-64-aastased töötajad. Ülekoormushaiguse väljakujunemisel on oluliseks teguriks füüsiline 

koormus (raskuste teisaldamine, sundasendid ja –liigutused, staatilise lihaspingega ehk 

hoiakutöö), millele lisandub ka töökeskkonna mikrokliima (niiskus, tuuletõmme, 

temperatuur) toime. 

 

Ohutu töökeskkonna tagamiseks vallas asuvates asutustes ja töökohtadel ennetamaks 

tööõnnetusi ning kutsehaigestumust on oluline teavitada võimalikest 

töökeskkonnaohtudest, nende ennetamise viisidest ja töötajate õigustest 

ennetusmeetmete rakendamise nõudmiseks suurema ohustatusega töötajaid. 
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3.2.10.  Vaimne tervis 

Vaimne tervis on inimese üldise terviseseisundi lahutamatu osa. Vaimne tervis on 

heaoluseisund, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, 

suudab töötada tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. 

Vaimset tervist mõjutavad elukvaliteet, toimetulek, kultuurikeskkond, ühiskondlikud 

protsessid ja hoiakud. Seega tähendab vaimne tervis enamat kui psüühikahäire või psüühilise 

puude puudumist - see on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa ning tema kogukonna 

heaolu ja tõhusa toimimise alus. 

 

Vaimse tervise probleemid avalduvad suuresti käitumuslike raskuste ja heaolu vähenemisena. 

Meelemürkide kuritarvitamine ja vägivaldsus ühelt poolt ja terviseprobleemid, näiteks 

südamehaigused, depressioon ja ärevus teiselt poolt on rohkem levinud ja nendega on raskem 

toime tulla tingimustes, kus valitseb kõrge tööpuudus, madal sissetulek, madal haridustase, 

stressirohked töötingimused, sooline diskrimineerimine, ebatervislik eluviis ja inimõiguste 

rikkumine. Terviseedenduse spetsialistid peavad vaimset tervist järjest enam füüsilise tervise 

ja elukvaliteedi aluseks. 

 

Kaks peamist lähenemist vaimsele tervisele on järgmised: 

Positiivne vaimne tervis ehk vaimne heaolu on vahend, mis on vajalik üldise heaolu 

saavutamiseks, kuna aitab suhestuda ja kohaneda ümbritseva keskkonnaga, seda tajuda, 

mõista ja tõlgendada ning vajadusel muuta. See võimaldab kogeda elu tähenduslikuna ja olla 

loominguline ning produktiivne ühiskonnaliige.  

 

Negatiivne vaimne tervis kätkeb endas psüühikahäireid, vaimse tervise probleeme ja nende 

sümptomeid. Psüühikahäireid on võimalik diagnoosida, kuid vaimse tervise probleemid 

võivad esineda ka siis, kui tõsisema psüühikahäire diagnoosimiseks ei ole alust. Tavaliselt on 

sel puhul tegu negatiivse stressi tagajärgedega, mis võivad aja jooksul kuhjuda ja süveneda, 

olles nii riskiteguriks psüühikahäire kujunemisele. 

 

Ida-Viru maakonnas registreeriti esmashaigestumusi psüühika- ja käitumishäiretesse 

kasvavas joones kuni 2008. aastani. 2009. ja 2011. aastat iseloomustab haigestumusjuhtude 

vähenemine eelneva aastaga võrreldes. 2012. ja 2013. registreeriti esmahaigestumusi jälle 

kasvavas joones. 

Joonis 38: Surmajuhtumid enesetapu põhjusel Eesti Vabariigis 
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Enesetappude arvukus on kogukonnaliikmete vaimse tervise seisundi üks põhilistest 

näitajatest. Alates 1994. aastast on enesetappude arv Eestis püsivalt langenud. Mehed 

sooritavad siiski endiselt sagedamini enesetappe kui naised. 

 
Vaimse tervise edendamiseks on vajalik pöörata suuremat tähelepanu elanike 

toimetulekule, eluasemetingimustele, luua täiendavaid võimalusi enesearendamiseks, 

sotsiaalseks suhtlemiseks, vähendada tööpuudust, tööstressi, meelemürkide tarbimist 

ning tagada asjakohaste tugistruktuuride olemasolu ja kättesaadavus. Samuti tuleb 

pidada oluliseks peapiirkonna füüsilise vigastamise vältimise meetmeid, sh 

traumaennetus. 

3.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse 

3.3.1. Kogukonna motivaatorid 

 

Avinurme vallas on kehtestatud aukodaniku statuut, parimaid peetakse meeles tänukirjadega.  

Kavas on rohkem tunnustada valla parimaid tööandjaid. 

3.3.2. Elanike kaasamine 

Seltse on vallas 6 ja spordiklubisid 2. Vald toetab erinevaid spordialasid nagu suusatamine, 

sumomaadlus, sportmängud, pallimängud, ujumine jm. Kultuurikeskuse huviringidele 

(meeskoor, naiskoor, orkester, memmede tants, segatants, teater, idamaine tants, 

lauluansambel jne.) lisaks töötavad erinevad huviringid ka gümnaasiumis ning lasteaias 

(spordi-, tantsu-, laulu-, käsitöö-, mängu-, muusikaringid ja palju muud.  

 

Valla elanikud kaasatakse rahvakoosolekute vormis aruteludele valla arengukava koostamise 

protsessis. 

3.3.3. Kultuurielus osalemine 

Avinurmes on olemas kultuurikeskus. Võimalused kultuurielus osalemiseks on head. 

Tegutsevad nii mees- kui naiskoor, puhkpilliorkester, teatritrupp, erinevad tantsurühmad. 

Kultuurikeskuses on vähemalt kord kuus erinevaid välisesinejaid, toimuvad regulaarsed 

kinoseansid. 

3.3.4. Naabrivalve piirkondade arv 

Avinurme vallas on loodud 3 Naabrivalve sektorit: Ööbiku, Võidu 46- 48 ja Metsanurme 

sektor. Koostöös Eesti Naabrivalvega korraldatakse elanikele turvalisuse teemalisi koolitusi 

ja infopäevi 

4. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

4.1. Laste arv omavalitsuses 

Laste arv on Avinurme vallas aastatel 2000-2015 kahanenud 22,2 % (Eestis tervikuna 22,7 

%) ehk Eesti keskmisega samal määral. Laste arv on järjepidevalt vähenenud alates 2002. 

aastast. Suurenenud on vaid 15-19-aastaste laste arv. Kõige rohkem on vähenenud 5-9-

aastaste laste hulk (55,6 % 2000. aastaga võrreldes), aga samuti 10-14-aastaste laste hulk 



AVINURME VALLA TERVISEPROFIIL JA TEGEVUSKAVA 2016-2020 2015 
 

45 

 

(55,6 % tipmise 2005. aastaga võrreldes). Kõige stabiilsemalt on vallas püsinud 1-4-aastaste 

laste arv (aastatel 2001-2010 valdavalt 47 ja 53 vahel, misjärel langes aastaks 2011 44-le). 

Aastal 2015 on Avinurme valla laste arv 321. 

 

Laste arvu vähenemine nooremates vanusegruppides seab omavalitsusele tõsise ülesande 

koolivõrgu ümberkorraldamiseks ning ka valla üldisema arengu kavade ümberhindamiseks. 

Joonis 39: Laste arv Avinurme vallas 

 

4.2. Õpilaste arv haridusasutustes 

Avinurme vallas asuvas Avinurme Gümnaasiumis õpib 187 õpilast. Avinurme vallas asub 

Avinurme lasteaed, kus käib üle 50 lapse. sh osaliselt teistest omavalitsustest, nagu 

Tudulinnast ja Lohusuust. 4 last Ulvilt ja 2 last Vadilt kasutavad lasteaias käimiseks 

koolibussi. 

