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1. Sissejuhatus
Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava on kohaliku
omavalitsuse arengudokument, mis määratleb valla tulevikupildi,
arengusuunad
ja
esmatähtsad
tegevused
sotsiaalhoolekande
ja
rahvatervise valdkonnas. Käesolev arengukava kuulub Viimsi valla
strateegilise juhtimise dokumendisüsteemi ja selles kirjapandu on
kooskõlas Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegiaga.
Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on kohaliku omavalitsuse ülesandeks
kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla arengukava
osana, sotsiaalteenuste, -toetuste ja muu abi andmise korraldamine ning
sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine (Sotsiaalhoolekande seadus,
§ 8). Rahvatervise seaduse § 10 alusel on kohaliku omavalitsuse
ülesandeks elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele
suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal.
Käesoleval juhul võttis vallavolikogu vastu otsuse ühendada need kaks
valdkonda iseseisva arengukavana.
Eelmine Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arengukava koostati
2005. aastal. Sellest ajast saadik on vallas toimunud olulised muutused:
majanduselu läbis kiire kasvu järel langustsükli ja praeguseks on olukord
stabiliseerunud. Kasvanud on elanike arv ja osutatavate teenuste maht ning
muutunud on teenuste korraldus. Eelmises arengukavas plaanitust on palju
ellu viidud. Samas on jätkuvalt aktuaalne Viimsi valla arengukavas kirja
pandud eesmärk saavutada olukord, kus rahvastiku areng ja
sotsiaalsüsteem oleksid tasakaalus. Seda silmas pidades kujundati Viimsi
valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise tulevikupilt aastaks 2020,
määratleti eesmärgid ja koostati sihtrühmade põhine tegevuskava
ajavahemikuks 2013–2017. Oluliseks ülesandeks uuel perioodil on
arendada süsteemselt sotsiaalhoolekande ja rahvatervise poliitikat vallas,
suurendada ennetavate tegevuste osatähtsust, parendada osutatavate
teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, suurendada sotsiaaltoetuste
vajaduspõhisust
ja
laiendada
tavahooldust.
Samuti
parandada
terviseedenduse korraldust ning propageerida tervist väärtustavat
käitumist. Viimase osas haakub sotsiaalhoolekande ja rahvatervise
arengukava Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengukavaga (2011),
mille elluviimisega soovitakse suurendada sportliku eluviisi ja liikumise
osatähtsust valla elanike igapäevaelus. Viimsi valla elanikel on õigus elada
tervist toetavas keskkonnas ja teha valikuid terve isiksuse kujunemiseks.
Käesoleva arengukava koostamise käigus analüüsiti valdkonna olukorda.
Statistiliste andmete kõrval kasutati selleks ka elanike küsitlemist ja
fookusgrupi tegevuse tulemusi. Viimsi valla eakate seas tehti ankeetküsitlus
paberkandjal
ja
perede
toimetulekut
käsitles
internetiküsitlus.
Erivajadustega inimeste probleemide selgitamiseks ja neile lahenduste
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otsimiseks korraldati fookusgrupi tegevus. Kõigi nimetatud tööde kirjalikud
kokkuvõtted on kättesaadavad Viimsi valla kodulehel. Töö käigus toimus
kaks seminari, kuhu olid kutsutud erinevate huvirühmade esindajad,
kellega koos arutati sotsiaalhoolekande ja rahvatervise valdkonna
pikaajalisi sihte ja valdkonna arengumudelit ning koostati konkreetne
ülesannete ja tegevuste plaan lähiaastateks.
Arengukava koostamist juhtis Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuameti
juhataja Reet Aljas, keda toetasid ameti töötajad Helen Jõks ja Marlies Siht.
Arengukava koostamiseks moodustati töörühm, mida kureeris Viimsi valla
abivallavanem Jan Trei, töösse olid kaasatud Viimsi vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni liikmed. Töö tegemist nõustas konsultatsiooni- ja
koolituskeskuse Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle ülesandeks oli ka
arengukava teksti koostamine ja töö käigus tehtud küsitluste analüüsimine.
Andmetöötlusega toetas Geomedia projektijuht Kaja Loodla. Arengukava
koostamise
töörühma
seminarides
osalenute
nimekiri
on
lisas 1. Viimsi vallavalitsus tänab kõiki, kes olid nõu ja jõuga abiks
arengukava koostamisel. Tegemist on erinevate huvirühmade konsensusliku
dokumendiga, mille kinnitab Viimsi vallavolikogu.
Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava viiakse ellu
Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuameti juhtimisel. Arengukava rakendamist
finantseeritakse kohaliku omavalitsuse vahenditest, riiklikest toetustest ja
riigieelarvest
eraldatavatest
vahenditest
ning
Euroopa
Liidu
abiprogrammidest.

2. Põhimõisted
Avahooldus ja koduhooldusteenus – abi üksi elavatele puudega või
eakatele inimestele koduses majapidamises (kodu kohandamine,
igapäevaelu vajaduste rahuldamine, nõustamine, juhendamine, hooldamine
jms) ja väljaspool kodu (poes, apteegis, saunas, ametiasutustes käimine,
transport jms).
Elukeskkond – koosneb füüsilisest ehk loodus- ja tehiskeskkonnast
(pinnas, õhk, vesi, hooned, rajatised, teed), sotsiaal-majanduslikust
keskkonnast (tööhõive, haridus, kultuur, transport, elamumajandus,
tööstus, teenused, tervishoid, hoolekanne jne) ja psühhosotsiaalsest
keskkonnast (suhted kogukonnas, valitsemise tavad, poliitikakujundamise
viisid jne).
Isiklik abistaja – inimene, kes aitab puudega inimesel sooritada
igapäevaelus toimetulemiseks vajalikke tegevusi, mida ta oma puude tõttu
iseseisvalt teha ei suuda. Abi ulatus ja iseloom sõltub puudest.
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Juhtumikorraldus – töömeetod, mille kandvaks põhimõtteks on, et
juhtumi lahendab algusest lõpuni üks isik, ning mille eesmärgiks on
arendada ja parandada inimese toimetulekut ning vältida sotsiaalsete
probleemide (sh töötus) tekkimist ja süvenemist. Juhtumikorralduse
peamiseks ülesandeks on inimese seostamine tema vajadustele vastavate
teenuste ja toetuste ning muude ressurssidega.
Hooldaja – teovõimeline täisealine isik, kes Viimsi vallavalitsuse korralduse
alusel hooldab ja abistab: a) 3–16-aastast keskmise, raske või sügava
puudega last, elab rahvastikuregistri andmetel hooldatavaga samal
aadressil ning ei tööta; b) 16–18-aastast raske või sügava puudega last,
elab rahvastikuregistri andmetel hooldatavaga samal aadressil ning ei
tööta; c) üle 18-aastast raske või sügava puudega isikut.
Hoolekandeasutus – päevaselt või ööpäevarigselt tegutsev asutus, kus
seal viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav
hooldamine, sh ravimine, põetamine, rehabilitatsioon, kasvatamine ja
arendamine.
Hoolekandeasutuste liigid – päevakeskus (päevast hooldamist osutav
asutus), tugikodu (kodus elavale puudega isikule päevast või perioodilist
ööpäevast hooldamist osutav asutus), varjupaik (isikule ajutist ööpäevast
abi ja tuge ning kaitset pakkuv asutus), asenduskodu (orbudele ja
vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele asenduskoduks loodud asutus),
noortekodu (lastekodust, hälvikute erikoolist, koolkodust pärit või
vanemliku hoolitsuseta jäänud üle 15-aastastele noortele elamiseks ja
rehabilitatsiooniks loodud asutus), üldhooldekodu (vanuritele ja puuetega
isikutele elamiseks, nende hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud
asutus), koolkodu (hariduslike erivajadustega õpilaste kool), sotsiaalse
rehabilitatsiooni
keskus
(erivajadustega
isikutele
aktiivseks
rehabiliteerimiseks loodud asutus) ja erihooldekodu (vaimuhaigetele ja
raske vaimse puuedega isikutele elamiseks, nende hooldamiseks ja
rehabilitatsiooniks loodud asutus).
Kogukonna kaasatus – protsess, mille kaudu tekib inimestel võimalus
aktiivselt osaleda neid puudutavate küsimuste määratlemises, nende elu
mõjutavate tegurite üle otsustamises, poliitikate kujundamises ja
elluviimises, teenuste planeerimises, arendamises ja osutamises ning
muutuste saavutamiseks vajalikes tegevustes.
Puue – inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või
funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike
ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega
võrdsetel alustel (RT I 1999: 16, 273).
Rahvatervis – tervise edendamise, haiguste ennetamise ja eluea
pikendamise teadus ja praktika, mida viiakse ellu kas kogu rahvastikule või
selle teatud rühmadele suunatud tervise interventsioonivormide kaudu.
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Rehabiliteerimine – protsess, mille eesmärgiks on keskkonnamõjude,
haiguse või trauma tagajärjel füüsiliselt, vaimselt või sotsiaalselt
kahjustatud tervisega inimese tervise täielik taastamine või parima
võimaliku tervise taastamine, et tagada võimalikult aktiivne ja iseseisev
toimetulek olmes, tööl, hariduse omandamisel, kultuuri ja vabaaja
tegevustes. Rehabiliteerimine on multidistsiplinaarsete teenuste kogum,
mille käigus antakse hinnang isiku tegevusvõimele, juhendamise või
järelevalve vajadusele ning teda ümbritsevale keskkonnale, planeeritakse
ning viiakse ellu isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsialaseks
integratsiooniks vajalikud tegevused ja hinnatakse nende tulemuslikkust.
Sotsiaalabi – puuduse korral majanduslik
inimväärset äraelamist võimaldaval tasemel.

toimetuleku

tagamine

Sotsiaalhoolekanne – toimingute süsteem, mille eesmärgiks on
inimestele erinevate vabaduste kindlustamine ning inimressursi arendamise
kaudu majanduse edenemiseks paremate võimaluste loomine. Toetatakse
sotsiaalset kaasatust, ennetatakse ja leevendatakse laiaulatuslikumalt ning
tõhusamalt
vaesust
ja
sotsiaalset
tõrjutust.
Sotsiaalhoolekande
meetmeteks on toetused ja teenused, mis on suunatud inimestele
inimväärse elustandardi (sisaldab eluks vajalikku toitu, riietust, eluaset,
piisavat hoolitsust ning eneseteostuse võimalust) tagamisele.
Sotsiaalne sidusus – sotsiaalsel usaldusel, kindlustundel, vastastikusel
abistamisel, jagatud väärtustel ja võrdsetel võimalustel põhinev ühiste
ettevõtmiste järjepidev protsess ühiskonna kujundamisel.
Sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav
rahaline toetus. Sotsiaaltoetusteks on toimetulekutoetus ning omavalitsuse
eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused.
Tervis – füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu mõjurite toimel muutuv
seisund, mitte ainult haiguste ja puuete puudumine; 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. a dokumendis, mis on tuntud Ottawa
harta
nime
all);
terviseedenduse
tõlgendamisel
tuleb
eristada
terviseedendust kui oodatavat tulemust (lähemad ja kaugemad esmärgid)
ja kui strateegiat (protsessid ja tegevused).
Tugiisik – inimest toetav isik, kelle teenuse sisuks on inimese abistamine
jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste
8
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teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevaelus. Tugiisikute töö
sisu, tööülesanded ja -korraldus on sihtrühmast sõltuvalt erinevad.
Olenevalt kliendi vajadusest on tugiisik abistaja asjaajamisel või
õpitegevuses, emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja
jne. Kõik tugiisikuteenuse saajad vajavad motiveerimist ja julgustamist,
mõned neist ka juhendamist konkreetsete toimingute (igapäevatööd,
asjaajamine, kontaktide loomine jm) tegemiseks või õppimiseks. Tugiisik ei
tee oma kliendi eest tegevusi ära.
Vaesus – sotsiaalne probleem, mis väljendub teatud inimrühmade
materiaalsete ressursside ebapiisavusest tingitud ilmajäetuses ühiskonnas
hädavajalikuks
peetud
elustandardist
ning
sotsiaal-majanduslikust
osalusest; jaotub järgmiselt: absoluutne vaesus, suhteline vaesus,
süvavaesus ja toimetulekut ohustav vaesus.
Võrgustik – üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste pühendumisel ning

usaldusel põhinev grupp, mis on organiseerunud mittehierarhilisel alusel, et
tegeleda üldiste probleemide või muredega, mida seiratakse aktiivselt ja
süstemaatiliselt.
Vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale
vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekande abinõud, mis tagavad abi
vajavale inimesele vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

3. Lühiülevaade seni kehtinud Viimsi valla
sotsiaalvaldkonna arengukava täitmisest
Sotsiaalhoolekande toimingute eesmärk on inimestele erinevate vabaduste
kindlustamine ja inimvara kaudu majandustegevuseks paremate võimaluste
loomine. Selleks parandatakse abivajajate toimetulekut, ennetatakse ja
leevendatakse vaesust ja sotsiaalset tõrjutust.
Viimsi valla varasem sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arengukava koos
tegevuskavaga on olnud aluseks Viimsi valla sotsiaalvaldkonna töö
tegemisel. Lühidalt kokku võetuna saab arengukava täitmise kohta esitada
järgmist:
•

Sotsiaalhoolekande teenused on Viimsi vallas alates 2005. aastast
muutunud mitmekesisemaks ja nende kättesaadavus on paranenud.
Eelkõige seondub tegevus mitterahaliste teenuste arendamise ja
kättesaadavuse võimaldamisega. Kui varasematel aastatel ei olnud
vallaelanikel
võimalust
peale
üldhooldekoduteenuse
muid
sotsiaalhoolekandeteenuseid kasutada, siis nüüdseks on lisandunud
mitmeid vajaduspõhiseid teenuseid.
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•

Kesksel kohal on vallas olnud teenuste arendamine erivajadustega
inimestele. Koostöös erivajadustega laste vanemaid koondava MTÜ
Viimsi Invaühinguga on teadvustatud erivajadustega inimeste
vajadusi ja abi olulisust. Alates 2004. aastast on tegutsenud
erivajadustega laste vanemate loodud MTÜ Viimsi Invaühing,
eesmärgiks toetada peamiselt Viimsi vallas elavaid puudega lapsi ja
noorukeid, ühendada nende vanemaid ja pakkuda üritusi ning
psühholoogilist tuge. MTÜ Viimsi Invaühing teeb koostööd Viimsi
vallavalitsuse ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukojaga. Igal aastal
korraldatakse talviseid ja suviseid rehabilitatsioonipäevi, ühingu
sünnipäevi, suvise koolivaheaja laagreid, perepäevi, jõulupidu ja
ülevallalist heategevuslikku jõuluballi.

•

Viimsi vallavalitsuse oluliseks koostööpartneriks erivajadustega
isikutele teenuste pakkumisel on olnud Fertilitase AS, kes pakub
rehabilitatsiooniteenuseid nii täisealistele kui ka lastele.