 

Omavalitsuse õpilased õpivad valdavalt Avinurme Gümnaasiumis, aga õpitakse ka Tartus, 

Tallinnas, Tormas. Avinurme sõidetakse kooli valdavalt liinibussidega 
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Joonis 40: Laste arv Avinurme valla lasteaias ja koolis 

Laste arv haridusasutuses

0

100

200

300

Lasteaias

Gümnaasiumis

Lasteaias 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50

Gümnaasiumis 271 260 231 218 198 188 193 180 180 187

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Allikas: KOV 

 

Avinurme Gümnaasiumis õppivate õpilaste arv alates 2002. aastast pidevalt langenud.  

 

Lasteaia teenus on hästi kättesaadav, järjekorras on püsivalt 2- 5 last. Lasteaias töötavad 

huviringid on lastevanematele tasulised.  

 

Avinurme lasteaed „Naerulind“ kuulub võrgustikku „Ettevõtlik lasteaed“ ja Avinurme 

Gümnaasium võrgustikku „Ettevõtlik kool“, mis on ellu kutsutud ettevõtlike tegevuse 

arendamiseks. 

4.3. Kooli/lasteaia terviseteenuse olemasolu 

Igaaastaselt korraldatakse kooliõpilastele tervise läbivaatus, silmade ja hammaste kontroll ja 

ravi ning vaktsineerimised. Lasteaias käib kaks korda aastas hambaarst laste hambaid üle 

vaatamas. Personalile võimaldatakse vähemalt kaks korda aastas tasuta Avinurme ujula 

teenuseid, tervisetõendite vormistamise eest makstakse lasteaia eelarvest. 

4.4. Toitlustus haridusasutustes 

Koolitoit on tasuline pikapäevarühmas. Lasteaial on oma köök. Lasteaia toit on 

lapsevanemale tasuline, toidukordi on päevas kolm. Lapsevanemate küsitlusandmete kohaselt 

ollakse nii kooli kui lasteaia toiduga väga rahul. Lasteaed ja kool osalevad koolipiima 

programmis ja samuti puu-ja köögivilja programmis (lasteaed alates augustist 2012). 

4.5. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

Vald pöörab suurt tähelepanu laste vigastuste ennetamisele. Sisse on seatud vigastuste 

registreerimise kord. Lasteaias on 2001.-2011. a. registreeritud 4 vigastust. Viimastel aastatel 

vigastusi olnud ei ole. 

 

Koolis  korraldatakse koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga erinevaid projekte sõltuvuse ja 

sõltuvusainete olemusest. Samuti turvalise liiklemise õpipäevi, mis toimuvad ka lasteaias. Nii 

narkomaania, alkoholismi kui ka toksikomaania alane preventiivne töö on pidev. 

Sotsiaalametnikud ja pedagoogid on läbinud järjepanu sellealaseid koolitusi, et tuvastada uusi 
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aineid ja ära tunda kasutajad. Avinurmes on ained levinud väga vähesel määral. Lastele 

korraldatakse infopäevi sõltuvusainete kahjulikkuse kohta. 

 

Koolis ja kooli ümbruses on sisse seatud videovalve. Teostatud on ka riskianalüüs. Koolis on 

vajalikult komplekteeritud esmaabivahendid, välja on töötatud käitumisjuhendid 

õnnetusjuhtumist või erakorralisest haigestumisest teatamiseks ja olukorrale reageerimiseks 

ning selle lahendamiseks. 

Koostöös Päästeametiga korraldatakse infopäevi ja õppehäireid vähemalt korra aastas. 

 

Kuivõrd Avinurme alevikus puuduvad kõnniteed, siis on laste koolitee küllaltki ohtlik. 

4.6. Koolikohustuse täitmine 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne 

käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse 

omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustus on kohustus osaleda kooli 

päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning 

omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui 

koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva 

põhjuseta. Avinurme vallas ei ole ühtegi koolikohustuse mittetäitjat. 

4.7. Alaealiste komisjonis arutatud juhtude arv 

Alaealiste komisjoni kutsutud laste arv Avinurmes vallast on tõusuteel. Kui 2010. aastal oli 

1-2 juhtu, siis 2014. aastal oli juhte 5. Enamasti olid probleemideks laste õpi- ja 

käitumisraskused. 

Korduvjuhtumeid on viimaste aastate jooksul olnud 3. Kolmel juhul on korraldatud 

ühiskondlikku kasulikku tööd ja ühel juhul on saadetud laps OÜ Corrigo- sse. 

4.8. Noorte süüteod 

Politseis registreeritud alaealiste sooritatud väärtegude arv on Avinurme vallas kasvava 

tendentsiga. Kuritegusid pole valla noored toime pannud, sooritatud on väärtegusid, mis 

seonduvad alaealistel alkoholi tarvitamise ning jalakäija või jalgratturina liiklusseaduse 

nõuete rikkumisega.  

Alaealiste süüline tegevus on vallas küllaltki madal ning sama taset tuleb hoida. Noorte 

sooritatud väärtegudest moodustav kolmandiku alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine. 

Vallas tuleb suuremat tähelepanu pöörata alaealiste ja noorte positiivsele 

rakendamisele huvitegevuses või kogukonna arengu hüvanguks ning muude 

tervistkahjustavate eluviiside valikuvõimalusi vähendavate meetmete rakendamisele. 

4.9. Laste ja noortega tegelevad asutused 

Lasteaed tegeleb alushariduse andmisega 1,5-7 aastastele lastele, õppekavas on tervist 

edendavad teemad ja üritused, töötab liikumisõpetaja ja sel aastal ka spordiring (vanemate 

kulul). Avinurme Lasteaed on ühinenud programmiga „Ettevõtlik Lasteaed“. 

 

Kool tegeleb kooliealiste laste ja noortega. 
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2005. aastal loodi MTÜ Avinurme Noortekeskus, millel olid ruumid nii Avinurmes kui Ulvil. 

Noorsootöö oli suuresti projektipõhine ja killustunud. Koolis ega valla sotsiaalsektoris eraldi 

noorsootöötajat pole, noorsoopolitseist rääkimata. Osalemine kooli huviringides on piiratud 

koolibussi graafikuga, samal põhjusel pole alevikust väljas elavatel lastel eriti võimalusi 

huvitegevuses osaleda. Tänasel päeval on noorsootöö suuresti Gümnaasiumi- põhine ja 

noorteüritusi korraldab kooli huvijuht koostöös valla kultuurijuhiga. 

 

Lisaks korraldavad laste ja noorte vaba aja sisustamist raamatukogud, kultuurikeskus, ujula, 

spordiseltsid- klubid, elulaadikeskus. Vald korraldab lastele laagreid, Eesti Õpilasmalevat. 

4.10. Laste subjektiivne tervisehinnang 

Koolilaste tervisekäitumise teadvustamiseks pole Avinurme vallas uuringuid läbi viidud. 

Alljärgnev ülevaade põhineb Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud „Eesti kooliõpilaste 

tervisekäitumise“  2009/ 2010.a. uuringule, kus osales 600 Ida- ja Lääne-Virumaa 11 kuni 15 

aastast õpilast. 

Tabel 8: Laste subjektiivne tervise enesehinnang 

 
Allikas: TAI 

 

Uuringu andmetest selgub, et Eesti poistest hindas oma tervist heaks 32% ning tüdrukutest 

27%, seega on Ida- ja Lääne-Virumaa uuringutes osalenud vanusegrupi näitajad lähedased 

Eesti keskmisele. Murettekitav on ülekaalulisuse kasv ja tüdrukute tervisekäitumine. Eesti 

keskmisena oli ülekaalulisi ja rasvunud 17% poistest ja 11% tüdrukutest.  
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4.11. Laste kehaline aktiivsus ja kehakaal 

Kehamassiindeks on oluline indikaator, mida kasutatakse rahvastiku terviseseisundi 

jälgimiseks. Ülekaalulisust seostatakse südameveresoonkonna haiguste riski, sotsiaalsete ja 

psühholoogiliste probleemide ning üldiselt madalama tervisehinnangu ja elukvaliteediga. 