•

Viimsi
vald
tasub
erivajadustega
laste
transporditeenuse
õppeasutusse
jõudmiseks.
Osaliselt
tasutakse
nende
laste
vanematele isiklikule transpordile tehtud kulutused, kui teenuse
mahu või erivajaduse tõttu ei saa laps valla transporti kasutada.
Samuti on pakutud liikumis- ja nägemispuudega täisealistele
inimestele transporditeenust raviasutusse jõudmiseks. Vajadus
transporditeenuse järele on suurem, kui on siiani suudetud pakkuda.
Üksikjuhtudel on tagatud puudega lapsele tugiisiku ning isikliku
abistaja
teenuse
osaline
hüvitamine.
Samuti
on
tasutud
kuulmispuudega isikute viipekeele tõlketeenuse eest. Viimsi
vallavalitsus maksab hooldajatoetust puudega lapse ning raske ja
sügava puudega täisealiste isiku hooldamise eest. Puudega lastele on
kindlustatud riiklikult rahastatava lapsehoiuteenuse kättesaadavus
ning selle meetme abil on võimalik peale lapsehoiuteenuse tasuda ka
muude lapse ja tema pere toimetulekut parandavate teenuste eest,
nagu transpordi, isikliku abistaja või tugiisiku, psühholoogi,
logopeedi, füsioterapeudi teenused.

•

Viimsi Keskkoolis ja Püünsi Põhikoolis on
kättesaadavus. Lapsi ja peresid toetavad
-pedagoog ning psühholoogid. MLA Viimsi
osaajaga psühholoog ning alates 2012.
sotsiaalpedagoog. Prangli Põhikoolis on alates
sotsiaalpedagoog.

•

Osaletakse projektis „Lastega peresid jõustavad teenused“, mille
kestel on pered saanud perelepitus-, pereteraapia- ja psühholoogi
teenuseid. Juhtprojektina on korraldatud laste massaaž koolides.

tagatud tugiteenuste
sotsiaaltöötaja ja/või
Lasteaedades töötab
aasta sügisest ka
2012. aastast ametis
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•

Lapsevanemale, kes ei saa oma lapsele lasteaiakohta, hüvitatakse
lapsehoiuteenuse kulud, samuti on vallas kehtestatud eralasteaia
pearaha.

•

Töötutele on pakutud nõustamisteenuseid, sh võlanõustamist.

•

Eluasemeteenuseid on pakutud piiratud mahus. 2012. aastal sai
valdkond
juurde
kaks
sotsiaalkorterit,
kuhu
majutati
eluasemeteenuse järjekorras olnud pered. Nõudlus eluaseme
kohandamise teenuse järele on olnud väike ja teenust on Viimsi
vallavalitsuse kaasabil osutatud väga üksikutel juhtudel.

•

Kõige
enam
on
arendatud
eakatele
suunatud
teenuseid.
Üldhoolekande teenused on arenenud tänu SA Rannapere
Sotsiaalkeskuse
ning
MTÜ
Viimsi
Päevakeskuse
tegevusele
Haabneemes ja Randveres. Vajaduse heitlikkuse tõttu ei ole Viimsi
vallavalitsus arendanud kohapeal erihooldekodu, tugikodu, varjupaiga
ja noortekodu teenuseid, vaid neid ostetakse vajaduse korral teistest
omavalitsusüksustest.

•

Alates 2010. aastast on Viimsi valla elanikele loodud võimalus
koduhooldusteenuste kasutamiseks. Koos meditsiinilise koduõendusteenuse rakendamisega saab oluliselt vähendada nii lähedaste
hoolduskoormust kui ka institutsionaalse hoolduse vajadust, tänu
millele väheneb rahaline kulu valdkonna eelarves, millesse omakorda
annavad panuse kõik vallaelanikud.

•

Alates 2001. aastast on kohalike omavalitsuste roll tervishoiuteenuste
korraldamises ja rahastamises muutunud. Viimsi vallavalitsuse
peamiseks väljundiks on olnud tegevus kohaliku tervishoiuasutuse
omaniku rollis (aastani 2010 omas Viimsi vallavalitsus AS Viimsi
Haiglas 20%-list osalust). Praeguseks on aktsiad enampakkumise
käigus müüdud Fertilitas AS-ile. AS Viimsi Haigla üldhaiglaks
kujunemine ja haiglavõrgu arengukavasse lülitamine ei ole
realiseerunud. On oluline, et Fertilitas AS on kujunenud
tänapäevaseks tervishoiukeskuseks, kus vallaelanikel on võimalik
saada nii esmatasandi kui ka eriarstiabi, samuti kasutada tervist
edendavaid ja ennetusteenuseid. Viimsi vallavalitsus on toetanud
haiglat, et hoida eriarstide, kelle suhtes on haiglal Haigekassaga
leping, visiiditasu vähekindlustatutele 50% soodsam. Samuti on
hüvitatud eakate ravimikulusid ja vajaduse korral kaetud
ravikindlustuseta isikute tervishoiuteenuse kulusid. Tallinna Kiirabile
hüvitab
Viimsi
vald
kiirabi
kulumudeli
alusel
ruumide
ülalpidamiskulude katmisest puudu jääva summa. Ei ole suudetud
tagada perearstiabi kättesaadavust väikesaartel. Prangli saarel annab
esmatasandi arstiabi Fertilitas AS-i tervishoiupunkt, mida lepingu
alusel rahastab Viimsi vald.
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•

2013. aasta seisuga on Viimsi vallas kaheksa perearsti. Ajavahemikul
2005–2013 on lisandunud kolm perearsti.

•

Rahvatervise
valdkonnas
on
kesksel
kohal
Viimsi
valla
haridusasutuste osalemine tervist edendavate koolide ja lasteaedade
võrgustikus ja terviseedenduslikes programmides. Tervislikuks vaba
aja veetmiseks ja liikumisharrastuste edendamiseks on rajatud
jalgrattateid, mänguväljakuid ning suusa- ja terviseradasid. Viimsi
vallavalitsus toetab rahaga erivajadustega laste ja eakate
ujumisvõimalust. Rahvatervise edendamiseks jätkatakse vastava
taristu rajamist.

4. Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise olukorra
analüüs
Sotsiaalhoolekannet korraldavad sotsiaalministeerium, maavalitsus ja
kohalik
omavalitsus.
Viimase
ülesanneteks
sotsiaalhoolekande
korraldamisel on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise
korraldamine
ning
sotsiaaltoetuste
määramine
ja
maksmine,
eestkosteasutuste töö korraldamine ning sotsiaalregistri pidamine, samuti
sotsiaalregistrist laekuva informatsiooni kehtestatud korras edastamine
Sotsiaalministeeriumile.
Sotsiaalteenusteks
on
sotsiaalnõustamine,
proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine, kodu- ja,
eluasemeteenused, hooldamine perekonnas, hooldamine ja rehabilitatsioon
hoolekandeasutuses ning toimetulekuks vajalikud sotsiaalteenused. Peale
selle võidakse osutada muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.
Sotsiaalhoolekandeseadus näeb ette ka mitmesuguseid teenuseid
sotsiaalsete erivajadustega isikutele, kelleks on lapsed, puudega inimesed,
vanurid, kinnipidamiskohast vabanenud ja teised sotsiaalabi vajavad isikud.
Selles
peatükis
esitatakse
kokkuvõttev
analüüs
Viimsi
valla
rahvastikuarengust ja elanike sotsiaal-majanduslikust olukorrast. Antakse
ülevaade sotsiaalteenuste osutamisest sihtrühmade kaupa.
4.1. Rahvastiku areng
Rahvastikuregistri andmetel elas Viimsi vallas 2013. aasta alguse seisuga
17 673 elanikku. Rahvaarv on olnud taasiseseisvusperioodil kasvutrendis
(joonis 1). Rahvaloenduse andmetel on elanike arv kahe viimase
rahvaloenduse vahelisel perioodil kasvanud 7969 elanikust 2000. aastal
18 562 elanikuni 2011. aastal, kasv seega 10 593 võrra, ehk 2,3 korda.
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Joonis 1. Viimsi valla elanike arv, 1997–2013 (Allikas: rahvastikuregister,
01.01.2013)

Rahvaloenduse andmetel on valla elanike arv mõnevõrra suurem kui
rahvastikuregistri andmetel. Viimsi valla elanike soo- ja vanuskoosseisu
iseloomustab joonis 2.

Joonis 2. Viimsi valla rahvastiku soo- ja vanuskoosseis, 01.05.2013
(Allikas: rahvastikuregister)

Elanike arv on kasvanud kõigis vanuserühmades, ennaktempos 0–9- ja 30–
45-aastaste seas. Viimasele on kaks põhjust: esiteks parimas
pereloomiseas noorte sisseränne valdavalt naaberomavalitsusüksusest
Tallinnast, teiseks sündimuse kasv. Viimsi valla rahvastiku põhinäitajaid
iseloomustavad joonised 3, 4, 5.
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Kokkuvõttes on vallas tegemist positiivse rahvastikuarenguga, sest
tööealiste osatähtsus ja maksumaksjate potentsiaal on pidevalt
suurenenud. Samas on vaja, et valla osutatavad teenused ja infrastruktuur
käiksid kaasas rahvastikuarenguga. Viimsi valla rahvastikuprognoos näitab,
et elanike arv arengukavas määratletud perioodil tõenäoliselt jätkuvalt
kasvab.
Sünnid, surmad ja loomulik iive Viimsi vallas 2005-2012
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Joonis 3. Loomulik iive Viimsi vallas 2005-2012 (Allikas:
rahvastikuregister)
Sisseränne, väljaränne ja rändesaldo Viimsi vallas 2005-2012
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Joonis 4. Rände dünaamika Viimsi vallas 2005-2012 (Allikas:
rahvastikuregister)
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Iibed Viimsi vallas 2005-2012
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Joonis 5. Loomuliku iibe ja rändesaldo dünaamika 2005-2012 (Allikas:
rahvastikuregister)

Valla elanikkond on väga noor, mistõttu on ka pereloomiseas inimeste ja
laste
osatähtsus
rahvastikus
suur.
Rahvastikuarengu
kolm
1
tulevikustsenaariumi (Geomedia, 2011) näitavad elanike arvu kasvu
(joonis 6). Mõõduka eeslinnastumise stsenaariumi korral suureneb Viimsi
rahvaarv 2030. aastaks 40% ja intensiivse eeslinnastumise stsenaariumi
korral see koguni kahekordistub. Siiski võib arvata, et viimane stsenaarium
aset ei leia, sest majandusolud ei näi väga optimistlikud ja Tallinn teeb
olulisi pingutusi, et elanikele kvaliteetset elukeskkonda pakkuda, rakendab
eluasemepoliitikat (ehitab munitsipaalkortereid) jms.

1

Baasstsenaariumis lähtutakse suletud rahvastikust vallas, mis ei arvesta rännet. Iseloomustatakse rahvastiku
sisemist taastevõimet, seda praeguse sündimus- ja suremuskäitumise arvestusega: sündimus 1,7 last naise kohta
ja oodatav eluiga meestel 74,1, naistel 80,1 aastat.
Mõõduka eeslinnastumise stsenaariumis võetakse arvesse nii rahvastiku loomulik liikumine kui ka ränne.
Sündimus püsib kogu prognoositava perioodi vältel 1,7 last naise kohta. Oodatav eluiga sünnihetkel kasvab
aastaks 2030 meestel 77 ja naistel 83 eluaastani. Sisserände osas eeldatakse, et see on aastate 2000–2010
tasemest ca 75%.
Intensiivse eeslinnastumise stsenaariumi korral on sündimuse ja suremuse näitajad samad mõõdukas
stsenaariumis prognoosituga. Rände osas eeldatakse seni kehtestatud planeeringute kiiremat täitumist kui
mõõduka eeslinnastumise stsenaariumis ehk ca 10 aasta jooksul. Perioodil 2010–2020 on rände maht ca 75%
eelmise kümnendi (2000–2010) rändemahust. Perioodil 2020–2030 sisseränne moodustab ca 75% aastate 2010–
2020 rände mahust.
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Joonis 6. Viimsi rahvaarvu muutuse prognoos 2011–2030, 2011=100%
(Allikas: Geomedia OÜ)

Viimsi rahvaarvu kasv kahe viimase stsenaariumi puhul on üsna lineaarne.
See tuleneb rahvastikuprotsesside pikaajalisest inertsest iseloomust ehk
rändel on peale otsemõju (rahvaarvu kasv) ka kaudne mõju loomuliku iibe
kaudu. Kuna sisserändajad on noored, siis kasvab sündide arv seoses
sünnitusealiste naiste arvu suurenemisega, samal ajal laste arv ühe naise
kohta ei muutu. Surmade absoluutarv jääb noorte sisserände tulemusel
väikeseks.
Rahvastiku vanuskoosseisu tuleviku seisukohalt tuleb arvesse võtta, et
Viimsi valla rahvastikuarengut mõjutas suurel määral intensiivne sisseränne
kinnisvarabuumi
aastatel
2005–2008.
Vanuskoosseisus
tekkisid
arvestatavad lained elanike vanusrühmiti, mis mõjutavad rahvastiku
vanuskoosseisu ka tulevikus. Seega, mida intensiivsem on sisseränne
valda, seda väiksemaks muutuvad vanuskoosseisu lained. Samuti näitab
analüüs, et Viimsi valla arengus on rahvastikku silmas pidades kaks rasket
valikut. Esimene: kui sisseränne oluliselt väheneb ja rahvaarvu kasv
peatub, tuleb hakkama saada väga ebaühtlase vanuskoosseisu mõjudega
ehk vajadus avalike teenuste järele pidevalt muutub. Teine: kui
pereloomiseas inimeste sisseränne jätkub, väheneb Viimsi vanuskoosseisu
lainelisus, samas rahvaarv, sh laste arv, suureneb ja kasvab asustustihedus
koos sellest tulenevate probleemidega.
4.2. Elanike majanduslik aktiivsus ja sissetulekud
Viimsi valla maksumaksjate arv on pärast majanduslangust hakanud taas
suurenema (joonis 7). Samuti on kasvanud maksulaekumised. Tegemist on
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majandussurutisest väljumisega, mida kinnitab ka töötute arvu vähenemine
viimastel aastatel (joonis 8). 2013. aasta juuli seisuga on vallas 256 töötut.

Tulumaksu laekumine
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Joonis 7. Viimsi valla maksumaksjate arvu dünaamika ja tulumaksu
laekumine 2005-2012 (Allikas: Rahandusministeerium)
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Joonis 8. Viimsi valla töötuse dünaamika 2005-2012 (Allikas:
rahvastikuregister, Töötukassa)

Viimsi vallas elavad tööga hõivatud on jagunenud Tallinna linnastu paljude
ettevõtete
vahel,
mis
mitmekesistab
töövõimalusi
ja
maandab
majanduslanguse olukorras töötuks jäämise riske. Siinkohal on tähtis
teada, et Tallinna linnastu on kasvava majanduspotentsiaaliga piirkond
Eestis. Oluline on ka märkida, et Viimsi valla elanike haridustase ja
sissetulekud on kõrgemad kui Eestis keskmiselt, mistõttu on nende
tööväljavaated ja tänu sellele ka leibkondade toimetulek keskmisest
paremad.
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4.3. Elanike tervis
Rahvastiku terviseuuringud on näidanud, et tervisenäitajad on tihedalt
seotud soo, hariduse, rahvuse ja sissetulekuga. Selle põhjal saab öelda, et
Viimsi valla elanikel on eeldus olla tervemad kui eestimaalased keskmiselt.
Suremuse üldkordaja (surmajuhtude arv aasta jooksul 1000 aastakeskmise
elaniku kohta) on Viimsis Eesti keskmisest oluliselt madalam, samuti on
keskmisest
vähem
haigestumisi
vereringeelundite
haigustesse,
pahaloomulistesse kasvajatesse, välispõhjustel (vigastused, õnnetused ja
mürgistused) haigestumisi. Elanike terviseseisundit silmas pidades on
jätkuvalt tähtis, et jätkatakse liikumisharrastuste ja teiste tervist
väärtustavate tegevustega.
4.4. Elanikele osutatavad sotsiaalteenused ja -toetused
sihtrühmade kaupa
Sotsiaalhoolekande valdkonnas on kohalike omavalitsuste vastutusel
sotsiaalabi ja eakate, puudega inimeste ning teiste abivajajate hoolekande,
samuti hooldekodude, turvakodude ja teiste sotsiaalhoolekandeasutuste
ülalpidamise
korraldamine.
Kohaliku
omavalitsuse
kanda
on
toimetulekutoetuste maksmine riigieelarvest valla- või linnaeelarvesse
laekunud vahenditest. Samuti määrab ja maksab kohalik omavalitsus teisi
sotsiaaltoetusi, korraldab vältimatu abi andmist ning sotsiaalteenuste
osutamist vastavalt haldusterritooriumi elanikkonna vajadustele. Kohaliku
omavalitsuse ülesannete hulka kuulub ka eestkoste korraldamine.
Viimsi valla elanikele on kättesaadavad riiklik toimetulekutoetus, riigi
rahastatav lapsehoiutoetus ja alates 2013. aasta juulist ka täiendav riiklik
vajaduspõhine peretoetus. Viimsi vallavalitsus maksab valla eelarvest
järgmisi toetusi:
a) Sissetulekust sõltuvad toetused: lasteaias ja koolis toidu eest
tasumise toetus kuni 63,91 eurot kuus; lasteaia kohatasu toetus kuni
58 eurot kuus; ravimitoetus kuni 127,82 eurot aastas; erakorraline
toetus kuni 639,12 eurot; maamaksu toetus vähekindlustatud
isikutele kuni 63,91 eurot; küttetoetus üksi elavale vanurile või
puudega isikule kuni 127,82 eurot aastas; hooldekodus hooldustasu
maksmise toetus isikutele, kellel puuduvad ülalpidamisekohustusega
lähedased isikud või need isikud on vähekindlustatud.
b) Sissetulekust sõltumatud toetused: sünnitoetus 255,65 eurot –
makstakse kahes osas, 63,91 eurot lapse sünni järel ja 191,73 eurot
lapse aastaseks saamisel; põhikooli I klassi mineva lapse toetus
63,91 eurot; eakate tähtpäevatoetus 20 eurot; matusetoetus 63,91
eurot; Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus 128 eurot
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aastas; suurpere toetus 128 eurot aastas; lapsehoiutoetus kuni
127,82 eurot kuus; hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale
25,56 eurot kuus; hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale
15,34 eurot kuus; hooldajatoetus 3–16-aastase keskmise, raske või
sügava puudega lapse hooldajale 19,17 eurot kuus; hooldajatoetus
16–18-aastase raske puudega lapse hooldajale 15,34 eurot kuus;
hooldajatoetus 16–18-aastase sügava puudega lapse hooldajale
25,56 eurot kuus.

4.4.1. Lapsed ja lastega pered
Sotsiaalhoolekande seadusest lähtuvalt on sotsiaalteenuste, -toetuste ja
muu abi põhiliseks korraldajaks isiku elukohajärgne valla- ja linnavalitsus.
Seega on abi vajavale lapsele ja tema perekonnaliikmetele abi andmine või
abi korraldamine kohaliku omavalitsuse otseseks kohustuseks. Kui
lastekaitsetöötaja on saanud infot abi vajava lapse kohta, peab ta
juhtumikorralduse põhimõttel ja vajalikke osapooli kaasates hindama lapse
ja pere toetusvajadust, planeerima ja korraldama toetavaid tegevusi ja
muid sekkumisi ning seejärel hindama sekkumiste tõhusust.
Euroopa Liidu (EL) põhiõiguste harta 24. artikkel sätestab:
•
•
•

Lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele.
Kõikides lastega seotud toimingutes tuleb esikohale seada lapse
huvid.
Igal lapsel on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene
kontakt oma mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega
vastuolus.

Koos rahvaarvu kasvuga on laste arv Viimsi vallas pidevalt suurenenud
(joonis 9). Siiani on lastekaitseteenuste arendamiseks ja ellurakendamiseks vajaminevad ressursid olnud Viimsi vallas piiratud.
Lastekaitsetöös napib töötajaid, olemasolevad on ülekoormatud, vajalike
teenuste kättesaadavus ja koostöö erinevate institutsioonide vahel vajab
tõhustamist. 2005. aastal Vabariigi Valitsuse otsusega heaks kiidetud
lastekaitse kontseptsioon seadis eesmärgiks saavutada olukord, kus ühe
lastekaitsetöötaja kohta oleks parimal juhul 1000 last. 2010. aastal oli
Eestis
ühe
lastekaitsetöötaja
kohta
keskmiselt
1360
last
(Sotsiaalministeeriumi andmed). Viimsi vallas on 2013. aasta juuli seisuga
ühe lastekaitsetöötaja kohta 2400 last.
Viimsi vallas töötab kaks lastekaitse spetsialisti, kes töötavad juhtumitöö
põhimõttel. Keskmiselt tegeletakse aasta jooksul ligi 150 perega. Ühel
lastekaitsetöötajal on töös keskmiselt 40 aktiivset juhtumit. Ühes kuus
lisandub keskmiselt 13 uut juhtumit. Valdavalt on menetluses lapse
hooldusõigusega seonduvad juhtumid, mis on lahendamisel kohtus või mille
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puhul otsitakse kohtuvälist lahendit. Sotsiaalministeeriumi välja antud
käsiraamatu „Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses“ (Korp, Rääk 2004)
järgi ei tohiks lastekaitsetöö kvaliteedi tagamiseks ühel lastekaitsetöötajal
korraga töös olla rohkem kui 20 aktiivset juhtumit.
Tabel 1. Lastekaitsega seotud juhtumite arv Viimis vallas (Allikas: Viimsi
vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet)
2011

2012

Kohtuväliselt menetluses juhtumid

54

217 (sh alaealiste
komisjonis käinud jm)

Kohtus lahenduse saanud vaidlused

19

21

Lastekaitsetöö tõhustamiseks ja avalikkuse ning lastega töötavate
spetsialistide
teavitamiseks
korraldasid
Viimsi
vallavalitsuse
lastekaitsetöötajad 2012. aasta kevadel valla koolide ja lasteaedade
spetsialistidele teavituskampaania, mille käigus jagati teadmisi kohustuse
kohta teatada väärkoheldud või abi vajavast lapsest politseile ja/või
vallavalitsuse
lastekaitsetöötajale.
2012.
aasta
sügisel
korraldati
spetsialistidele (sotsiaaltöötajad, psühholoogid, pedagoogid, arstid,
politseinikud) koolitus, mille käigus jagati teavet ning vahetati mõtteid,
kuidas paremini tagada, et laste väärkohtlemist märgataks varem ning
sellesse sekkutaks kiiremini.
Viimsi vald osaleb 2012. aasta septembrist kuni 2013. aasta oktoobrini MTÜ
Perede ja Laste Nõuandekeskuse projektis „Lastega peresid jõustavad
teenused“, mille käigus saab vald osta soodushinnaga perelepitus-,
pereteraapia- ja psühholoogi ning psühhiaatri teenust. Juhtprojektina on
korraldatud laste massaaži koolides.
Laste arv Viimsi vallas 2005-2012
6000

Laste arv
4000

3161

3 542

3 835

4 231

4 339

4 454

4 583

4 125

2008

2009

2010

2011

2012

2000

0

2005

2006

2007
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Joonis 9. Viimsi valla laste arvu dünaamika 2005-2012 (Allikas: Viimsi
vallavalitsus)

Perede toetamiseks töötavad Viimsi Keskkoolis ja Püünsi Põhikoolis
tugikeskused. Viimsi Kooli tugikeskus koondab erinevaid tugispetsialiste
(psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, logopeedid, eripedagoog, koolide
meditsiiniõed, noortejuht). Uuendusena on 2012. aastast võimalik oma
mure edastada koolis asuvale spetsialistile ka elektrooniliselt. Alates
2013. aastast töötab sotsiaalpedagoog ka Prangli põhikoolis.
Viimsi vallas 2012. aasta lõpus tehtud uuringu tulemustest selgus, et
mitmesuguseid tugiteenuseid oli kasutanud 54% vastanutest. Kõige enam
kasutasid lastega pered logopeedi (79%) ja psühholoogi teenust (44%),
vähem eripedagoogi (11%) ja lastepsühhiaatri teenust (6%).
Septembris 2013 avab uksed Viimsi Keskkooli Randvere õppehoone. Sinna
on planeeritud õpperuumid kuni 40-le põhikooli haridusliku erivajadusega
õpilasele. Võimalik on õppida nii lihtsustatud kui ka individuaalõppekava
alusel. Koolipäeva teise poole sisustab pikapäevarühm.
Viimsi valla eelarvest kulus 2012. aastal perede toetusteks 210 119,23
eurot, mis on 32% valla sotsiaalvaldkonna eelarvest.
Tabel 2. Laste ja lastega perede toetuse saajate hulk ja toetuste summa,
2012
Taotluste/saajate
arv
323

Summa,
eurot
34 891,90

60

12 840,09

35

4 480

Lapsehoiu toetus

156

92 852,77

Sünnitoetus

214

53 071.03

I klassi mineja toetus

187

11 983,44

Toetuse nimetus
Ühekordne toetus
Lasteaia kohatasu ja toiduraha toetus,
koolitoidutoetus
Suurpere toetus

Raskes majanduslikus olukorras olevatel peredel on aidatud kütet
muretseda, eluasemekulusid katta, osaliselt on kompenseeritud nende
abivahendite ning ravi kulusid. Samuti on toetatud laste suvelaagrites
osalemist. Eeltoodule lisaks tagab Viimsi vallavalitsus alg- ja põhiharidust
omandavatele õpilastele valla koolides tasuta koolitoidu. Erivajadustega
laste peresid toetatakse riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse toetusega
(371 eurot aastas lapse kohta).
Puudega isikute ümarlauas selgus, et puudega laste peredel ei ole piisavalt
infot pakutavate teenuste ja toetuste kohta, teave ei jõua peredeni õigel
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ajal ja tihti ei teata, kuidas teenuseid või toetusi taotleda. Puudega lastele
ja nende peredele ei ole küllalt hästi kättesaadav esmatasandi nõustamine
ja psühholoogiline abi (vt lisa 2).
4.4.2. Toimetulekuraskustega tööeas isikud ja pered
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Elanike toimetuleku tagamiseks on aastate jooksul rakendatud erinevaid
meetmeid ja mitmed kohustused on Viimsi vallale tekkinud seoses riiklike
toetuste
ümberstruktureerimise
või
vallale
üleandmisega.
Majanduslangusest tulenevalt on töötutele ja toimetulekuraskustega
isikutele suunatud vahendite hulk Viimsi valla eelarves enam kui
kolmekordistunud. Seoses toimetulekuraskustes perede ja töötute arvu
pideva kasvuga aastani 2011 suurenesid toetuste väljamaksed. Viimsi
vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet tegeleb ka töötute rehabilitatsiooni
ning nõustamisega. Nõustamisega püütakse pikaajalisi töötuid motiveerida
tööellu naasma, tegelema aktiivselt ümber- või täiendusõppega. Viimsi
vallas maksti 2012. aastal toimetulekutoetust 2,42 eurot elaniku kohta,
Eestis keskmisena 18,09 eurot. Toimetulekutoetust maksti 2012. aastal
Viimsi vallas 15 perele summas 36 079,01 eurot. 2013 I kvartalis maksti
toetust 11 787,63 euro suuruses summas.

Joonis 10. Riiklikud toimetulekutoetused Viimsi vallas, 2005–2012
(Allikas: Viimsi vallavalitsus)

Viimsi valla perede ankeetküsitluse põhjal hindas oma leibkonna
majanduslikku toimetulekut väga heaks ja heaks 57%, rahuldavaks 38%
vastanutest, 5% vastanutest hindas oma majanduslikku toimetulekut
mitterahuldavaks. Muret tuntakse üksikvanema toetuse puudumise pärast.
Toodi esile vallaelanike suurt majanduslikku koormust (laenud,
kommunaalteenused), samuti suurt transpordikulu. Viimsi valla perede
ankeetküsitluses osales 250 peret, küsitlus oli internetipõhine ning ankeete
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jagati valla lasteaedade ja koolide lastevanemate meililistide kaudu.
Küsitluse kokkuvõte on lisas 3.
Viimsi valla eelarvest maksti 2012. aastal peredele ühekordseid toetusi
kokku summas 34 891 eurot. Valda laekus peredelt 323 taotlust.
2013. aasta esimese seitsme kuuga on toetustele kulunud 33 133 eurot.
Perede toimetuleku parandamiseks maksti 2012 aastal lastele lasteaias ja
koolis toidu eest toetust summas 12 387 eurot. 2013 aasta seitsme kuuga
on selleks kulutatud 8974 eurot.

4.4.3. Erivajadustega lapse või täiskasvanuga pered
Koos Viimsi valla rahvaarvu üldise kasvuga on järk-järgult kasvanud ka
erivajadusega inimeste arv. 2012. aasta lõpus elas Viimsi vallas kokku 532
puudega isikut, neist 429 olid täiskasvanud ning 108 lapsed (vanuserühm
0–19).
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Joonis 11. Puudega laste arv Viimsi vallas, 2005–2012 dets (Allikas:
Viimsi vallavalitsus)
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Joonis 12. Puudega täiskasvanute arv Viimsi vallas 2008–2012 dets
(Allikas: Viimsi vallavalitsus)
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Tabel 3. Puudega isikute arv vanuse ja puude liigi järgi, 2013 (Allikas:
Sotsiaalkindlustusamet)
0-18
Sügav