Kehamassiindeks on kehakaalu ja pikkuse ruudu jagatis. Indeksi alusel jaotatakse ala-, norm- 

ja ülekaalulisteks. Ülekaaluliste puhul jälgitakse eraldi, kui palju on nende hulgas rasvunuid. 

 

HBSC uuringu kohaselt oli rasvunuid Eesti kooliõpilaste seas väga vähe. Alakaalulisi oli 

4 %, ülekaalus kümnendik ning ülejäänud 86 % moodustavad normaalkaalus lapsed. 

Kehamassiindeksi jaotumisel soo järgi selgus, et pigem on ülekaaluga kimpus poisid. 

Noormeestest moodustasid ülekaalus olevad kokku 12 % ja tütarlastest 7 %. Üldjoontes on 

nii üle- kui ka alakaalulisi Eesti õpilaste seas siiski vähe. 

 

On soovitav, et lapsed osaleksid mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalises tegevuses 

sagedusega iga päev vähemalt 60 minutit. Eestis vastas sellele nõudele kõigist 11-15-

aastastest õpilastest 18 % (sh 21 % poistest ja 18 % tüdrukutest). Vanuse kasvades väheneb 

järk-järgult igapäevaselt vähemalt mõõduka intensiivsusega kehaliselt aktiivsete laste 

osakaal, kusjuures tütarlaste seas on vanusega toimuv langus märgatavalt suurem kui poiste 

seas. Mitte-eestikeelsest perest pärit noored on igapäevaselt aktiivsemad kui eesti 

eakaaslased. Mida parem on pere majanduslik olukord, seda kõrgem on ka laste kehaline 

aktiivsus. 

Tabel 9: Laste kehaline aktiivsus 

 Virumaa keskmine Eesti keskmine 

5-7 päeval nädalas 34,9 % 40,0 % 

1-4 päeval nädalas 60,2 % 56.3 % 

Ei ole kehaliselt aktiivne 4,9 % 3,7 % 

Allikas: Koolilaste tervisekäitumise uuring 2006 

 

Virumaa koolilaste kehaline aktiivsus on Eesti keskmisest madalam. HBSC uuringu mõistes 

on kehaline aktiivsus igasugune tegevus, mis kiirendab südame tööd ning paneb mõneks 

ajaks hingeldama. Selle hulka võib lugeda sportimist, kehalise kasvatuse tunde koolis, 

sõpradega mängimist ja jalgsi kooli minekut, samuti sportlikke tegevusi, nagu ratta- ja 

rulasõit, tantsimine, ujumine jne. Vähene kehaline aktiivsus ei mõjuta negatiivselt mitte ainult 

laste terviseseisundit (sh soodustab ülekaalulisust), vaid ka emotsionaalset ja sotsiaalset 

arengut. 

Koolilaste kehaline aktiivsus ei ole viimastel aastatel oluliselt suurenenud, ka Avinurme 

valla laste kehalist aktiivsust võib hinnata pigem väheseks. 

4.12. Laste ja noorte tervisekäitumine 

Regulaarne hommikueine on tervisliku toitumise oluline tingimus. HBSC uuringu 

indikaatoriks on koolipäevadel hommikusööki (rohkem kui klaas piima või mahla) ja sooja 

lõunat söövate õpilaste osakaal. Uuringu kohaselt vaid 66 % õpilastest sõi hommikusööki igal 

koolipäeval, 15 % väitis, et ta koolipäevadel üldse hommikueinet ei söö. Igal koolipäeval 

hommikueinet söövaid õpilasi oli kõige rohkem vanusegruppide lõikes 11-aastaste seas 

(69 %), 13- ja 15-aastaste hulgas oli neid võrdselt 64 %. Mida nooremad on tüdrukud, seda 

sagedamini söövad nad hommikueinet. Poiste puhul oli kõigis vanuserühmades tulemus 

suhteliselt sarnane. 
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Tabel 10: Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine  

 Virumaa keskmine Eesti keskmine 

Hommikusöök   

7 päeval nädalas 70,3 % 65,2 % 

1-6 päeval nädalas 27,7 % 31,9 % 

Ei söö 2,0 % 2,9 % 

Soe lõunasöök   

7 päeval nädalas 55,7 % 55,0 % 

1-6 päeval nädalas 43,4 % 44,2 % 

Ei söö 0,9 % 0,8 % 

Allikas: Koolilaste tervisekäitumise uuring 2006 

 

Virumaa kooliõpilased söövad Eesti keskmisega võrreldes sagedamini hommikusööki ja 

sooja lõunasööki. 

 

Ebaturvaline seksuaalelu toob kaasa ohu haigestuda seksuaalsel teel levivatesse nakkustesse, 

sealhulgas HIV-i. Üksnes kondoom aitab kaitsta nii seksuaalsel teel levivate infektsioonide 

eest kui ka hoiduda soovimatust rasedusest. HBSC uuringu raames küsiti 13- ja 15-aastaste 

õpilaste käest, kas nemad või nende partner kasutasid viimase seksuaalvahekorra ajal 

kondoomi. Jaatavalt vastas 85 % seksuaalvahekorras olnud noortest. Hea majandusliku 

olukorraga peredest pärit õpilased kasutasid kondoomi sagedamini kui need, kelle 

majanduslik olukord on halb. Kalduvus harvem kondoomi kasutada on kanepit proovinutel ja 

kaks või rohkem kordi purjus olnud õpilastel võrreldes nendega, kellel sellised kogemused 

puudusid. 

Tabel 11: Laste ja noorte seksuaalvahekorra kogemus  

 Virumaa keskmine Eesti keskmine 

Ei ole olnud seksuaalvahekorras 85,3 % 85 % 

On olnud seksuaalvahekorras 14,7 % 15 % 

Kasutas kondoomi 70,8 % 78,1 % 

Ei kasutanud kondoomi 29,2 % 21,9 % 

Allikas: Koolilaste tervisekäitumise uuring 2006 

 

Seksuaalvahekorra kogemusega kooliõpilaste osakaal on Virumaa õpilaste seas võrreldav 

Eesti keskmisega, kuid kondoomi kasutamine on Virumaa õpilaste seas vähem levinud kui 

Eestis keskmiselt. 

4.13. Laste ja noorte sõltuvusainete tarvitamine 

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on suitsetamine üks olulisemaid haigestumuse ja 

suremusega seotud tervise riskitegur kogu maailmas. Uuringud on näidanud, et mida varem 

proovib nooruk esmakordselt suitsu tõmmata, seda suurem on tõenäosus, et temast saab 

hiljem regulaarne suitsetaja. Suitsu mitteproovinuid oli kõikides vanuserühmades kokku 

43 %, sh 35 % poistest ja 51 % tütarlastest. Vanuse kasvades suitsu mitteproovinute osakaal 

väheneb. Kõikides vanuserühmades oli suitsu proovinute osakaal suurem poiste hulgas, et 

tüdrukute ja posite vaheline erinevus vähenes vanuse kasvades. Elukoha järgi oli suitsu 

mitteproovinuid rohkem linnades ja vähem maapiirkondades. Sigarette proovinuid oli vähem 
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mitte-eesti kodukeelega ja mõlema bioloogilise vanemaga perekondadest pärit noorukite 

hulgas. 

 

HBSC uuringus loetakse regulaarseks suitsetajaks õpilane, kes suitsetab vähemalt korra 

nädalas. 11-15-aastaste grupis oli regulaarseid suitsetajaid kokku 12 %, sealhulgas 8 % tegi 

seda iga päev. Vanusega suureneb igal nädalal suitsetajate osakaal ulatused 15-aastaste 

tüdrukute hulgas viiendikuni ning poiste puhul 27 %-ni. Selles vanuses oli 

igapäevasuitsetajaid tüdrukutest 12 % ja poistest 21 %. Elukoha järgi on igapäevasuitsetajaid 

pisut rohkem linnades kui maal. Igapäevasuitsetajaid leidub enam mitte-eesti kodukeelega 

perest pärit noorukite hulgas. Neid on rohkem õpilaste seas, kellel on oma muresid raske 

usaldada vanematele ning kes elavad halvema majandusliku olukorraga peredes. 