Kokku

Kesk

Raske

Sügav

Kokku

Kesk

Raske

Sügav

Kokku

64+

Raske

19-63

Kesk

Vanuserühm

0

9

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Kuulmispuue

2

1

0

3

3

1

0

4

1

2

0

3

10

Liikumispuue

8

10

1

19

25

11

2

38

21

58

8

87

144

Liitpuue

3

28

8

39

21

27 13

61

15

31

19

65

165

Nägemispuue

0

0

0

0

1

1

1

3

1

6

4

11

14

Psüühikahäire

0

13

0

13

22

18

1

41

0

7

10

17

71

Vaimupuue

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

2

Muu

6

17

0

24

46

9

0

55

17

24

3

44

123

19

79

9

Puude liik
Keele- ja
kõnepuue

Kokku

108 118 67 18 203

55

128 44 227

Kokku

538

Seoses puudega laste ja täisealiste arvu suurenemisega on kasvanud
vajadus toetuste ja teenuste järele, et tagada perede igapäevane
toimetulek ning puudega isikute ühiskonnaelus osalemine.
Arvestades suurenenud vajadusega, on mõneti kasvanud teenuste ja
toetuste hulk puudega inimestele ning eriti puudega laste ja nende perede
toimetulekule suunatud tugi. Enamik puudega inimestele vajalikke
teenuseid on Viimsi valla elanikele kättesaadavad Tallinnas, kuid seoses
nõudluse kasvuga on vallal otstarbekas pakkuda teatud teenuseid
kohapeal. Nii avati näiteks 2010. aastal koostöös rehabilitatsiooniteenust
pakkuva Fertilitas AS-i ja Viimsi valla noorsootöö ja haridusametiga
erivajadustega laste lasteaiarühm. Samuti avatakse 2013. aasta septembris
Viimsi Kooli Randvere õppehoones õpperuumid erivajadustega lastele.
Rehabilitatsiooniteenust pakuvad vallas AS Fertilitase rehabilitatsiooniüksus ja Pesakast OÜ rehabilitatsioonikeskus.
Peale kohaliku omavalitsuse pakuvad puudega laste peredele toetust ja abi
mitmed organisatsioonid nii Tallinnas kui ka Viimsis. Neist kõige olulisem on
MTÜ Viimsi Invaühing (loodud 2004. aastal), mille asutasid puudega laste
vanemad ise. Ühingu eesmärgiks on toetada peamiselt Viimsi vallas elavaid
puudega lapsi ja noorukeid, ühendada nende vanemaid ja pakkuda üritusi
ning psühholoogilist tuge kõigile ühinguga liituda soovinud puudega
inimestele ja nende esindajatele. MTÜ Viimsi Valla Invaühing teeb koostööd
kohaliku omavalitsuse ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukojaga. MTÜ
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Viimsi Invaühingu traditsioonilised üritused on peredega meisterdamised,
suvised ja talvised perelaagrid, laste koolivaheaja laagrid, jõulupeod,
koolitused ja veel paljud teised huvitavad üritused peredele ja lastele.
Puudega laste peredel on võimalik taotleda valla
tervishoiuametist järgmiseid sotsiaaltoetusi ja -teenuseid:

sotsiaal-

ja

a) sotsiaaltoetused: transporditoetus (septembrist maini, makstakse
vanemale, kelle puudega laps ei õpi valla koolis), ravimitoetus (kord
kvartalis); hooldajatoetus mittetöötavale vanemale, vanema osaluse
hüvitamine abivahendite soetamisel ja muud ühekordsed toetused;
b) sotsiaalteenused: transporditeenus (väljaspool Viimsit õppivatele
lastele ja noorukitele), Viimsi Tervise SPA Hotelli veekeskuse teenus,
isikliku abistaja ja tugiisiku teenus lasteaias ja riigi rahastatav
lapsehoiuteenus (maksimaalselt 371 eurot aastas). Peale selle on
sotsiaalamet puudega laste suuremaid vajadusi arvestades toetanud
logopeedi-, massaaži-, ning muude teraapiateenuste hüvitamist.
Riigieelarvest maksti 2012. aastal 40 lapsele
lapsehoiutoetust kokku summas 18 577 eurot.

erivajadusega

laste

Viimsi valla eelarvest kulus 2012. aastal erivajadustega isikutele toetuste
maksmiseks ja teenuste ostmiseks kokku 74 821,69 eurot. Valdava osa
sellest võttis enda alla erivajadusega laste ja noorte transporditeenuse
kulu, erivajadusega isikute hooldajatoetused ning erivajadusega isikute
hoolekandeteenuste tasud.
Puudega inimestele sotsiaalteenuste osutamisega seotud kitsaskohad
selgitati välja 2012. aasta detsembris toimunud puudega isikute
fookusgrupi ümarlauas (Vt protokolli lisas 2). Peamisena toodi esile
järgmised probleemid:
- puudega lastele ja täiskasvanutele osutatavaid teenuseid on liiga vähe
(transporditeenus, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus);
- info kättesaadavus on puudega inimestel piiratud;
- puudub päevakeskus psüühiliste erivajadustega täiskasvanutele;
- puudub toetatud töötamise teenus erivajadustega inimestele;
- puudub päevahoiuteenus erinevatele sihtrühmadele (nt dementsed,
psüühikahäiretega isikud, erivajadustega lapsed jne);
- puudub hooldusasutus psüühikahäiretega inimestele, kellel on
alkoholisõltuvus;
- kaardistamata on puudega inimeste konkreetsed vajadused, mistõttu ei
saa koostada teadmistepõhiseid prognoose teenuste arendamiseks.
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4.4.4. Eakad
2013. aasta juulikuu seisuga on vallas 2948 pensionäri, sh 2434 vanadus-ja
342 töövõimetuspensionäri ning 173 muude pensionide saajat. Eakate
(vanus 65+) arvu Viimsi vallas iseloomustab joonis 14.
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Joonis 13. Eakate arv Viimsi vallas 2005–2012 ja selle muutumine
võrreldes 2005. aastaga (Allikas: Statistikaamet)

Kuigi Viimsi on noore elanikkonnaga vald, on sotsiaalkulutustes suurim
osatähtsus eakate toimetuleku tagamisega seotud kuludel. Peamiselt kulub
raha hooldekodu ja päevakeskuse teenuste rahastamisele, seejärel
ühekordsetele toetustele ravimite, esmatarbekaupade, kütte ja muude
kulude osaliseks hüvitamiseks.
MTÜ Viimsi Päevakeskuselt osteti 2012. aastal teenuseid summas 47 700
eurot. MTÜ Viimsi Päevakeskus pakub teenusena huvi- ja spordiringe:
daamide
aeroobika,
tervisevõimlemine,
seeniortants,
õmblemine,
lauatennis, käsitöö, telgedel kudumine, portselanimaal, keraamika ja
kokandus, arvutiõpe, inglise keele õpe, bridžiklubi, vestlusklubi ja kepikõnd.
MTÜ-d Viimsi Pensionäride Ühendus toetati 2012. aastal 6000 euroga,
2013. aastal 8000 euroga. MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus pakub
eakatele järgmisi tegevusi: matkaklubi, bowlinguklubi, käsitööring,
fotoring, ning korraldab eakatepäeva üritusi. Tähistatakse ühenduse
aastapäeva,
peetakse
bowlinguturniiri,
mängitakse
mälumängu,
korraldatakse tervisepäev ja sügisball.
Eakate tähtpäevatoetust maksti kuldpulmade ning juubelite puhul. Lisaks
eeltoodule toetab Viimsi vald traditsioonilisi eakate projekte, nagu
pensionäride jõulupidu, eakate vesivõimlemine jms. 2011. aastast suurenes
koduhooldusteenuste rahastamine, mis võimaldab eakatel paremini oma
harjumuspärases elukeskkonnas toime tulla.
Viimsi valla eakate ankeetküsitluse tulemuste põhjal hindas oma
majanduslikku toimetulekut rahuldavaks 80% vastanutest. Seda ennekõike
tänu töisele sissetulekule ning laste ja leibkonnaliikmete materiaalsele
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toetusele. 10% vastanutest pidas oma majanduslikku olukorda
mitterahuldavaks. Põhjustena nimetati väikest pensioni, samuti suuri
eluaseme-, toidu- ja ravimitekulusid. Hirmu tuntakse eluasemekulude
kasvu pärast.
Oma tervislikku seisundit hindasid eakad kõige sagedamini rahuldavaks
(66%), järgnesid hinnangud hea (24%) ja mitterahuldav (10%). Tervisekao
põhjustena toodi esile erinevate haiguste põdemist. Positiivsena nimetati
tervislike eluviiside viljelemist ning seda, et vaeguste korral on olemas
tõhus meditsiiniline abi. Samas tõid eakad esile, et soovivad tulevikus
Viimsi
vallavalitsuselt
enam
abi
rahalise
toetusena
(33%),
transporditeenusena
(27%),
toitlustusteenusena
(14%),
koduhooldusteenusena (10%) ja eluasemetoetusena (8%). Soovitakse ka
päevahoiuteenust (6%) ja häirenuputeenust (2%). Veel nimetati eluaseme
maamaksust vabastust rohkem kui 1500 m² kohta; suvekodu maamaksu
toetust, ravimitoetust; toimetuleku nõustamist ning psühholoogi, juristi ja
koduabilise teenust. Samuti nimetati soovi saada enam igat liiki infot
(uuendused teenustes, võimalused paremini hakkama saamiseks jne). Ka
soovitakse muru niitmise, küttepuude lõhkumise ja ladumise teenust.
Teenuse saamisel on 47% vastajatest nõus osa teenuse hinnast ise tasuma.
Vastanutest 53% ütles, et neil ei ole võimalik teenuse eest maksta.
Eakate hooldusteenust pakub Viimsi vallas SA Rannapere Sotsiaalkeskus,
kus 2013. aasta 1. juuli seisuga oli valla toetusel hooldusel 12 valla eakat
(kokku oli pansionaadis 50 elanikku). Kui vähekindlustatud või omasteta
isikuid on vaja vallaeelarve toetusel paigutada pikaajalisele hooldusele,
eelistatakse SA Rannapere Sotsiaalkeskuse teenuseid. Mitmesugustel
põhjustel elavad 2013. aastal väljaspool valda mujal hooldekodudes veel
üheksa valla eakat. Eakate hooldustasude toetust maksti 2012. aastal
kokku 96 332,50 eurot.
Viimsi valla aktiivsemate eakate igapäevast huvitegevust korraldab MTÜ
Viimsi Päevakeskus kahes keskuse majas: SA Rannapere Sotsiaalkeskuses
Haabneeme alevikus ja Randvere Päevakeskuses Randvere külas. Eakatele
pakutakse võimalusi nii füüsiliseks, käeliseks kui ka vaimseks tegevuseks.
Päevakeskuses tegutsevad huviringid, korraldatakse kultuuriüritusi ja
tegutsevad suhtlemisklubid. Päevakeskuste töös osales 2012. aastal
keskmiselt 300 eakat, pidevalt on töös ca 20 huvialaringi. Päevakeskuse
teenuste ostmiseks kulutati 2012. aastal 83 397,03 eurot.
Eakate hoolekandes on põhiliseks valla eakate nõustamine, et nad teaksid
oma õigusi ja et nende huvid oleksid seaduslikult kaitstud; eakate
abistamine probleemide lahendamisel, et oleks tagatud nende toimetulek;
puuetega inimeste ja vanurite paigutamine üld- või erihooldekodusse;
eestkoste korraldamine ja seadmine ning teovõimetute täiskasvanute
varaliste õiguste kaitse.
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Prangli saare eakatel hoiab silma peal ja aitab neil toime tulla lepinguline
avahooldustöötaja. Prangli saarel elab 2013. aasta juunikuu andmetel 28
pensionäri.
Viimsi vallas jagatakse eakatele paremaks toimetulekuks veel Euroopa Liidu
toiduabi, mille maht oli 2012. aastal 11 220 kg ja 2013. aastal on
11 338 kg.
Peale selle makstakse valla eelarvest täiendavaid toetusi ravimite ja
abivahendite
ostmiseks,
küttepuude
soetamiseks,
eluasemekulude
katmiseks, maamaksu kompenseerimiseks ja muudeks kulutusteks.
2012. aastal taotles ühekordset toetust 173 eakat ja eelarvest kulus
toetuste maksmiseks 9781,41 eurot.
Viimsi vallavalitsus pakub ka koduhooldusteenust vähekindlustatud
eakatele. 2012. aastal sai teenust viis eakat, 2013. aasta juuni seisuga oli
teenuse sajaid kolm. Praegu puudub vallas tasuline koduhooldusteenus.
Seoses elukalliduse pideva tõusuga on eakatele juba aastaid makstud
aastatoetust 32 eurot isiku kohta. 2012. aastal maksti toetust 2179 eakale.
4.5. Institutsionaalne toimimine
Elanike sotsiaalhoolekande ja sotsiaalse kaitse küsimustega tegelevad
Viimsi vallas vallavolikogu sotsiaalkomisjon, vallavalitsuse sotsiaal-,
kultuuri- ja haridusvaldkonna abivallavanem, sotsiaal- ja tervishoiuamet
(sh
lastekaitsetöötajad),
haridusasutuste
sotsiaalpedagoogid
ja
tugikeskuste spetsialistid, vallavalitsuse koduhooldaja, eakate päevakeskus.
Sotsiaalhoolekande asutustest tegutseb valla omandis olev SA Rannapere
Sotsiaalkeskus. Viimsi valla aktiivsemate eakate igapäevast huvitegevust
korraldab MTÜ Viimsi Päevakeskus.
Puuetega lastele ja nende vanematele pakub psühhosotsiaalset tuge
puuetega laste vanemate asutatud MTÜ Viimsi Invaühing.
Tervishoiuteenuste korraldamisel ja rahastamisel on kohaliku omavalitsuse
roll Eestis üsna tagasihoidlik. Viimsi valla peamine väljund selles
valdkonnas on olnud osalemine haigla tegevuses: vald oli kuni
2010. aastani Viimsi Haigla aktsionär.
Erakorralist meditsiiniabi osutatakse Viimsi valla elanikele riikliku
kiirabisüsteemi kaudu, kusjuures vald on toetanud Tallinna kiirabipunkti
asumist Viimsis Fertilitas AS-i haigla ruumides. Esmatasandi arstiabi pakub
vallas kaheksa perearsti. Peale selle tegutsevad kooli meditsiiniõed,
tervishoiupunkt Prangli saarel, kolm hambaravikabinetti ning kolm apteeki.
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Joonis 14. Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti struktuur

Vallas tegutsevad veel erahaigla Fertilitas AS (eriarsti- ja sünnitusabi,
taastusravi ja rehabilitatsiooniteenused) ja SPA Viimsi Tervise tervisekeskus
(taastusravi). Viimsi valla tervishoiusüsteemi arendamisel tuleb arvestada,
et suur osa valla elanikele eriarstiabi teenuse (sh terviseuuringud)
pakkujaid asub Tallinnas. Lisaks tervishoiupunktile tegutseb Prangli saarel
sotsiaalhoolekande avahooldusteenust osutav lepingu alusel töötaja.
Viimsi valla perede küsitlus 2012. aastal näitas, et valla peresõbralikkust
hindas väga heaks ja heaks 61% vastanutest. 31% hindas seda
rahuldavaks ja 8% mitterahuldavaks. Puudustena toodi peamiselt esile
sõime-, lasteaia- ja koolikohtade vähesus, samuti vajakajäämised
ühistranspordi korralduses, mis ei arvesta laste liikumisvajadusega (bussid
on sõitjaid täis, intervallid liiga pikad). Märgiti veel kõnniteede, sh
valgustatud kõnniteede, kergliiklusteede ja mänguväljakute vähesust
keskusest kaugemal asuvates külades, aga ka valla keskuses (Nelgi tee,
Kaluri tee, Rohuneeme tee, Tammepõllu tee).
Eakate ankeetküsitluse põhjal on Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuameti tööga väga rahul 5% ja üldiselt rahul 90% eakatest.
Teenuste arendamisel nähakse kasvuruumi isikukesksemas lähenemises ja
teenuste mitmekesistamises. Perearsti teenusega oli väga rahul 35% ja
üldiselt rahul 63% eakatest. 90% peab perearsti asukohta sobivaks. Viimsi
Päevakeskuse
tegevustes
osales
86%
vastanud
eakatest
ning
organisatsiooni tegevusega on väga rahul 39% ja üldiselt rahul 61%
nendest. Viimsi Pensionäride Ühenduse töös osales 45% küsitletutest.
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4.6. Viimsi valla eelarve sotsiaalkaitse- ja tervishoiukulud
Viimsi valla eelarve on perioodil 2006–2012 kasvanud 14 952 760 eurost
22 557 620 euroni, kasv 1,5 korda. Sotsiaalse kaitse kulud on kasvanud
sellel perioodil samas tempos: 472 211 eurost 747 977 euroni, ehk 1,58
korda. Tervishoiukulud on aga vähenenud. Kui 2006. aastal kulutati
tervishoiule 54 511 eurot, siis 2012. aastal vaid 36 080 eurot. Perioodi
keskmisena on mõlema valdkonna kulud püsinud vastavalt veidi alla kolme
ja alla 0,3 protsendi valla eelarvest.

2006-2012
Sotsiaalne kaitse
2,94%

Üldised valitsussektori
teenused
18,50%

Avalik kord ja julgeolek
0,33%

Haridus
47,55%

Majandus
15,95%

Keskkonnakaitse
3,92%
Elamu- ja
Vabaaeg, kultuurTervishoid
kommunaalmajandus
ja religioon 0,26%
2,98%
7,58%

Joonis 15. Viimsi valla eelarve sotsiaalkaitse- ja tervishoiukulud, 2012
(Allikas: Viimsi vallavalitsus)

Sotsiaalvaldkonna eelarve jaotub sihtrühmade kaupa järgmiselt: peaaegu
pool (46%) valdkonna eelarvest kulub eakate isikute toetamiseks, pisut
väiksem osa (36%) kulub perede ning 15% puudega isikute toetamiseks.
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Joonis 16. Sotsiaalvaldkonna eelarvekulude jaotumine sihtrühmade
kaupa, 2013 (Allikas: Viimsi vallavalitsus)

Teenuste ja toetuste rahalist jaotust sotsiaalvaldkonna eelarves
iseloomustab tabel 4. Valdav osa teenustest läheb eakatele päevakeskuste
tööks ja üldhoolduse tagamiseks. Viimsi valla eelarvest peredele
makstavatest sotsiaaltoetustest läheb suurim osa lapsehoiu- ja
sünnitoetuste maksmiseks.
Tabel 4. Teenuste ja toetuste rahaline jaotumine Viimsi valla eelarves,
2013
Teenused
Eakatele

Peredele
Puuetega isikutele
Toetused
Eakatele

Peredele

Puuetega isikutele
Toimetulekuraskustega
isikud

Päevakeskuse teenus
Üldhooldekodud
Koduteenused, avahooldus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Sotsiaalhoolekande teenused
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused
Maamaksu soodustus
Ühekordsed toetused
Ühekordne toetus seenioridele
Tähtpäevatoetused
Tšernobõli AEJ likvideerijate toetus
Matusetoetus
Sünnitoetus
Koolitoetus (sh lasteaia toiduraha)
Ühekordsed toetused
I klassi õpilase toetus
Maamaksu soodustus perekondadele
Lastehoiutoetus
Erivajadustega inimeste hooldajate toetus
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse

86
100
11
18
23
32

800,00
000,00
983,20
947,80
000,00
500,00

1
10
70
7
1
5
56
12
37
12
1
80
37

500,00
700,00
000,00
361,00
300,00
000,00
000,00
000,00
620,00
500,00
000,00
000,00
086,53

4 500,00
6 300,00
9 348,00
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4.7. Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna SWOT-analüüs.
Järgnevalt on esitatud Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise
SWOT-analüüsi tulemused, mis hõlmavad valdkonna tugevad ja nõrgad
küljed, võimalused ja ohud. Nendest tulenevalt määratletakse olulisemad
suunad valdkonna arendamiseks.

4.7.1. Tugevused ja nõrkused ning võimalused ja ohud
Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise tugevateks külgedeks on
soodne rahvastiku vanuskoosseis. Kuna valla elanikud on Eesti keskmisest
nooremad, on nad ka tervemad. Samuti on elanikkonna kõrgema haridusja sissetulekutasemega seonduvalt töötust ja teisi toimetulekuraskusi Eesti
keskmisest vähem. Viimsi valla olukorra teeb soodsamaks paiknemine
pealinnaregioonis Tallinna naabruses, mis teeb kättesaadavaks mõningaid
sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuseid. Viimsi vallas on hästi toimiv
sotsiaalne infrastruktuur (haigla, hooldekodu, päevakeskus, koolidlasteaiad, eraarstipraksised). Viimsi vald toetab Tallinna Kiirabi, et tagada
erakorralise abi vajaduse korral selle kiire kättesaadavus. Olulisel kohal on
Viimsi valla haridusasutuste osalemine tervist edendavate koolide ja
lasteaedade võrgustiku töös ja terviseedenduslikes programmides. Viimsi
vallavalitsus panustab tervist väärtustava käitumise propageerimisse ja
investeerib liikumistaristu rajamisse.
Nõrkadeks külgedeks on puudega isikutele ja peredele pakutavate
sotsiaalteenuste mahajäämus kohapeal. Põhjusteks on olnud elanike arvu
kiire kasv ja vahendite nappus valla eelarves, et teenuseid osutada, aga ka
see, et mõnede sotsiaalteenuste vähese mahu tõttu on neid otstarbekas
osutada koostöös Tallinnaga. Keskpikas perioodis on ette näha
sotsiaalhoolekande
teenuste
kulude
kasvu.
Parandamist
vajab
sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavus valla koosseisu kuuluvate
väikesaarte elanikele. Vähene on kolmanda sektori institutsioonide tegevus
(valdkonnas tegutseb kaks MTÜ-d). Elu- ja töökoha vahelisest suurest
pendelrändest tulenevalt on elanike sidusus tagasihoidlik. Sisuka vaba aja
veetmise ja sportimise võimalused on aasta-aastalt paranenud. Samuti on
vallas elanike kvaliteetseks teenindadamiseks liiga vähe sotsiaalhoolekande
spetsialiste.
Võimalusteks on üldsuse kasvav tähelepanu sotsiaalhoolekande ja
rahvatervise valdkondadele ning kodanikuühiskonna kasvav osalus teenuste
osutamisel. Kogukonnatunnetuse suurenemine võimaldab valla elanikke
enam kaasata elukeskkonna kujundamisse. Oluline on eestvedajate
(külavanemad, kogukonna arendustegevuse eestvedajad) teadlikkuse
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tõstmine, hoolivuse ja tervist väärtustava käitumise kujundamine.
Kasvavad investeeringud tervena püsimisse ning töö ja pereelu ühitamisse.
Tervena elatud aastate pikendamiseks panustatakse tervislike eluviiside
viljelemisse
ning
regulaarsesse
spordija
liikumisharrastustega
tegelemisse. Oluline on parandada elukeskkonda tervikuna. Viimsi valla
elanike sotsiaalvaldkonna vajaduste rahuldamisel on jätkuvalt oluline
koostöö Tallinnaga, et kujundada teenuste saamise võimalused ühtse
toimeala põhimõttest lähtuvalt.
Ohtudeks on rahvastiku kiire vananemine Eestis, mis nõuab järjest enam
vahendeid nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste eelarvetest. Nõudlus
sotsiaalteenuste ja toetuste järele sõltub oluliselt riigi majanduslikust
käekäigust. Sissetulekute kahanemise ja üldise majandusliku toimetuleku
halvenemisega võib kaasneda elukeskkonna kvaliteedi halvenemine, ei
jätku ressursse sotsiaaltoetuste ja –teenuste jaoks, samuti kannatab
võimekus pakkuda teenuseid abivajajatele taskukohase hinnaga ja rajada
vajalikus tempos tehnilist taristut. Oluliseks ohuallikaks on elanikkonna
ülemäära suur varanduslik kihistumine, mis, arvestades Viimsi valla
elanikkonna keskmisest paremat majanduslikku toimetulekut, võib endaga
kaasa tuua sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste liigse orienteerituse
n-ö jõukatele klientidele ning vähendada nende teenuste kättesaadavust
vähekindlustatud elanikele. Ohuks on ka vaesema elanikkonna tõrjutus
ühiskonnas ning sellest tulenev turvalisuse kahanemine ja järjest vähesem
osalemine vallaelu korralduses.

4.7.2. SWOT-analüüsist tulenevad sotsiaalhoolekande ja
rahvatervise strateegilised arengusuunad
Lähtudes Viimsi valla SWOT-analüüsi tulemustest, määratletakse järgmised
sotsiaalhoolekande ja rahvatervise strateegilised arengusuunad:
•

Vajaduspõhine sotsiaalhoolekandesüsteemi
toetuste osutamine, mis arvestab ka
asustussüsteemi ruumilist arengut.

areng, teenuste
rahvastikuarengut

ja
ja

•

Sotsiaalsete probleemide ennetamisele suunatud tähelepanu, elanike
toimetulekuks ja arenguks soodsa kasvukeskkonna kujundamine:
lastele
ja
noortele
parimate
arengueelduste
tagamine,
täiskasvanutele töövõimet ja iseseisvat toimetulekut soodustava
keskkonna kujundamine ja kõigile riskirühmadele sotsiaalse kaitse
tagamine.

•

Laste ja lastega perede vajaduste esmatähtsaks seadmine. Selle
tarvis
o tugiteenuste pidev arendamine;
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o vallaelanike informeerimine positiivsest vanemlusest koolituste
ja
ennetava
sekkumise
kaudu.
Vanemate
teadmiste
suurendamine lapse arengu ja vajaduste kohta lapse erinevatel
eluetappidel ja tundlikes olukordades. Selleks paari- ja
peresuhteid
toetavate
koolituste
ja
nõustamisteenuste
võimaldamine ning teraapiate kättesaadavuse parandamine.
Vanemate teavitamine nende õigustest ja kohustustest, et
toetada täiskasvanutevahelist positiivset suhet ja vanemlikku
vastutust. Vanema ajutise eemalviibimise tõttu vanemliku
järelevalveta jäänud laste probleemide analüüsimine ja
võimalike käitumisjuhiste koostamine sihtrühma jaoks;
o Lastega tegelevate spetsialistide pädevuse suurendamine, et
tagada nende asjatundlikkus töös ja erialane areng.
•

Erivajadustega isikute teenuste vajaduse teadvustamine. Selleks
o vajadused kaardistada ja välja töötada lahendused nõudlusele
vastavate teenuste osutamiseks;
o parandada
teenuste
kohta
erivajadustega inimestele.

käiva

info

kättesaadavust

•

Juhtumikorraldusliku lähenemise süvendamine, et aidata lahendada
vähekindlustatud ja korraga mitme probleemiga haaratud elanike
toimetulekuprobleeme.

•

Sotsiaaltranspordi ja tugiisikute ning isikliku abistaja teenuste parem
koordineerimine.

•

Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse tagamine, eriti valla väikesaarte
elanike teenustega kindlustamine.

•

Elanike tervena elatud aastate arvu suurendamine, mille tarvis
laiendada tervislike eluviiside viljelemise kandepinda ja teha alkoholi,
tubaka ja narkootiliste ainete tarbimise vastast ennetustööd noorte
hulgas. Suurendada võimalusi kehalise aktiivsuse harjumuste
kujundamiseks, milleks parandada vaba aja veetmise taristut:
staadioni
ehitamine,
täiendavate
ujumisvõimaluste
loomine,
spordiplatside, kergliiklusteede ja suusaradade rajamine jne. Pakkuda
üha enam tervislikku ja tasakaalustatud toitu lasteaedades ja
koolides. Riskikäitumise vähendamiseks tõhustada järelvalvet
koostöös sotsiaal- ja noorsootöötajate ning politseiga.

•

Rahvastiku vananemisega kaasnev sotsiaalkaitse- ja tervishoiukulude
kasv, millega tuleb arvestada valla pikaajalises eelarvestrateegias. On
oluline, et sotsiaalkaitse valdkonna rahastamine käiks kaasas
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vajadusega reageerida paindlikult elanike nõudlusele, sh vajadusega
võtta sotsiaalvaldkonda tööle lisatööjõudu.
•

Sotsiaalteenuste
osutamiseks
organisatsioonilise
võimekuse
suurendamine. Selleks on kaks võimalust: a) pakkuda vallas ise
vajalikke teenuseid või b) osta teenuseid teistelt omavalitsustelt.
Viimsi vallas pakub praegu hooldusteenust Haabneeme keskuses
asuv SA Rannapere Sotsiaalkeskus ja mõistlik on ehitada välja ühe
korpuse teine korrus. See võimaldab laiendada sotsiaalteenuste
pakkumist ja kujundada tugev sotsiaalteenuste keskus vallas.
Keskuse väljaehitamise tulemusena saab pakkuda teenuseid:
o Puudega inimestele, et tagada nende ühiskonnaelus osalemine
ning parim võimalik toimetulek puudega, sh psüühikahäirega.
Isikutel on võimalik saada keskuses päevahoiuteenust (sh
puudega lapsed), toetatud elamise, igapäevaelu toetamise ja
toetatud töötamise teenust. Pereliikmetel võimaldatakse
osaleda projektides ja koolitustel.
o Lastele ja lastega peredele, et tagada perede parem
toimetulek.
Selleks
on
keskuses
võimalik
saada
perenõustamise, perelepitaja ja psühholoogi teenust ning
vanemlust toetavaid koolitusi.
o Teistele riskirühmadele, näiteks töötute koolitused ja
nõustamised, arendavad kursused riskikäitumisega noortele
jms.
o Turvakodu vajajatele ehk ajutises kriisiolukorras lühiajalist
majutusteenust vajavatele isikutele.
o Tugiteenuste
vajajatele:
toitlustamine,
saunateenus, pesupesemine, ruumide rent.

pesemis-

ja

Kirjeldatud suundi kokku võttes saame öelda, et Viimsi valla
sotsiaalhoolekande ja rahvatervise valdkonna areng nõuab kohandamist
muutuva sotsiaal-majandusliku olukorraga. Viimsi valla rahvaarvu jätkuv
kasv, elanike käitumisharjumuste muutumine ja elanikkonna vananemine
toovad
kaasa
vajaduse
osutada
valla
sotsiaalhoolekandeja
tervishoiuteenuseid paindlikumalt ja planeerida pikaajaliselt paremini
rahalisi ressursse. Kuna noorte sisserände haripunkt Viimsi valda on
möödas, hakkab valla rahvastik edaspidi vananema, mis omakorda nõuab
teenuste senise struktuuri ja mahtude läbivaatamist ning neid osutavate
organisatsioonide kaasajastamist.
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5. Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna missioon ja
visioon 2020
5.1. Missioon
Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise valdkonna missioon on luua
kõigile elanikele eeldused inimväärseks eluks ja aktiivseks ühiskonnaelus
osalemiseks. Aidata ennetada ja lahendada elanike toimetulekuraskusi
töövõime ja terviseprobleemide kohase abi osutamise ja sotsiaalse kaitse
korraldamise kaudu. Samuti toetada töötamist, õppimist ja väärikat
vananemist.
Viimsi valla sotsiaalhoolekandesüsteemi toimimise ja arendustegevuse
eestvedaja on Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuamet koostöös teiste
asjasse puutuvate avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonide ning
vabatahtlikega.
5.2. Visioon 2020 ja seda iseloomustavad mõõdikud koos
sihtväärtusega
Viimsi
valla
sotsiaalhoolekande
ja
rahvatervise
süsteem
on
abivajajakeskne, osutades sihtrühmadele ennetavaid ja vajaduspõhiseid
tõhusaid hoolekande- ja sotsiaalteenuseid ning makstes toetusi, mis on
suunatud elanike iseseisva toimetuleku, töövõime ja sotsiaalse sidususe
tagamisele tervislikus ning turvalises keskkonnas.
Visiooni saavutamist hinnatakse järgmiste mõõdikutega. Nende tarvis
määratleti praegune tase ja soovitud sihtväärtus.
Mõõdik

Olemasolev
väärtus

Sihtväärtu
s 2020.
aastal

Tervena elatavad aastad
sünnimomendil

arv

56

60

Tööjõus osalemise määr (16 kuni
pensioniiga)

%

75,3%

80%

Viimsi valla perede rahulolu Viimsi
vallavalitsuse pakutavate teenuste
ja toetustega, sh sotsiaal- ja
tervishoiuameti tööga

Rahulolevate
perede
osatähtsus
Viimsi valla
peredestl

92%

95%

Viimsi valla eakate rahulolu Viimsi
vallavalitsuse pakutavate teenuste

Rahulolevate
eakate

95%

95%

Tegevus
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Tegevus

ja toetustega, sh sotsiaal- ja
tervishoiuameti tööga

Mõõdik

Olemasolev
väärtus

Sihtväärtu
s 2020.
aastal

osatähtsus
Viimsi valla
eakatest

5.3. Visiooni saavutamiseks rakendatavad tegevuspõhimõtted
Keskseks põhimõtteks on abi osutamine inimese vajadustest ja seisundist
lähtuvalt.
Võimalikult tõhus koostöö abivajajaga, tema soovidega arvestamine ning
abivajaja kaasamine tema elu puudutavate otsuste tegemisse, et tagada
tema iseseisev toimetulek.
Teenuste komplekssus ja abivajajatele teenuse osutamine võimalikult ühes
kohas ja kodu lähedal (sotsiaalteenuste keskus). Abi vajamise korral
pakkuda teenuseid inimesele võimalikult kodu lähedal ja tõhusal viisil.
Ennetavate meetmete rakendamine. Oluline on saavutada, et elanikel oleks
rohkem kvaliteetselt elatud aastaid ja et nad omaksid võimalikult kaua
iseseisvat toimetulekut. Oluline on tõsta inimeste teadlikkust oma tervisest.
Abi vajava inimese institutsiooni paigutamisele eelistada toetada kodus
elamist koos koduhooldusega. Juhul kui hoolekandeasutusse paigutamine
on vältimatu, siis tehakse seda võimaluse korral kodu lähedal.
Sotsiaalsetesse raskustesse sattunud inimese olukorra parandamisel on
oluline kõikide osapoolte, sh inimese enda, tema perekonna, teiste
ühiskonnaliikmete ning riigi, kohalike omavalitsuste ja tööandjate panus.