Igapäevasuitsetajaid on kaks korda sagedamini depressiivsusele kalduvate õpilaste hulgas. 

Tabel 12: Laste ja noorte suitsetamise kogemus  

 Virumaa keskmine Eesti keskmine 

Suitsetamise proovimine   

On proovinud 57,7 % 55,2 % 

Ei ole proovinud 42,3 % 44,8 % 

Suitsetamise sagedus   

Ei suitseta 85,6 % 84,4 % 

Harvem kui kord nädalas 3,3 % 4,3 % 

Vähemalt kord nädalas, aga 

mitte iga päev 

1,9 % 3,7 % 

Iga päev 9,2 % 7,6 % 

Allikas: Koolilaste tervisekäitumise uuring 2006 

 

Virumaa õpilaste seas on suitsetamise kogemusega õpilasi rohkem kui Eestis keskmiselt, kuid 

samas on suitsetamine õpilaste seas Eesti keskmisega võrreldes vähem levinud. Suitsetavate 

õpilaste seas on igapäevaste suitsetajate hulk Virumaal suurem kui Eestis keskmiselt. 

 

Alkoholi tarvitamine on üks suurimaid riskitegureid, mis seostub sotsiaalse ja füüsilise kahju 

tekitamise ja haigestumisega. Vigastused on noorte seas peamiseks surma põhjuseks ning 

paljud sellised juhtumid on seotud alkoholiga. Alkoholi oli elu jooksul proovinud 77 % 

kooliõpilastest (11-aastaste vanuserühmas 52 %, 13-aastaste seas 82 % ja 15-aastaste seas 

93 %). Eesti kodukeelega pärit õpilaste seas on venekeelsetest noortest rohkem alkoholi 

proovinuid. Vähem alkohoolsete jookidega kokku puutunud õpilasi leidus nende seas, kes 

elavad koos mõlema bioloogilise vanemaga. 60 % noorukitest tarvitas alkoholi igal kuul või 

harvem ning 13 % tegi seda vähemalt kord nädalas (16 % poistest ja 9 % tüdrukutest). Mida 

tihemini tarbitakse alkoholi, seda suurema tõenäosusega ka suitsetatakse. 

Tabel 13: Laste ja noorte alkoholi tarbimise kogemus  

 Virumaa keskmine Eesti keskmine 

Alkoholi proovimine   

On proovinud 31,7 % 34,5 % 

Ei ole proovinud 68,3 % 65,5 % 

Alkoholi tarvitamise sagedus   

Ei tarvita alkoholi 29,3 % 28,2 % 
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Harva 45,7 % 43,1 % 

Iga kuu, aga mitte iga nädal 16,2 % 16,6 % 

Iga nädal, aga mitte iga päev 7,4 % 10,5 % 

Iga päev 1,5 % 1,6 % 

Allikas: Koolilaste tervisekäitumise uuring 2006 

 

Alkoholi tarbimine on Virumaa õpilaste seas mõnevõrra vähem levinud kui Eestis keskmiselt. 

 

Alates 1990. aastast on Euroopa riikides suurenenud kanepi tarbimine muutudes tõsiseks 

probleemiks ka noorukite seas. Rahvusvaheliselt hinnatakse narkootiliste ainete tarvitamise 

levimust noorukite hulgas just kanepi kasutamise järgi, sest üldjuhul on see esimene 

narkootikum, millega tutvust tehakse. HBSC uuringu järgi oli kanepit proovinud 13 % Eesti 

11-15-aastastest õpilastest. Kui 11-aasta vanuste õpilaste hulgas oli kanepit proovinud 1 %, 

siis 13-aastaste grupis oli selliseid 9 % ja 15-aastaste seas 25 %. Linnanoorte seas oli kanepit 

kasutanuid rohkem kui maanoorte seas. Kanepi tarbimise sagedus eestlaste ja mitte-eestlaste 

seas ei erinenud. Peretüübist lähtudes olid kanepit proovinud õpilased pärit pigem 

üksikvanema ja kasuvanemaga kui mõlema bioloogilise vanemaga perekonnast. Nende seas 

oli rohkem õpilasi, kelle majanduslik seisukord oli hea, kuid hinnang suhtele vanematega 

halvem. Kanepit proovinuid oli seitse korda rohkem suitsetajate hulgas kui mittesuitsetajate 

seas ja 30 korda rohkem ennast elu jooksul kaks või enam korda purju joonute seas võrreldes 

mitte kunagi purjus olnud õpilastega. 

Tabel 14: Laste ja noorte kanepi suitsetamise kogemus  

 Virumaa keskmine Eesti keskmine 

On suitsetanud 89,8 % 85,6 % 

Ei ole suitsetanud 10,2 % 14,4 % 

Allikas: Koolilaste tervisekäitumise uuring 2006 

 

Kanepi suitsetamine oli Virumaa õpilaste seas vähem levinud kui Eestis keskmiselt. 

 

Kooliõpilaste tervisekäitumine on osaliselt mõjutatud sotsiaalsest keskkonnast. 

Tervistkahjustavale käitumisele on reeglina altimad vähekindlustatud peredest või vaid 

ühe bioloogilise vanemaga peredest pärit lapsed. Olukorra parandamiseks tuleb 

suuremat tähelepanu pöörata laste ja noorte vaimsele tervisele, luua tõhusaid varajase 

märkamise ja sekkumise printsiibil toimivaid tugistruktuure, korraldada lastele ja 

noortele huvi pakkuvaid ja kättesaadavaid vaba aja veetmise arendavaid tegevusi. 

5. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

5.1. Keskkonna mõjurid 

Joogivee kvaliteet on Avinurmes hea. Avinurmes ehitati välja uus ja osaliselt rekonstrueeriti 

vana veevarustus- ning heitveesüsteem. Ulvil rekonstrueerib vee ja kanalisatsiooni haldaja 

AS Emajõe Veevärk veepumpla käesoleval aastal. Rekonstrueerimist vajavad reoveepuhastid 

Ulvil ning Avinurmes Ülejõe tänava piirkonnas. Reostuskoormus on viimase 10 aasta jooksul 

vähenenud. 

 

Suuremad reostusallikad vallas puuduvad.  
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Avinurme vald on MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus liige ning kasutab selle poolt 

korraldatud jäätmekäitlust. Ohtlike jäätmete kogumiseks on rajatud nõuetele vastav plats ja 

omavalitsusel on leping ohtlike jäätmete käitlejaga.  

 

Elukeskkonna ohutus vähenes kindlasti riikliku päästekomando sulgemisega 1. septembril 

2011. 2012. aastal loodi Avinurme Pritsimeeste Selts, kelle liikmetest 26 omavad 

vabatahtliku päästja tunnistust. 

 

Muus osas võib lugeda ohutuse rahuldavaks.  

5.2. Tervisemõjude arvestamine paikkonna elukeskkonna 

planeerimisel 

Poliitilise meetmena on Avinurme vald koostanud valla üldplaneeringu. Kogu valla 

territooriumit hõlmava planeeringu menetlemise käigus seati valla ruumilise arengu 

eesmärgid ja prioriteedid, kaalutleti, millised alad on sobilikud elamuehituse, tootmise, 

puhkemajanduse, ärialase ettevõtluse jms tarbeks. Planeeringu koostamisel arvestati alade 

määramisel olemasolevate väärtuslike aladega ja olemasoleva keskkonna eripäraga. Lähtuvalt 

arengueelistustest ja kohaliku keskkonna eripärast töötati välja edaspidi detailplaneeringute 

koostamist ja projekteerimist suunavad maakasutus- ja arengureeglid. Planeeringu 

koostamise käigus lepiti kokku ka ehitus- ja maakasutusreeglid, mis arvestaksid nii valla 

elanike huve, kehtivate üldisemate planeeringute juhiseid kui ka valla arengu vajadusi ning 

oleksid mõistlikud tagamaks erinevate huvigruppide võimalikult laiabaasilist rahulolu.  