6. Sotsiaalhoolekande ja rahvatervise eesmärgid ja
tegevussuunad
Lähtudes Viimsi valla sotsiaal-majanduslikust ja keskkonna olukorrast,
missioonist
ja
tulevikupildist
aastaks
2020,
määratletakse
sotsiaalhoolekande ja rahvatervise prioriteetsed üldeesmärgid ja ülesanded
aastateks 2013–2017.
Üldeesmärk 1: Hästi toimiv ennetustöö, esmatasandi arstiabi ja
terviseedendus.
Eesmärgi saavutamiseks kavandatud ülesanded perioodil 2013-2017:
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• Vallaelanike,
perearstide,
haridustöötajate
ja
vallavalitsuse
sotsiaalvaldkonna spetsialistide koostöö, erivajadustega isikute
vajaduste varajane märkamine, tõhusa abi väljaselgitamine ning abi
osutamiseks lahenduste pakkumine.
• Perearsti tegevuse toetamine, et tagada arstiabi kättesaadavus
vallas, sh eritähelepanu sellele, et vältimatu arstiabi oleks tagatud ka
väikesaarte elanikele.
• Valla terviseprofiili koostamine ja sellest tulenevate arenguvajaduste
määratlemine. Sihtrühmade jaoks meetmete kavandamine, koostöö
tõhustamine maakonna terviseedendajatega ja Tervise Arengu
Instituudiga.
• Teavitus
ja
ennetustegevus
narkomaania,
alkoholija
tubakasõltuvuse ning seksuaalsel teel levivate haiguste vältimiseks.
• Analüüs selle kohta, kas perearstide ja -õdede, kooli meditsiiniõdede
tegevuse ning teiste tervise tugiteenuste koondamine ühtsesse
tervisekeskusesse eesmärgiga tagada valla elanikele kvaliteetne ja
tõhus tervishoiuteenus, on otstarbekas.
• Vahendite eraldamine Tallinna Kiirabi tegevuskulude katteks, et
tagada erakorralise arstiabi parem kättesaadavus.
• Tervislike eluviiside harrastamiseks taristu rajamine ja selle
korrashoid (kergliiklusteed, laste mänguväljakud, spordiplatsid ja
terviserajad jms).
• Tervisekäitumise propageerimine (terviseüritused, tervisliku toitumise
propageerimine lasteasutustes jms) ja terviseedenduse kohta
materjalide (voldikud, teabekirjandus) koostamine ja levitamine.

Üldeesmärk
2:
Sotsiaalteenused
ning
-toetused
abivajajakesksed, tõhusad ja valla elanikele kättesaadavad

on

Eesmärgi saavutamiseks kavandatud ülesanded 2013–2017:
• Viimsi valla sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjelduste koostamine,
nende kättesaadavaks tegemine Viimsi valla kodulehel koos viidetega
teenuseid osutavatele spetsialistidele ja institutsioonidele.
Lapsed ja lastega pered:

38

Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava

• Perekesksete
väärtushinnangute
kujundamine.
Perede
nõustamisteenuste ja lastekaitse tugivõrgustiku arendamine koostöös
lapsevanemate, haridus- ja sotsiaaltöötajatega.
• Pereteenuste kättesaadavuse parandamine.
• Iga
lapse
väärtustamine,
väljaselgitamine.

abivajaduse

võimalikult

varajane

• Sotsiaaltöötaja,
sotsiaalpedagoogi
või
psühholoogi
kättesaadavuse tagamine kõigis valla lasteaedades.

teenuste

• Vähekindlustatud perede toimetuleku parandamine nõustamise ning
toetuste kaudu.
• Laste ja perede kaasamine hariduslikesse ja meelelahutuslikesse
tegevustesse
(pereklubid,
terviseteemalised
loengud,
suhtlemistreeningud, kogemuste jagamine käitumisraskustega lapse
kasvatamisel jms).
• Sotsiaalvaldkonna töötajatele regulaarse supervisiooni võimaldamine.
Erivajadustega lapse või täiskasvanuga pered ja puudega isikud:
• Puudega laste ja täiskasvanute väljaselgitamine ja nende tõhus
toetamine.
• Erivajadustega lastele ja täiskasvanutele teenuste osutamine.
• Info kättesaadavuse parandamine.
• Erivajadustega lastele päevahoiuteenuse võimaldamine.
• Transporditeenuste arendamine.
Eakad:
• Toetuste taotlemise ja abivajaduse hindamise ajakohastamine, et
tagada tegelike abivajajate sihipärasem ja mõjusam toetamine.
•

Päevakeskuste tegevusel
arendamine ja toetamine.

ja

avahooldusel

•

Teabesüsteemi korrastamine, info jagamine.

põhinevate

teenuste

Tööeas toimetulekuraskustega isikud ja pered:
•

Töötute parem teavitamine abi võimalustest ja koostöös Eesti
Töötukassaga jõupingutuste tegemine, et nad tööd leiaksid.
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•

Kriisis või majanduslikes raskustes perede toetamine ja abistamine,
sh pereabilise, tugiisiku ja tugipere teenuste arendamine, aga ka
perenõustamisteenuste kättesaadavuse parandamine.

Üldeesmärk 3: Huvigruppide ja institutsioonide süsteemne
infovahetus
ja
hästi
toimiv
koostöövõrgustik
valla
sotsiaalhoolekande, tööhõive ja rahvatervise edendamiseks
Eesmärgi saavutamiseks kavandatud ülesanded perioodil 2013–2017:
• Valla
sotsiaalhoolekande,
tööhõive
ja
rahvatervise
alase
kommunikatsiooni- ja koostöövõrgustiku edendamine, et valdkonna
spetsialistid, teenuseosutajad jt tegutseksid kokkulepitud ühiste
eesmärkide nimel ja et info liikumine oleks tagatud (nt regulaarsed
kohtumised, vastastikku teabe edastamine). Võrgustikutöö meetodite
ja tehniliste lahenduste arendamine.
• Koostöö arendamine kolmanda sektoriga ning kodanikualgatuse ja
vabatahtliku töö julgustamine.
• Infovahetuse parandamine valla elanikega (sh valla koduleht, valla
ajaleht,
infopäevad,
külavanematega
arutelud,
huvirühmade
kokkuviimine jms).

Üldeesmärk 4: Sotsiaalteenuste vajadus on regulaarselt hinnatud ja
teenuste osutamiseks vajalikud ressursid kaardistatud
Eesmärgi saavutamiseks kavandatud ülesanded perioodil 2013–2017:
• Sotsiaalabi- ja tööturuteenuste hindamine ja sellele vastavalt
teenuste planeerimine, liikumine vajaduspõhistele teenustele ja
toetustele ning teenuste hüvitamisele rahaliste toetuste maksmise
asemel.
• Valla sotsiaalameti töötajate tööaja kasutuse ja töö tulemuslikkuse
hindamine ning vajaduse korral spetsialistide arvu vastavusse viimine
rahvaarvu muutuse ja nõudlusega.
• Sotsiaalse ettevõtluse tunnustamine ja nende ettevõtete pakutavate
lahenduste propageerimine töötajate ja sihtrühmade seas.
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7. Arengukava rakenduskava aastateks 2013–2017
Tegevuskavas kajastatakse arengukava perioodil ellu viidavad tegevused,
nende aeg, kaas- ja põhivastutajad ning ressursid ja nende allikad. Kogu
arengukava elluviimise eest vastutab Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuamet ning teised kaasatud osapooled, kellega on kooskõlastatud
nende vastutusalas olevad tegevused. Hinnanguline maksumus lähtub
nelja-aastase finantsperioodi põhimõttest.

Sihtrühm

Lapsed ja
lastega
pered

Eesmärk

Laste ja
perede
valdkonna
ühtne,
jätkusuutlik ja
vajaduspõhine
arenda
mine

Tegevus
Laste ja perede vajadustele
vastavate komplekssete ja
kättesaadavate teenuste
arendamine.
Varase sekkumise,
ennetustöö ja
lastekaitsesüsteemi
tõhustamine, sh piisava arvu
(laste arvust lähtuvalt)
lastekaitsetöötajate
olemasolu.
Perede nõustamisteenuste ja
lastekaitse tugivõrgustiku
arendamine

Sotsiaalvõrgustiku töö
tõhustamine

Perekeskuse loomine
(tugiteenused, toetusgrupid,
koolitused lapsevanematele)

Lapsed ja
lastega
pered

Lastekaitsetöö tegijatele
regulaarse supervisiooni
võimaluse loomine
Perede
majanduslikku
toime-

Peretugiisiku teenuse
arendamine

Hinnanguline
maksumus
12 000 €
(3000€
a.täiendavalt)
12 000 €
aastas
täiendavalt

Ajakava
20132017

20132014

10 000 €
(5000€
aastas,
täiendavalt)

20132017

2 000 €
(500€
aastas,täie
ndavalt)
24 000
(16 000
aastas,
täiendavalt
)

20132017

2 000 €
500€/a,
300
täiendavalt
16 000 €
4000€ /a
täiendavalt

20132017

20142015

20132017

Vastutaja
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet
Viimsi
vallavalitsus,
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet
Viimsi valla
noorsootöö ja
haridusamet,
sotsiaal- ja
tervishoiuamet
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet , EL
struktuurfondid
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet
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Sihtrühm

Eesmärk

Tegevus

tulekut
Koostöö arendamine
toetav
Harjumaa
kombinõustamiskomisjonidega
neeritud
toetuste ja
teenuste
süsteem
Majanduslikult riskirühma
kuuluvate perede lastele
lasteaias kohatasu ja
toiduraha kompensatsiooni
tagamine
Tasuta koolitoit põhikoolis

Elanikkonna
teadlikkuse
tõstmine
lapse
õigustest
ja abi
saamise
võimalustest

Töövõimelises eas
toimetulekuraskustega
isikud ja
pered

Perekesksete
väärtushinnangute
kujundamine läbi erinevate
sihtotstarbeliste projektide
Valla veebilehel ja valla
ajalehes laste ja perede
valdkonna arengute ja
teenuste kohta regulaarse
teabe avaldamine (lastega
perede toimetulek,
abivajavast lapsest
teavitamine, lastekaitse töö
sisu tutvustamine)

Kriisis või majanduslikes
raskustes perede toetamine
ja abistamine, sh pere
teenuste arendamine,
Toimenõustamine.
tulekuSissetulekust sõltuvate
teenused toetuseliikide ja toetuste
ning
maksmise korra
-toetused täpsustamine
on abiEluasemeteenuse tagamine
vajaja
toetuste süsteemi kaudu.
kesksed, Eluaseme kohandamise
tõhusad ja teenus
kättesaadavad
Töötud on Töötutele koolituste
teadlikud korraldamine koostöös
töötu
Töötukassaga
staatusega

Hinnanguline
maksumus
Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

Ajakava
20132014

Vastutaja
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet,
noorsootöö ja
haridusamet,
Harju
Maavalitsus
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet

48 000€
(täiendaval
t 4000€/a)

20142017

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid
4 000€
1000€/a
(täiendaval
t 500€/a)
Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

20132017

Viimsi valla
noorsootöö ja
haridusamet.

20132017

Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet
Viimsi valla
sotsiaal- ja
tervishoiuamet

40 000€
10000€/a
täiendav

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid
25 000€
6250€/a
(täiendav
1750€/a)

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

Ei vaja
täienda
vaid
vahendeid

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet,
Töötukassa

20132017
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Sihtrühm

Eesmärk
kaasnevatest
toetusvõimalustest
Tööturule
sisenemiseks
motiveeriv
programm

Tegevus
Tööealise elanikkonna
tööhõive kasv aktiveeriva
nõustamise kaudu

Koostöö jätkamine
Tööturuametiga
tööturuteenuse pakkumiseks
Koostöö arendamine valla
ettevõtjatega tööharjutuste
ja praktikate korraldamiseks
Puuetega laste ja
täiskasvanute ning vajalike
teenuste väljaselgitamine ja
kaardistamine.

Toetavate teenuste ja
toetuste pakkumine

Erivajadustega laste
või täiskasvanute
pered

Teenused
ja
-toetused
on abivajaja
kesksed,
tõhusad ja
kättesaadavad

Puuetega laste päevahoiu
teenuse arendamine ja
toetus
Transporditeenuse
arendamine

Hinnanguline
maksumus
Ei vaja
täiendavaid
vahendeid
Ei vaja
täiendavaid
vahendeid
Ei vaja
täiendavaid
vahendeid
Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

50 000€ke
keskmiselt
12000€/a,
(1000€/a
täiendavalt
)
24 000€
(6000€/a
täiendavalt
)
120 000€
30 000€/a
täiendavalt

Erivajadustega isikutele
teenuseid osutavate MTÜ'de
toetamine (ka loodava
Sotsiaalkeskuse kaudu)

20 000€
6000€/a
täiendavalt

Isikliku abistaja ja tugiisiku
teenuse arendamine ja
vahendamine

12 000€
4000€/a
täiendavalt

Teenuste kättesaadavuse
parandamiseks koostöö
arendamine kolmandasektori
ja erasektoriga
Rehabilitatsiooniteenuste
kättesaadavuse
parandamine.

12 000€
3000€/a
1500€/a
täiendavalt
12 000 €
3000€/a
täiendavalt

Ajakava

Vastutaja

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet,
perearstid ja
vabatahtlikud
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet ja
teenuse
osutajad
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet , EL
struktuurivahendid
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
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Sihtrühm

Eesmärk

Info
edastamine ja
jagamine
on heal
tasemel

Tegevus

Sotsiaalvaldkonna teenuseid
osutavate MTÜ'de toetamine

Eakad

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

40 000€
1250€/a
1000€/a
täiendavalt

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet,
Euroopa Liidu
struktuurivahendid ,
SKA
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

Vanemate ja omaste
hooldajate koolituste
korraldamine koostöös
erasektori ja kolmanda
sektoriga
Info jagamine valla kodulehel Ei vaja
ja valla ajalehes
täiendavaid
vahendeid
Puuetega isikutele
1 530 000
toimetulekut ja
€ ehitus
igapäevaelust osavõttu
või/ja
tagavate teenuste
120 000 €
arendamine ja pakkumine
rent
täiendavalt

Sotsiaal
(teenuste) keskuse
loomine SA Puuetega inimeste
Rannahooldajatele toetavate
pere baasil teenuste ja toetuse
väljaarendamine (sh
puhkuse võimaldamine,
eneseabirühmad, koolituste,
infopäevade korraldamine)
Toetuste taotlemise ja
abivajaduse hindamise
juhendmaterjali uuendamine

Teenused
ja toetused
on abivajaja
kesksed,
tõhusad ja
kättesaadavad

Hinnanguline
maksumus
4 000 €
1000€/a
500€ /a
täiendavalt

Transporditeenuse
arendamine ja osutamise
korra väljatöötamine
Vallalehes eakate rubriigi
loomine, eakatele mõeldud
teabe ja artiklite koondamine
ühele lehele, infopäevade
korraldamine
Avahooldusteenuste
arendamine, teenuste liikide
laiendamine

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid
24 000€
8000€/a
2000€
täiendavalt
5 000€
1250€/a
täiendavalt

Ajakava

Vastutaja

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

2013- Viimsi valla
2014 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2014- Viimsi valla
2015 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

48 000€
16000€/a
4000€/a
täiendavalt

2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
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Sihtrühm

Eesmärk

Eakad on
ühiskondlikult
aktiivsed

Terviseteadlik
elanikkond
Vallaelanikud,
tervislike
eluviiside
ja
liikumisharrastustega
isikud ja
pered

Hinnanguline
Tegevus
maksumus
Vajaduspõhiste toetuste ja
4 000€
teenuste süsteemi täiusta –
1000€/a
mine, võrdväärse kohtlemise 500€/a
printsiibi rakendamine.
täiendavalt
Sotsiaalkaitse, psühholoogilise, majandusliku ja
juriidilise nõustamise
võimaldamine
Eakate päevategevuse
Praegu 50
teenuse laiendamine ja
tuh aastas,
vähemaktiivsete eakate
täiendavalt
sotsiaalse kaasatuse
8 000 €
suurendamine
Rahvatervise ja tervise4 000€
käitumise alase teabe
1330€/a
kättesaadavaks tegemine
1000€/a
valla ajalehes ja valla
täiendavalt
kodulehel, infotrükiste
väljaandmine ja levitamine
Lasteaedades, koolides ja
4 000€
töökollektiivides tervise1330€/a
edenduse propageerimine.
1000€/a
täiendavalt

Teavitus ja ennetustegevus
narkomaania, alkoholi ja
tubakasõltuvuse ning
seksuaalsel teel levivate
haiguste vältimiseks.
Kultuuriasutuste, eakate
päevakeskuste,
spordikeskuste ja noorte
vabaajakeskuste
rakendamine tervist toetava,
terviseteavet ja nõustamist
pakkuva keskkonnana
Viimsi valla terviseprofiili
koostamine

Tervislik ja
turvaline
elu, õpi- ja
töökeskTervishoiuteenuse
kond
kättesaadavuse tagamine
püsiasustusega väikesaartel

4 000€
1330€/a
täiendavalt

Ajakava

Vastutaja

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet ,
lasteaiad,
koolid,
kultuuri-ja
spordiamet
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

4 000€
2000€ /a
täiendavalt

2014- Viimsi valla
2015 sotsiaal- ja
tervishoiuamet ,
kultuuri-ja
spordiamet,
Harju
Maavalitsus
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet,
Kommunaalamet

55 000€
18300€/a
5600€/a
täiendavalt
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Sihtrühm

Eesmärk

Teadlik
tervisekäitumine

Vallaelanikele
arusaadavad ja
kättesaada vad
teenused

Sotsiaalja rahvatervise
teenuseid
pakkuvad
institutsioonid
ja
koostöövõrgustik

Abi-vajaja
keskne,
kvaliteetne ja
kompleksne
teenuste
süsteem

Kodanike
laialdane
kaasatus

Hinnanguline
Tegevus
maksumus
Ravikindlustamata inimestele 4 000€
vältimatu arstiabi toetamine 1000€/ a
500€/a
täiendavalt
Alustavate perearstide
20 000€
toetamine tagamaks heal
olemasolev
tasemel esmatasandi
arstiabi kättesaadavuse
vallas
Tervist edendavate
Ei vaja
lasteaedade ja koolide
täiendapõhimõtete rakendamine
vaid
valla lasteasutustes.
vahendeid

Viimsi valla sotsiaalteenuste
ja –toetuste kirjelduste
koostamine, nende
kättesaadavaks tegemine
Viimsi valla kodulehel koos
teenuste spetsialistide ja
teenuseid osutavate
institutsioonide viidetega.
Vallaametnike
tööajakasutuse ja
töötulemuslikkuse pidev
hindamine ning vajadusel
spetsialistide arvu
vastavusse viimine
rahvaarvu muutusele
Valla elanike sotsiaalabi ja teenuste hindamine ja sellele
vastavalt teenuste
planeerimine, liikumine
vajadusepõhistele toetustele
ning teenuste pakkumisele

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

Valla sotsiaaltöösse
vabatahtlike kaasamise
kontseptsiooni koostamine,
abivajajate ja abistavate
infosüsteemi loomine
Vabatahtlike kaasamine
sotsiaal- ja rahvatervise
töösse, nende tegevuse
koordineerimine

Ajakava

Vastutaja

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
2014- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet,
noorsootöö-ja
haridusamet,
MLA Viimsi
Lasteaiad
2013- Viimsi valla
2014 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

12 000€
aastas
vajadusel

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

2013- Viimsi valla
2014 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

2013- Viimsi valla
2014 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

Ei vaja
täiendavaid
vahendeid

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet
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Sihtrühm

Eesmärk

Tegevus
Võrgustikutöö meetodite ja
tehniliste lahenduste
arendamine

Hinnanguline
maksumus
2 000€
500€/a
250€/a
täiendavalt

Ajakava

Vastutaja

2013- Viimsi valla
2017 sotsiaal- ja
tervishoiuamet

8. Arengukava elluviimisega seotud riskid ja nende
maandamine
8.1. Sotsiaalsed riskid
Perede majandusliku olukorra halvenemine, töötuse kasv, elanike sidususe
vähenemine ja riskirühmade tõrjutus ühiskonnas. Elanikkonna vananemine
ja sellega toimetulekuks uute poliitikameetmete rakendamine, et tagada
abivajajatele väärikas elu. Abivajajate sotsiaalvõrgustikust eemalejäämine,
teenused ja toetused ei jõua õigel ajal sihtrühmani või eeldavad oluliselt
isikukesksemat lähenemist, milleks kohapeal puuduvad võimalused.
Võimalikud lahendid riskide maandamiseks:
•

Asjakohase tõese info ja teenuste sisu avalikkusele võimalikult lihtsalt
kättesaadavaks tegemine

•

Teadmistepõhise tegevuse tähtsustamine, üha komplekssem lähenemine
sihtrühmadele suunatud ennetavale tegevusele ja vajadusepõhisele
teenuste osutamisele valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise poliitikas
ning konkreetsetes toetustes/teenustes sihtrühmadele;

•

Vajaduspõhiste asjakohaste teenuste arendamine. Valmisoleku tagamine
kriisidega toimetulekuks, vabatahtlike kaasamine ja hoolivusele
suunatud tegevuste laiendamine koostöö kaudu eri osapooltega
(vallavalitsus,
mittetulundussektor,
religiooniasutused,
sotsiaalsed
ettevõtted);

•

Abivajajate julgustamine sotsiaalvõrgustikku pöörduma, riskirühmadega
töö tõhustamine ja uute vajadusepõhiste teenuste turule tuleku
toetamine.
8.2. Finantsmajanduslikud riskid

Abivajajate arvukuse kasv, vallaeelarvesse raha laekumise vähenemine ja
aastase eelarve koostamise piiratus, mistõttu pikaajaline valdkonna arengu
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rahastamine võib olla pärsitud. Samuti võib riske põhjustada osutatavate
teenuste/toodete hinnatõus, muutused riiklikus rahaeraldiste poliitikas,
mistõttu valdkonnale vajalikud kulud kasvavad. Kuna mitmete tegevuste
elluviimine on seotud projektipõhise rahaeraldisega, siis ei pruugi projekti
lõppedes olla kujunenud tegevuste jätkamiseks vajalikku haldussuutlikkust
või ei ole võimalust taotleda raha või valla kaasfinantseeringut projekti
edasiseks arendamiseks.
Võimalikud lahendid riskide maandamiseks:
•

Arengukava
elluviimiseks
põhjendamine;

vajalike

tegevuste

kulu-tulupõhine

•

Paindlike haldus- ja finantsmudelite rakendamine avalike teenuste
osutamisel, tegevuskulude kokkuhoiu taotlemine, konservatiivse
rahastamispoliitika viljelemine ja reservide seadmine;

•

Vallavalitsuse ja -volikogu liikmete pidev informeerimine arengukava
täitmisest;

•

Keskvalitsuse ja omavalitsuse asjakohaste spetsialistide regulaarsed
kohtumised ja olukorrast ning selle võimalikest muutustest teavitamine.
Samuti omavalitsustele delegeeritud riiklike ülesannete täitmiseks ette
nähtud riiklike rahaeraldiste regulaarne läbivaatamine.
8.3. Poliitilised riskid

Tulenevad poliitilise tahte ja poliitikakujundajate koosseisu muutusest,
nende
huvide
ümberprioritiseerimisest
või
sotsiaalhoolekande
ja
rahvatervise teenuste ja toetuste finantseerimise ümberkorraldamisest nii
Eestis tervikuna või Viimsi vallas.
Võimalikud lahendid riskide maandamiseks:
•

Järjepidev
poliitikute,
otsustajate
ja
sihtrühmade
arengukava täitmisest selle elluviijate poolt.

•

Õigusloome arendamine,
kehtivate muutmine.

•

Kohtumised ja arutelud asjaosalistega, teema hoidmine avaliku huvi
keskmes.

vajalike

õigusaktide

teavitamine

väljatöötamine

või
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8.4. Administratiivsed riskid
Riskid on seotud arengukava elluviimise võrgustiku ja selle osade juhtimise
ning suhete ebakõlaga, samuti personali väheste oskustega; riskid võivad
tuleneda ka töötajate lahkumisest ning koostöö puudumisest eri
valdkondade esindajate vahel. Töötajate motivatsiooni võivad vähendada
madal palgatase, vähene kaasatus otsustusprotsessidesse ja vajalike
muudatuste elluviimise aeglus.
Võimalikud lahendid riskide maandamiseks:
•

Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni, vallaametnike ja teiste asjaosaliste
regulaarsed arutelud arengukava täitmise ning sellega seotud
kitsaskohtade üle, huvigruppide ümarlauad koos lahenduste otsimisega,
kuidas olukorda parandada.

•

Vallaametnike, hallatavate asutuste ja eri ametkondade töötajate
koostöö tihendamine, töötajate motiveerituse ja pühendumuse
kasvatamine, et kavandatu ellu viia ning jätkata valdkonna arendamist.

•

Meeskonnatöö intensiivistamine, töötajate ja nende saavutatud
tulemuste
tunnustamine
ja
töötajaile
võimaluste
andmine
enesetäienduseks ning asjakohase parima praktikaga tutvumiseks.
Regulaarsed täienduskoolitused ja iseõppimise teadlik rakendamine.
8.5. Kommunikatsiooniriskid

Põhjuseks teabe ebapiisav edastamine ja nõrk teavitamiskanalite
kasutamise oskus sihtrühmadega suhtlemisel. Samuti vähesed oskused
teabe määratlemisel ja selle sihtrühmadele arusaadavaks tegemisel.
Võimalikud lahendid riskide maandamiseks:
•

Kommunikatsiooniplaani koostamine, oskuste õpetamine, kuidas seda
ellu viia, ning teabe järjepideva edastamise ja tagasiside süsteemi
loomine;

•

Uute sotsiaaltehnoloogiate ja teabekanalite kasutuselevõtt sihtrühmade
teavitamiseks, sh sotsiaalmeedia kasutamine.

•

Regulaarsed kohtumised meedia esindajatega.

Esitatud riskide teadvustamise ja maandamisega tegeletakse valla
igapäevatöös erinevatel tasanditel ja neid võetakse arvesse arengukava
elluviimise seireprotsessis.
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9. Arengukava täitmise seire aruandlus ja arengukava
uuendamine
Arengukava
seire
toimub
kord
aastas
Viimsi
vallavolikogu
sotsiaalkomisjonis, kus arutatakse sotsiaal- ja tervishoiuameti koostatud
ülevaate põhjal valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise valdkonnas
toimunud arenguid. Tulemustest tehakse kirjalik kokkuvõte Viimsi
vallavolikogule ja -valitsusele. Ülevaate koostamise käigus hinnatakse
arengukava elluviimist ja ressursi kasutust. Vajaduse korral tehakse
muudatusettepanekud Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise
arengukavasse, Viimsi valla arengukavasse ja eelarvestrateegiasse ning
need esitatakse Viimsi vallavolikogule hiljemalt iga aasta 10. augustiks.
Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava kogu dokumendi
põhjalik uuendamine toimub iga nelja aasta tagant.
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22. Rivo Noorkõiv, Geomedia OÜ
23. Viiu Nurmela, MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
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Lisa 3. Viimsi valla perede ankeetküsitlus. Kokkuvõte. 2013.
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ERIVAJADUSTEGA ISIKUTE ÜMARLAUD
PROTOKOLL
Viimsi

16.01.2013

OSALESID: Aina Saarma, Piret Kivisikk, Angelika Tief, Liina Karro-Kask, Anne Lill, Anu Kaiv,
Berit Semre, Merle Piho, Viimsi Vallavalitsusest Jan Trei - abivallavanem, Reet Aljas - Sotsiaalja tervishoiuameti juhataja, Margit Stern - sotsiaaltööspetsialist ja Rivo Noorkõiv moderaator Geomedia OÜ.

Jan Trei teeb sissejuhatuse: meie soov on kaardistada sihtrühmade probleeme ja leida neile
koos lahendusi. Koostamaks arengukava kui raamdokumenti, selleks vajame sisendit.
Milliseid teenuseid pakub vallavalitsus täna ja peaksime pakkuma 5 aasta pärast. Vald on
kasvanud viimase 5 a jooksul elanike arvult kaks korda. Tänase arutelu mõte – et teaksime
tänaseid probleeme. Sihtrühma ootused vallavalitsusele. Meie asi on leida tasakaal, rahaline
kate vajalikele tegevustele.
Reet Aljas tutvustab ümarlaua plaani, arutada teemade kaupa erivajadustega isikuid
puudutavad teenuseid ja toetusi.
Rivo Noorkõiv kutsus arutelu moderaatorina osalejaid olema aktiivsed ning esitama oma
seisukohti ja neid põhjendama.
•

Info kättesaadavus
Probleemid:
1. Teabe kättesaadavus
- info teenuste kohta on avalikult kättesaadav ainult väga aktiivsetele, ei teata
vallavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid ja võimalusi neid saada;
- infohulk muutub ja ei jõua kursis olla, ei osata vajalikku otsida, info võib olla
aegunud;
- Valla koduleht internetis teabe hankimiseks ei ole arusaadavalt üles ehitatud.
Puuduvad teenuste kirjeldused;
- Teenuseid võetakse mitmest omavalitsusüksusest, võiks olla viiteid ka Tallinnas
pakutavatele teenustele;
- Valla kodulehel võiks olla info õigusaktidest;
- Tutvustada põhjalikumalt vallaametnikke, kirjeldada nende vastutusala.