 

Konkreetsed strateegilised meetmed on ära toodud üldplaneeringu igas eriosas. Näiteks võib 

tuua liikluskorralduse, kus planeeringus peamiseks seatud eesmärgiks on tagada kõrge 

liiklusohutuse tase, luua läbi maakasutus- ja ehitustingimuste seadmise võimalused säästva 

transpordisüsteemi arendamiseks, kohalike teede sõidetavuse parandamine. Teostamisel on 

kergliiklustee rajamine Avinurme alevikku. Üheks võimalikuks füüsilise elukeskkonna 

ohutust suurendavaks meetmeks oleks ka tänavavalgustusvõrgu toimepidevuse parandamine 

läbi uue kaasaegse ja säästliku valgustusrajatise rajamise. 

5.3. Transport ja teedevõrk 

Avinurme valda läbivad suurematest riigimaanteedest T21 Rakvere – Luige ja T35 Iisaku – 

Avinurme. Mõlemad on elava transiitliiklusega maanteed. Iisaku – Avinurme maantee on 

ühtlasi peamiseks liiklussooneks Avinurme alevikus. Kuna asulas puuduvad kõnniteed, siis 

on elav liiklus jalakäijatele ohtlik (eriti laste koolimineku ja koolist tuleku ajal). 

 

Õpilased, kes ei ela Avinurmes, kasutavad kooli ja koju sõiduks maakonnaliine, sõidu eest 

tasub omavalitsus. Sõidugraafik ja tunniplaanid on omavahel kooskõlas. 

 

Bussiühendus suuremate keskustega on hõre, kuid siiski rahuldaval tasemel. 

 

Praegu vallas kergliiklusteed puuduvad. Kuid EAS-i programmi toel pidi 2012.a. valmima 

2,8 km pikkune kõnnitee alevit läbiva põhimaantee ulatuses. Perspektiivis pidi tulema 

kergliiklustee keskusest kalmistuni (piki Ööbiku tänavat) ja pikendused mõlemas suunas k.a. 

ehitatavale kõnniteele (ida suunas kuni OÜ Birgerini ja lääne suunas Pärnikuni). Vastavalt 

Maanteeameti plaanidele peaks Pärniku-Luige teelõigu rekonstrueerimise käigus tulema 

kergliiklustee ka Ulvi küla piires. 2015. aastal pole eelpoolnimetatud kõnnitee valminud, 
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käivad läbirääkimised Vallavalitsuse ja Maanteeameti vahel, lühenenud on planeeritud 

kõnnitee pikkus, soovitakse muuta asukohta. 

 

Tänavavalgustus on suures osas Avinurme alevikus, Ulvi külas ning Pärniku keskuses. Sisse 

on see lülitatud pimeduse saabumisest kuni 23:00-ni ja alates 5:30-st kuni valgenemiseni. 

5.4. Kuriteod, liiklusõnnetused, tulekahjud 

Tabel 15:  Registreeritud kuriteod Avinurme vallas 

 

Allikas: Politsei 

 

Võrreldes 2013. aastaga on kuritegevus Avinurme vallas langenud 62%. Alaealiste poolt 

pandi 2014. aastal toime kaks kehalist väärkohtlemist. Varavastaseid kuritegusid registreeriti 

viis, mis on kaheksa võrra vähem kui 2013. aastal. Lisaks registreeriti vähem 

liikluskuritegusid (mootorsõiduki joobes juhtimine). 

Kogukonnas on põhiliseks probleemiks varavastased ja avaliku rahu vastased kuriteod. 

 

Tabel 16:  Registreeritud väärteod Avinurme vallas 

 
Allikas: Politsei 

 

Väärtegude puhul toimus 2014. aastal väike tõus - 7,9%. 2014. aastal vormistati 114 

väärtegu, 2013. aastal oli see number 105. Liiklusseaduse rikkumisi oli kõige enam, neid oli 

88, millest 41 olid kiiruseületamised. Lisaks registreeriti kaheksa väärtegu seoses 

alkoholijoobes sõiduki juhtimisega. Üheksa väärtegu olid toime pandud alaealiste poolt.  

Avinurme vallas on põhilised rikkumised seotud kiiruseületamistega asulas, liiklusmärkide 

eiramise, valesti parkimise ja turvavöö mittekasutamisega. Suureks probleemiks on 

kergliiklustee puudumine, mille tõttu on jalakäijad või jalgratturid sunnitud kõndima maantee 

ääres. Jätkuvalt on probleemiks alkoholijoobes sõidukijuhtimine ja juhtimisõiguseta juhid. 

Kahjuks on piirkonna üks murelaps ka avaliku rahu häirimine ja seda juhtub tihti just korteris 

toimuvate pidude ajal, mis toimuvad nädalavahetustel ja palgapäevadel. Üldkokkuvõttes võib 

öelda, et Avinurme vallas on turvaline elukeskkond ja seda ennekõike just tänu tublidele 

naabrivalvesektori inimestele, kes väga palju panustavad kodukoha turvalisusse. 
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Tuleõnnetuste analüüs näitab, et tulekahjud, mille tagajärjel saavad vigastada ja hukkuvad 

inimesed, leiavad aset valdavalt kodudes. Levinuimad tulekahjude tekke põhjused on 

hooletus lahtise tule kasutamisel, hooletu suitsetamine, küttekollete nõuetele mittevastav 

kasutamine või paigaldus, aga ka rikkis elektriseadmed. Viimastel aastatel ei ole Avinurme 

vallas tulekahjudes hukkunuid. 

Joonis 41. Tulekahjude arv Avinurme vallas 

 

Päästeamet viib läbi mitmeid tuleohutuse suurendamisele ja elanike teadlikkuse tõstmisele 

suunatud projekte. Päästeamet nõustab elanikke personaalselt nende kodudes, kuidas kaitsta 

majapidamist võimaliku tulekahju korral. Päästeamet aitab projektide korras paigaldada 

suitsuandureid vähekindlustatud- ja riskiperede kodudesse. 

 

Lastele korraldatakse projekte, mille eesmärk on läbi praktilise tegevuse anda lastele 

eakohaseid teadmisi tuleohutusest. Lasteaedades läbi viidaval ohutusõppel käsitletavad 

teemad on: suitsuandur, tulekahju peamised põhjused, tulekahju avastamine, esmane 

käitumine õnnetuse korral, hädaabinumber 112 ja evakuatsioon. Projektide eesmärgiks on ka 

tutvustada lastele tuletõrjujat-päästjat ning tema varustust. 

 

Kooliõpilastele korraldatakse loenguid, millega kaasnevad praktilised tegevused järgmistel 

teemadel: elupäästev esmaabi, vetelpääste, noored ja seadusandlus, liiklus- ja tuleohutus, 

matkatarkused ning orienteerumine.  

 

Päästeamet nõustab haridusasutuste töötajaid evakuatsiooniõppuste läbiviimisel ning 

lahendab probleeme tekitavad küsimused. Tuleohutus- ja kriisikäitumise alaseid koolitusi 

korraldab Päästeamet ka sotsiaaltöötajatele ja korteriühistute esimeestele. 
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5.5. Alkoholi müüvad kauplused 

Avinurme vallas on 4 alkoholi müügi luba omavat kauplust, lisaks üks tankla. 

5.6. Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika 

Avinurme vallal puudub kohalik alkoholipoliitika, otsuste langetamisel ja tegevussuundade 

kavandamisel lähtutakse üleriigilisest õigusest ning poliitikast. 

 

Alkoholi tarbimise populaarsuse vähendamiseks tuleks propageerida karskusliikumist 

ning karskeid eluviise. 

5.7. Kõrgendatud riskiga objektid 

Kõrgendatud riskiga objekte Avinurme vallas ei ole. 

5.8. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

Lasteaia juures asub avalikult kasutatav mänguväljak.  

 

Huvihariduse andmine Avinurme vallas on praegu korraldatud läbi ringide töö, mis töötavad 

nii kooli, pedagoogide kui vabatahtlike entusiastide ja professionaalsete erialaspetsialistide 

juhendamisel. Õpilastel on võimalus kaasa lüüa kultuurikeskuse ringide töös. Seda võimalust 

ei kasutata seni piisavalt, osalt vähese populariseerimise, osalt õpilaste õhtuse tegevusega 

seonduvate transpordiprobleemide koordineerimatuse tõttu.  

 

Vallas on tugevad muusikatraditsioonid. Koolilapsed saavad osaleda kooride töös nii koolis 

kui kultuurikeskuses. Klaverimängu saab õppida klaveriklassis. See ei rahulda kõiki soovijaid 

ja on kogu mahus lastevanemate poolt tasutav, mistõttu on muusikahariduse omandamine 

kallis ja õpilaste arv piiratud. Puhkpillitraditsioonide kestmise toetamiseks on huviringina 

loodud noorte puhkpilliorkester, 

 

Vaba aja veetmiseks on Avinurmes kultuurikeskus, kus korraldatakse kontserte, toimuvad 

teatrietendused. Avinurmes ja Ulvil on avatud rahvaraamatukogud. 

5.9. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad 

Spordirajatistest on vallas gümnaasiumi spordihoone, jõusaal, lasketiir, normaalmõõtmetega 

staadion, siseujula (2 rada, 16,67 m), 1,2 km pikkune osaliselt valgustatud suusarada 

staadioni ümbruses ning 3,1 km suusarada Kõveriku külas, skatepark. Avijõel harrastatakse 

kanuusõitu. Aktiivseimalt kasutatakse spordihoonet, ujulat ja skateparki. 

6. Tervislik eluviis 

6.1. Subjektiivne tervisehinnang 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring toimub igal paarisaastal alates aastast 

1990 ja on siiani moodustanud osa Finbalt Health Monitor (Finbalt) ühisuuringust, milles 

osalevad veel Leedu, Läti ja Soome. Uuringu toimumine kõikidel aastatel ühtse metoodika 

alusel ja suures osas samu küsimusi sisaldanud küsimustikuga võimaldab jälgida ning 

analüüsida tervisekäitumist iseloomustavate näitajate muutumist pikema aja vältel. Uuringu 

tulemused on avaldatud üleriigiliselt ja kohati ka regionaalsetena, sealhulgas tervikuna 

Virumaa piirkonna kohta.  
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Oma tervist heaks või üsna heaks hinnanute osakaal vastanutest on Virumaal olnud Eesti 
keskmisest madalam. 

6.2. Füüsiline aktiivsus 

Füüsiliselt aktiivseteks peetakse inimesi, kes harrastavad vähemalt 2 korda nädalas vabal ajal 

tervisesporti. Virumaa elanike seas on füüsiline aktiivsus madalam kui Eestis keskmiselt. 

Füüsiliselt aktiivsete hulk on läbi viimaste aastate suurenenud. 

6.3. Toitumine 

Tervisliku toitumise peamised näitajad on: 

1. vähemalt kuuel päeval nädalas värsket juurvilja söönute osakaal;  

2. vähemalt kuuel päeval nädalas värskeid puuvilju või marju söönute osakaal;  

3. inimeste osakaal, kes enamasti söövad hommikust. 

 

Erinevad terviseuuringud on näidanud, et virumaalased söövad keskmisest rohkem puu- ja 

köögivilju. 

6.4. Ülekaalulisus 

Ülekaaluliste inimeste kehamassiindeks (KMI) on 25-30 ja rasvunutel üle 30. Eesti 

täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringute kohaselt on ülekaaluliste ja/või rasvunud 

inimeste osakaal täiskasvanud (vanuses 16-64) elanikkonnas Virumaal suurem kui Eestis 

keskmiselt. Ülekaaluliste ja/või rasvunute osakaal täiskasvanud elanikkonnast Virumaal 

kasvab, samas kui Eestis tervikuna on nende osakaalu kasv pidurdunud. Rasvumine on 

teadaolev riskifaktor paljudele terviseprobleemidele ja kroonilistele haigustele nagu kõrge 

vererõhk, kõrge kolesteroolitase, diabeet, südame-veresoonkonna haigused, hingamisteede 

probleemid (astma), luu-ja lihaskonna haigused (artriit) ja mõned vähivormid. 

6.5. Alkoholi tarbimine 

Üheks alkoholiannuseks on kas pudel õlut (0,5 l) või klaas veini (100 g) või pits kanget 

alkoholi (30 g). 

Mõned korrad kuus alkoholi tarbivate isikute osakaal elanikkonnast on Virumaal Eesti 

keskmise lähedane, kuna vähemalt mõned korrad kuus alkoholi tarbivate isikute osakaal on 

Virumaal märgatavalt madalam kui Eestis keskmiselt. 

Alkoholitarbimus elanike seas on aastate võrdluses vähenenud nii Virumaal kui ka Eestis 

keskmiselt. 

6.6. Suitsetamine 

Iga päev suitsetavate isikute osakaal on Virumaa täiskasvanud elanikkonnast Eesti keskmisest 

suurem. Igapäevasuitsetajate osakaal on läbi aastate vähenenud nii Virumaal kui ka Eestis 

tervikuna. 

6.7. Narkootikumide tarvitamine 

Uuringute kohaselt on Virumaal tarvitanud narkootikume alla poole elanikkonnast, kusjuures 

tarvitajaid on olnud enam meeste seas. Avinurme vallas kangete narkootikumide tarvitajaid, 

nii, et oleks probleeme tekkinud, ei ole täheldatud. 
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6.8. Helkuri kasutamine 

Seoses igaaastaste kampaaniatega jagavad politseiametnikud Avinurme valla elanikele nii 

helkureid kui helkurveste, mistõttu kasutavad inimesed neid võrdlemisi tõhusalt. 

 

Virumaa täiskasvanud elanikud hindavad enda terviseseisundit halvemaks kui Eestis 

keskmiselt, elanike seas on Eesti keskmisega võrreldes enam levinud ülekaalulisus ja 

igapäevane suitsetamine ning vähem levinud kondoomi kasutamine. Samas aga süüakse 

Eesti keskmisega võrreldes sagedamini puu- ja juurvilju, tarbitakse harvemini alkoholi 

ning narkootikume. Liikluses ei erine Virumaa elanikud üldjoontes Eesti keskmisest ei  

helkuri ega turvavöö kasutamise populaarsuse poolest. 

6.9. Terviseteabe kättesaadavus 

Terviseteavet jagatakse elanikele reeglina valla kodulehel, aga ka valla ajalehe ja väga sageli 

sotsiaalmeedia vahendusel. Informatsiooni otsivad ja levitavad valla ametnikud.  Viimase aja 

näidetena võib tuua silmade kontrolli võimaluse kohapeal, terviseüritused, doonoripäevad, 

paberkandjal tervisematerjalide jagamine. 

6.10. Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

Vald korraldab tervislikke eluviise toetavaid üritusi ise, teeb koostööd erinevate asutustega ja 

ka toetab tervislikke eluviise propageerivaid ettevõtmisi nagu näiteks valla ja kooli ühine 

vastlapäev, erinevad noorte spordiüritused, jalgratta- ja rabamatkad, kanuumatkad Avijõel, 

erinevad terviseprojektid, sh. ujulas. Külastatavus varieerub kümnekonnast kuni ca 

kahesajani. Eakate terviseklubi “Sinine Lootos“ korraldab liikumisega seotud tegevusi (sh 

ujulas). 

 

Lasteaias on kokku kutsutud tervistedendav meeskond. 2012. aastal liituti tervistedendavate 

lasteaedade võrgustikuga. 

 

Kool osaleb regulaarselt erinevates õpilasprojektides, seda nii riikidevahelistes kui ka 

riigisisestes koolidele mõeldud projektides, nt „Ei suitsule“, „Ei narkootikumidele“, 

„Suitsuprii klass“. 

7. Terviseteenused 

7.1. Tervishoiuteenused 

Elanikke teenindavad tervishoiuasutused asuvad Avinurmes, Jõhvis, Mustvees, Tartus, 

Rakveres, Jõgeval. 

7.2. Nõustamisteenused 

Vald on välja arendanud nõustamisteenused mitmes valdkonnas. Elanikele osutatakse 

sotsiaalnõustamist, võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist, lastele eripedagoogilist ja 

sotsiaalpedagoogilist nõustamist. Töötutele pakutakse tööturunõustamist ja jagatakse infot 

töökaitse alastes küsimustes. 

7.3. Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel on sotsiaalminister kehtestanud riikliku 
immuniseerimiskava laste vaktsineerimiseks nakkushaiguste vastu. Kava näeb ette alla 2-aastaste 
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laste vaktsineerimise B-viirushepatiidi, tuberkuloosi, poliomüeliidi, difteeria, teetanuse, läkaköha, 
haemophilus influenza tüüp B (ajukelme ja keskkõrvapõletik), leetrite, mumpsi ja punetiste vastu. 
Imikute ja väikelaste vaktsineerimise on äärmiselt oluline, kuna osa haigustest, mille vastu 
vaktsineeritakse, võivad kulgeda eriti raskelt just imikueas. Näiteks rohkem kui pooled b-tüübi 
hemofiilusbakteri poolt põhjustatud rasketest haigusjuhtudest on esinenud alla üheaastastel lastel, 
samuti on läkaköha kulg kõige raskem imikueas. Imiku- ja väikelapseeas B-hepatiiti nakatumise 
tagajärjeks on suure tõenäosusega krooniline maksapõletik. Tuberkuloosibakter võib imikul ja 
väikelapsel põhjustada väga raskekujulise ajukelmepõletiku. 

 

Ida-Virumaa kuni 2-aastaseid lastest on immuniseeritud rohkem kui Eestis keskmiselt, 

kuid viimaste aastate jooksul on immuniseeritute osakaal siiski vähenenud. 

Avinurme valla perearsti andmetel on enamik valla lastest vaktsineeritud. 
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Terviseedenduse tegevuskava 2015- 2020 

 

Rahvastik 

 

Probleemid- vananev ja tervist kaotav elanikkond, noorte lahkumine vallast, töökohtade 

spetsiifilisus  

 

Valdkonna eesmärk- üldise elukvaliteedi parandamine, rahvastiku jätkusuutlikkuse 

tagamine 

 

Tegevuskava 

 

Tegevus Periood Eelarvemaht 

Elukvaliteedi parendamine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Võimaluste tagamine noortele peredele 2015- 2020 KOV 

Uute töökohtade loomise soodustamine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

 

Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

 

Probleemid- vananev haigestuv elanikkond, maksumaksjate vähenemine, madal töötasu, 

tööpuudus 

 

Valdkonna eesmärk- tingimuste loomine erinevate huvigruppide sidususe ja võrdsete 

võimaluste suurendamiseks, kaasamine, tõrjutuse vähendamine 

 

Tegevuskava 

 

Tegevus Periood Eelarvemaht 

Tervise ja terviseedenduse info kättesaadavus valla 

elanikele 

2015- 2020 KOV, 

projektid 

 Küsitluse läbiviimine valla elanike seas, välja 

selgitamaks nende huvid ja soovid 

2015- 2020 KOV 

Ühistegevuste soodustamine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Sotsiaalteenuste laiendamine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Seltside, seltsingute ja MTÜ- de tegutsemisele kaasa  2015- 2020 KOV 

 

Laste tervislik ja turvaline areng 
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Probleemid- suhteliselt palju käitumishäiretega lapsi, erinev sotsiaalne tase ja võimalused, 

laste vähenemine arvukuselt 

 

Valdkonna eesmärk- igale lapsele turvaline ning tervislik elukeskkond 

 

Tegevuskava 

 

Tegevus Periood Eelarvemaht 

Lasteaia ja kooli koostöö tervist edendava võrgustikuga 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Laste ujumisoskuste arendamine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Laste mänguväljakute ülalpidamine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Huvitegevuse tõhustamine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Tervisekontrolli tagamine lasteaias ja koolis 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Tervislike eluviiside propageerimine lastega peredele 2015- 2020 KOV, 

projektid 

 

Tervist toetav keskkond 

 

Probleemid- tervisenäitajad madalad, eakate ülekaal rahvastikust 
 

Valdkonna eesmärk- kaasaegne ja turvaline elu-, õpi- ja töökeskkond 

 

Tegevuskava 

 

Tegevus Periood Eelarvemaht 

Terviseteadlikkuse tõstmine, tervislike ürituste 

korraldamine (südamenädal, liikumine, toitumine) jms 

2015- 2020 KOV, 

projektid 

Kergliiklustee loomine 2015- 2020 KOV, 

Maanteeamet, 

projektid 

Teenuste laiendamine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

 

Tervislikud eluviisid 

 

Probleemid- vähene osalemine ühiskonnaelus.  

 

Valdkonna eesmärk- Teavitustöö tõhustamine, tervislike eluviiside arendamine 

 

Tegevuskava 

 



AVINURME VALLA TERVISEPROFIIL JA TEGEVUSKAVA 2016-2020 2015 
 

62 

 

Tegevus Periood Eelarvemaht 

Kergliiklusteede loomine 2015- 2020 KOV, 

Maanteeamet, 

projektid 

Spordi- ja vabaajaürituste läbiviimine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Tervistedendavate projektide organiseerimine 2015- 2020 KOV, 

projektid 

Noorte-, tervise- ja spordiseltside moodustamise 

toetamine 

2015- 2020 KOV, 

projektid 

Täiskasvanute huvitegevuste organiseerimine ja 

laiendamine 

2015- 2020 KOV, 

projektid 

 

Tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikkus 

 

Probleemid- spetsialistide vähesus, teenuste vähene kättesaadavus 

 

Valdkonna eesmärk- süsteemi arendamine 

 

Tegevuskava 

 

Tegevus Periood Eelarvemaht 

Perearsti süsteemi täiustamisele kaasaaitamine  2015- 2020 KOV, 

projektid 

Perearsti kättesaadavuse tagamine 2015- 2020 KOV 

Psühholoogi, eripedagoogi, füsioterapeudi ja logopeedi 

teenuse võimaldamine 

2015- 2020 KOV 
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Kokkuvõte 

 

Avinurme valla terviseprofiil on esimeseks katseks koondada olulisim Avinurme valla 

terviseseisundit kirjeldav ning tervisemõjureid kajastav informatsioon ühtede kaante vahele. 

Lisaks andmete esitlusele sisaldab terviseprofiil olulisemaid järeldusi ning soovitusi olukorra 

parandamiseks või saavutatud edu säilitamiseks. 

 

Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks 

peetud indikaatorite abil. Antud terviseprofiili eesmärgiks on anda ülevaade vallarahva 

tervise olukorrast ja tervisemõjuritest, et kavandada terviseedenduse arendamiseks 

edaspidiseid samme. 

 

Mõisted 

 

ELUKESKKOND – looduslik ja tehiskeskkond, mis ümbritseb meid väljaspool töö- ja 

õpikeskkonda. 

 

ELUKVALITEET – üksikisikute arusaam oma positsioonist kultuuri- ja väärtussüsteemis, 

milles nad elavad, koos selle positsiooniga seotud eesmärkide, ootuste, standardite ja 

muredega. 

 

ESMATASANDI TERVISHOID – oluline tervishoiu valdkond, mis tehakse kättesaadavaks 

riigile ja ühiskonnale jõukohase tasu eest ja meetoditega, mis on praktiliselt ja teaduslikult 

põhjendatud ning sotsiaalselt aktsepteeritud. 

 

KEHALINE AKTIIVSUS – keha mis tahes liikumine, mis on põhjustatud lihastööst ning mis 

põhjustab suuremat energiakulu kui organismi põhiainevahetuse (rahulolekutaseme) 

energiakulu. Mitmesugune tegevus alates organiseeritud sporditegemisest kuni tööl või koolis 

käimiseni või vabaõhutegevuseni.  

 

KESKKONNATERVIS – termin hõlmab neid inimese tervise aspekte, k.a elukvaliteet, mida 

mõjutavad keskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised, sotsiaalsed ja 

psühhosotsiaalsed tegurid; puudutab ka praeguse ja tulevaste põlvkondade tervisele 

potentsiaalselt ebasoodsalt mõjuda võivate keskkonnategurite hindamise, korrektsiooni ja 

tõkestamise teooriat ja praktikat. 

 

LÄHILIIKUMISPAIGAD – liikumis- ja spordipaigad, mis asuvad elamurajoonide 

lähiümbruses (kuni 15 minuti kaugusel elukohast) inimese igapäevases tegevuskeskkonnas 

ning mida kasutavad peamiselt selle piirkonna elanikud igapäevaseks liikumiseks ja 

sportimiseks. Lähiliikumispaigad koosnevad nii lastele ja noortele mõeldud sportimis- ja 

mängupaikadest kui ka harrastusspordiks mõeldud spordisaalidest ja -väljakutest ning 

liikumis- ja sportimisaladest.  

 

PAIKKOND – inimeste võrgustik, keda ühendab kas elukoht, töökoht, etnilisus või mingi 

muu kokkukuuluvustegur. 
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PAIKKONDLIK ARENG – inimeste aktiviseerimine, julgustamine ja stimuleerimine oma 

tervisevajaduste väljendamiseks ja nende toetamiseks kollektiivsetes tegevustes pädevuse 

tõstmise ja oskusteabe jagamise kaudu eesmärgiga arendada paikkonna tegevuspotentsiaali 

tervise edendamiseks.  

 

RAHVASTIKU TERVIS – terminiga väljendatakse püüdlust parendada kogu rahvastiku või 

selle rühmade tervist ja vähendada ebavõrdsust nende tervises. 

 

RAHVATERVIS – tervise edendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja 

tegevus; kogu rahvastiku tervise edendamise, eluea pikendamise ja elukvaliteedi parandamise 

sotsiaalne ja poliitiline kontseptsioon, mis toimib terviseedenduse, haiguste ennetamise ja 

teiste tervise sekkumisvormide kaudu. 

 

RISKITEGUR – sotsiaalne, käitumuslik, majanduslik, keskkondlik või bioloogiline tegur, 

mis põhjustab või soodustab terviseseisundi halvenemist, terviseseisundile soodsalt mõjuvate 

tegurite toime vähenemist või haigustele vastuvõtlikkuse suurenemist. 

 

RISKIKÄITUMINE – eriline käitumisvorm, millega võib kaasneda suurem vastuvõtlikkus 

ühele või enamale haigusele või üldisele terviseseisundi halvanemisele.  

 

SOTSIAALNE SIDUSUS – sotsiaalse sidususe all mõistetakse ebavõrdsuse määra ning 

sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust. Sotsiaalse sidususe suurendamise vahendid on 

kahetised – ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine ning sotsiaalsete 

suhete, sidemete ja suhtlemise tugevdamine. 

 

SOTSIAALNE KAASATUS – sotsiaalne kaasatus on olemuslikult sotsiaalse tõrjutuse 

vastand ning on defineeritav kui kõikide inimeste võimalus osaleda täisväärtuslikult 

ühiskondlikus elus, pääseda ligi temale olulistele ressurssidele ning teenustele, töötada ja olla 

majanduslikult aktiivne. 

Ülalnimetatud ressursside ja teenuste all mõistetakse näiteks võimalust tööd teha ja ligipääsu 

sotsiaalkindlustusele, haridusele, tervishoiuteenustele, kultuurile ja vaba ajaveetmise 

võimalustele ning infotehnoloogiale.  

 

SOTSIAALSED VÕRGUSTIKUD – sotsiaalsed suhted ja sidemed üksikisikute vahel, mis 

võivad pakkuda juurdepääsu tervise sotsiaalsele toetusele või mobiliseerida seda.  

 

TERVENA ELATUD ELUIGA e EELDATAVALT TERVENA ELATUD ELUIGA – 

rahvastiku tervise kvaliteedi näitaja, mille arvutamisel on lisaks rahvastiku suremusele 

arvesse võetud ka rahvastikus esinevate haiguste elukvaliteeti langetav mõju. Näitaja väärtus 

on võrdne eluaastatega, mida rahvastiku keskmine liige eeldatavalt elab maksimaalse 

võimaliku tervisega. Näide: 2006. aastal oli meeste eeldatav eluiga Eestis sünnimomendil 67 

aastat. Osa sellest ajast veedetakse haigena ning kui konkreetne haigus langetab elukvaliteeti 

inimese parima kujuteldava (ideaalse), tervisepiiranguteta tasemega võrreldes 50% võrra, siis 

langeb haiguse pooleaastatase kestuse korral inimese eeldatavalt tervena elatud eluiga 

veerandaasta võrra (0,5 parimast tervisest x 0,5 aastat = 0,25 parima võimaliku tervise aastat). 

Seega, kui 2006. aastal oleks meeste eeldatavalt tervena elatud eluiga näiteks 50 aastat, siis 

jääks neil elu jooksul keskmiselt kasutamata 17 aastat, sest selle aja veedavad nad haigetena. 
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TERVIS – 1948. a defineeris WHO tervist kui täielikku füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu 

seisundit ning mitte ainult kui haiguste ja puuete puudumist; tervis ei ole elamise eesmärk, 

vaid igapäevase elu vahend; positiivne mõiste, mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid 

ressursse ning füüsilisi võimeid.  

 

TERVISEEDENDUS – WHO defineerib terviseedendust kui protsessi, mis võimaldab 

inimestel muuta tervist määravaid tegureid juhitavaks ning selle kaudu tugevdada tervist 

(termini sisu määratleti esimesel rahvusvahelisel terviseedenduse konverentsil 1986. aasta 

dokumendis, mis on tuntud Ottawa harta nime all); terviseedenduse tõlgendamisel tuleb 

eristada terviseedendust kui oodatavat tulemust (lähi- ja kaugeesmärgid) ja kui strateegiat 

(protsessid ja tegevused). 

 

TERVISE MÕJURID – rida isiklikke, sotsiaalseid, majandus- ja keskkonnategureid, mis 

määravad üksikisikute või rahvastiku terviseseisundi. 

 

TERVISEKAITSE – haiguste ennetamise juurde kuuluv terviseteenistus, milles kehtivad 

kohustuslikud normid ja eeskirjad; tervisekaitse käsitleb vahendeid ja abinõusid rahvastiku 

tervise halvenemise vältimiseks ning selle eesmärgiks on tagada tervisele ohutu füüsiline, 

keemiline ja bioloogiline keskkond. 

 

TERVISEKASVATUS – sisaldab teadlikult loodud õppimisvõimalusi, kaasates mõningaid 

kommunikatsioonivorme terviseharituse parandamiseks, mis sisaldavad teadmiste 

täiendamist ning üksikisiku ja ühiskonna tervisele kaasa aitavate eluks vajalike oskuste 

arendamist.  

 

TERVISEKÄITUMINE – igasugune üksikisiku poolt ettevõetud tegevus, hoolimata 

hetkelisest või eelnevast terviseseisundist, tervise edendamiseks, kaitsmiseks või 

säilitamiseks; olenemata sellest, kas selline käitumine on lõppkokkuvõttes objektiivselt 

efektiivne või mitte.  

 

TERVISLIK TOITUMISVIIS – toitumisviis, millel on teatavad kvantitatiivsed ja 

kvalitatiivsed omadused, nagu energiasisalduse vastavus individuaalsetele vajadustele ja alati 

vastavus toitumispõhimõtetele. 

 

VÕRGUSTIK – üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste pühendumisel ning usaldusel 

põhinev grupp, mis on organiseerunud mittehierarhilisel alusel tegelemaks üldiste 

probleemide või muredega, mida seiratakse aktiivselt ja süstemaatiliselt (Rahvastiku tervise 

arengukava 2009-2020). 
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