Ettepanek: kaasajastada valla koduleht;
2. Varajane abivajajate märkamine.
Ettepanek: Perearstide kaudu varajane märkamine. Võrgustik võiks olla informeeritud ja et
info teenustest jõuaks kiiresti selle vajajani. Kui võimalik- luua lokaalne süsteem
informeerimiseks (e-maili list).
•

Toetused
o Rahalised
o Teenustena

Ettepanek: Vajaduspõhiselt teenuste osutamine. Personaalselt igale juhtumile läheneda.
Mõnele on vaja rahalist toetust, mõnele teenust. Sageli, kui ka raha on, siis pole teenuse
pakkujat. Teenuste kättesaadavus ja koostöö naaberomavalitsustega. Ka sissetulekupõhised
toetused. Enam individuaalset lähenemist. Oluline, et teenuse puhul abivajajat ei
jooksutataks.
J. Trei küsib, kuidas vald sotsiaalnõustajana tundub?
On igasuguseid kogemusi. Eriti ei usaldata ametnikke. Inimressursi küsimus, mitte niivõrd
kompetentsuse küsimus. Ei saa piisavalt nõustamist, kuid vahel ei oska ka õigesti küsida.
Nõustamine on olnud tasemel.
Räägitakse isiklikest kogemustest. Kas mulle pakutakse teenust, mis vallale on üle jõu käiv?
Kas saan siis üldse infot?
Toimub arutelu teenuste üle, samuti rehabilitatsiooni plaanide kvaliteedi üle ja nende järgi
tegemiste üle. Kas KOV töötaja on pädev otsustama, mida reh.plaanist on vaja? Reh.plaan on
nagu restorani menüü. Peabki otsustama, mida tegelikult vaja on. Toimus arutelu
reh.plaanide koostamise läbiviimise kohta.
Mitterahuldav on täiskasvanud puuetega isikute teenuste kättesaadavus - valla prioriteediks
nimetati lapsi.
•

Teenused
o Isiklik abistaja – väga puudulik, väga raske saada, teenuse osutajate puudus.
Peab ise teenust otsima. Teenuse pakkujaid ei ole. Rahaline kompensatsioon
on valla poolt ka ebapiisav. On püütud koolitada - aga soovijaid ei ole.
Tugiisik - vajadus suur, mõisted teenuse osas on segased. Küsimus: kas
eelarves on selle teenuse rahastamine kasvanud? Vastus, et eelarve on sama.
o Viipekeele tõlketeenus. Kes vajab, saab teenust Tallinnas.
o Eluruumi kohandamine. Ei ole vajatud. Lihtsamaid täiendusi saab ise ära teha.

o Päevakeskus. Täiskasvanutele puudub. Kindlasti vaja. Viimane aeg on hakata
mõtlema ja tegutsema.
o Lapsehoid. Lastele tehakse teenust koolivaheaegadel. Pole ka lasteaiakohta
kõigile erivajadustega lastele. Vaja ka intervallhooldust, et anda puhkust
lapsevanemale. Vajadus peredele psühhosotsiaalse toimetuleku tagamiseks.
Et vanem saaks naasta tööturule. Lastehoius pearaha 2-3 lapse eest lapsehoiutoetusena. Tallinnas keegi pakub – hind on üle mõistuse kallis.
Lapsehoidu ka alla 3-aastastele, koduhoidu. Teenus vajab arendamist.
o Koduhooldus. Olemas pensionäridele, et saaks kauem kodus hakkama. Vaja
küll toetatud elamise teenust. Rohkem vaja päevakeskust täiskasvanutele.
Toetatud töötamine - vaja teavitada tööandjaid.
o Transporditeenus. On valulaps. Kõik lapsed teenust ei saa, rääkimata
täiskasvanutest. Vaja oleks tugiisikut bussi - lapsevanem on kaasa sõitnud.
Näide: teenust 6 aastat taotlenud - ei ole saanud - nüüd on laps täiskasvanud.
Ettepanek, leida võimalus ka teenust pakkuda täiskasvanutele. On kohutavalt
kallis lapsevanemale transportida.
Teised vallad võimaldavad tasuta invatranspordi ja ka päevakeskuse teenuse.
Ka bussiring on liiga pikk - lapsed bussis 3 tundi. Transporditeenus vajab
arendamist.
o Nõustamine. Mitu etappi: a) Info jagamine ja b) personaalne nõustamine.
Oluline on teada, et kui palju aega ametnikul on.
On olemas perenõustamine, ka võimalik reh.plaani alusel Fertilitasest. Vaja
psühholoogilist nõustamist. Võiks olla parem teenus – ka asjakohasem
informatsioon.
o Häirenupp. Teenust on võimalik osta.
o Abivahendid. Abivahendite raha on otsas juba aasta alguses - siis polegi
midagi teha. Harju Maavalitsuse kaudu saadav riigi toetus.
HARIDUS
Randvere kool on suur samm edasi. Hariduse vajadus on erinev. Mida teha vallas
kohapeal ja mida saame koostöös Tallinnast. Põhimõtteliselt teenus kaetud. Vajadus
lasteaiarühmi juurde. Arutelu Randvere kooli teemal. Huvitegevus Randvere kooli –
käsitöö. Pikapäevarühma tegevus on oluline.
TÖÖHÕIVE- paindlik tööaeg, toetatud töökohad
Ettepanek: tunnustada asutusi, kus võetakse tööle erivajadusega isikuid. Ka
tööandjaid, kes paindlikult suhtuvad puudega lapse vanematesse kui töötajatesse. Nt
Rannarahvamuuseum tööandjana hea näide.
ÜHISTEGEVUS
o MTÜ INVAÜHING – tavade ja kogemuste jagamine,

Invaühing funktsioon on ühistegevus, eneseabi ja nõustamine. Ootused on
ehk suuremad.
Eesmärk ongi see, millega hetkel tegeletakse. Rohkemaks ei ole olemasolevate
ressurssidega jõudu - maksimum on käes. Keegi lapsevanem tuli
Invaühingusse ja ta ei olnud vallast saanud piisavalt abi ja infot.
Teenustepakkujat, vahendajat on veel vaja- sellist ühingut ei ole.
Ka seltsingut, kes teeks ettepanekuid valdkonna arendamiseks nii KOV’ile kui
riigile, on väga vaja.
Vald on olnud viimasel ajal küll arvestav ja kaasav. Oleme saanud valla poolt
tehtavas kaasa rääkida. Koostöö riiklike organisatsioonidega- toimib.
FÜÜSILINE KESKKOND
o Kaldteed, kõnnitee ääred
o Muu, avalikele hoonetele ligipääs
Viimsi Marketi 2. korrusele pääs ei ole ratastoolis võimalik.
Valla siseliini väikebussidesse ei saa sisse lapsevankriga rääkimata ratastoolist.
Vaja märget, et millal invavarustusega buss ja mis kellaajal sõidab.
Ettepanek luua tulevikus Viimsisse kodu, kuhu saavad tulla täiskasvanud kodus
elanud puudega isikud, kui neil kodus enam hooldajat ei ole (vanemad surnud).
On hea, kui oleks teenus kodu lähedal. On ette näha selle sihtrühma arvu
plahvatuslikku kasvu.
Lapsevanema ettepanek - lapsehoiuteenuse tasu kohapealt peaks pearaha olema
vähemalt 2-kordne.
•

Teenuste osutamise vajaduse prioritiseerimine
•

Transporditeenus

•

Isiklik abistaja

•

Päevakeskus

•

Intervallhooldus- lapsevanemale hooldusest puhkuse võimaldamine

Lisa. MTÜ Invaühing ettepanekud Viimsi Vallavalitsusele käesoleva ümarlaua toimumisel
I Lasteaiaealine erivajadusega laps.
Lasteaias eraldi rühm erivajadustega lastele (laste arv erirühmas vastavalt seadusele
ettenähtud suuruses ja korras);

Tugiteenused vastavalt erivajadusele;
24h hooldust vajava sügava puudega
lapsevanemale vaba aja andmiseks.

lapse

hoidmise/hooldamise

võimaldamine

II Kooliealine erivajadusega laps.
Tugiteenused;
Isiklikud abistajad;
Tugiisikud;
Tugiteenused ja huvitegevus peale õppetööd ja koolivaheaegadel;
Transpordi võimaldamine kooli ja tagasi, saatja bussi.
III Noored ja täiskasvanud erivajadusega inimesed.
Sotsiaalkeskus noortele ja täiskasvanutele, kes erivajadusest tingituna vajavad 24h
järelvalvet/abi:
•

Toetatud elamise päevaõpe (eluga toimetulemise õpe);

•

Toetatud töö, kaitstud töö;

•

Tugiteenused.

Koostöö Viimsis asuvate asutustega erivajadustega noorte lihtsamatel töödel (näiteks:
riisumine, niitmine, koristustööd jne.) rakendamine.
Toetatud elamise võimalust ei ole mõistlik vallas arendada, kuna toimiva lahenduse jaoks
ressurss puudub, seega oleks vaja toetust Viimsi intellektipuudega inimestele Eestis sobiva
toetatud elamise koha (näiteks: Maarja Küla, Haraka Kodu) leidmisel ja seal elamise
võimaldamisel.

Konsultatsiooni- ja koolituskeskus
Geomedia
Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuamet
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1. Küsitluse läbiviimise taust
Viimsi valla lastega perede olukorrast ülevaate saamiseks viidi läbi
veebipõhine ankeetküsitlus, milles keskenduti teabe kogumisele lastega
peredele osutatavate teenuste ja nendega rahulolu kohta. Ankeedis esitati 13
küsimust vastuste kinniste variantidega, millest vastaja valis endale
sobivaimad. Igal vastajal oli võimalus küsimustele antud vastuseid
põhjendada ja esitada oma ettepanekuid. Küsitlus toimus ajahemikus 22.
detsember 2012 kuni 14. jaanuar 2013.
Ankeet viidi läbi Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti initsiatiivil.
Ankeet koostati ameti ja Geomedia koostöös. Küsitluse tulemused on
sisendiks Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava
koostamisele ning ameti töökorralduse täiustamisele.
Käesoleva küsitluse kokkuvõtte koostasid Konsultatsiooni-ja koolituskeskuse
konsultant Rivo Noorkõiv ja projektijuht Kaja Loodla.

2. Küsitlusele vastanute iseloomustus
Ankeetküsitlusele vastas 250 inimest. Leibkonna suuruse järgi jagunesid
vastanud järgmiselt: kõige enam oli vastanuid neljaliikmelisest leibkonnast
(45%), kõige vähem kaheliikmelisest leibkonnast (2%). Kolme- ja
viieliikmelist leibkonda omasid vastanutest 23%. Leibkonnast kus 6 ja enam
liiget oli vastanute osakaal 8%.
Vastanutest ligi pooled (49%) olid kahe lapsega peredest, 24% ühe lapsega
ning 26% kolme ja enama lapsega peredest. Kokku koguti ankeetküsitlusega
andmed 406 lapse kohta, kelledest 43% olid kooliõpilased (175). Lasteaias
käivatest lastest olid 58% munitsipaallasteaias (136) ja 18% eralasteaias
(31) või lastehoius (11) käivad lapsed. Koduseid lapsi oli vastanutel 24%
(53).

Joonis 1. Küsitlusele vastanute jagunemine leibkondade suuruse ja laste
arvu järgi peres
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Joonis 2. Küsitlusele vastanute lapsed

3. Küsitluse tulemused
Järgnevalt esitatakse kokkuvõtlik ülevaade küsitluse põhitulemustest.
Täpsem vastuste üldjaotus koos küsitlusankeediga on aruande lisas.

3.1. Lapse tugiteenuste vajadus
Tugiteenuseid lapsele vajas 54% küsitlusele vastanutest. Kõige enam vajati
logopeedi (79%) ja psühholoogi teenust (44%), vähem eripedagoogi (11%)
ja lastepsühhiaatri teenust (6%).

Joonis 3. Lapse tugiteenuste vajadus erinevate teenuste lõikes

Vajadus lapse tugiteenuste järele on seda suurem, mida suurem on laste arv
peres. Kui ühelapselistest peredest vajas tugiteenust 37%, siis laste arvu
suurenedes kasvas proportsionalselt ka vajadus tugiteenuste järele. Nelja ja
enama lapselistest peredest vajas tugiteenuseid 87%.
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Tabel 1. Laste arv peres ja vajadus lapse tugiteenuste järele
Laste arv peres

Ei ole vajanud
lapsele
tugiteenuseid

Osakaal

On vajanud
lapsele
tugiteenuseid

Osakaal

Kokku
vastajaid

1 laps
2 last
3 last
4 ja enam
Kokku

38
56
18
2
114

63%
46%
35%
13%
100%

22
67
33
14
136

37%
54%
65%
87%
100%

60
123
51
16
250

Vastanutest 12% valis lapsele vajalikest tugiteenustest vastusevariandi
“midagi muud” ja esitatud loetelu on järgmine:
füsioterapeut (4);
tugiisiku teenus (nii erivajaduseta kui ka erivajadusega lapsele) (3);
taastusravi (ravivõimlemine, raviujumine) (3);
isikliku abistaja teenus sügava puudega lapsele (1);
lasteaiakoha võimaldamine puudega lapsele (1);
arstiabi puudega lapsele (astma, allergia, atoopia) (1);
eriarstiabi (spordiarst, nahaarst) (1);
massöör ja võimlemisspetsialist (1);
kooliarsti teenus (1);
pereterapeut (1);
kunstiterapeut, loovterapeut (1);
toitumisnõustaja (1);
sotsiaaltöötaja abi (1);
koduabilise teenus (1).

3.2. Lapse tugiteenuste kättesaadavus
Tugiteenuste saajates 63% said teenust lasteaias, 42% koolis, 15% muu
teenuse osutaja juures Viimsi vallas ja 29% muu teenuse osutaja juures
väljaspool Viimsi valda.
Vajalikku teenust pidas raskesti kättesaadavaks 11% vastanutest.

Joonis 4. Tugiteenuste osutamine ja tugiteenuste kättesaadavus
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Tugiteenuste osutajatest Viimsi vallas nimetati:
Viimsi Haigla AS;
Viimsi SPA;
Viimsi kooli kooliarst;
Fertilitas AS.
Väljaspool Viimsi valda nimetati:
Tallinna Kesklinna Lastepolikliinik (logopeed, laste psühhiaater ja
psühholoog-nõustaja );
Tallinna Lastehaigla Mustamäel;
Lasnamäe Medicum;
Tallinna Perekeskus;
Tallinna Lastekaitsetalitus (pereterapeut);
Magdaleena haigla (logopeed);
Tallinna lastekodu Lasnamäe keskus (raske ja sügava puudega laste
lastehoid);
Tallinna linn (laste psühholoog, logopeed, perepsühholoog);
Kallavere haigla (teenus alla 1-a lastele tasutakse Haigekassa poolt);
Aktiviseerimiskeskus AVE;
Adeli Eesti Rehabilitatsioonikeskus;
Pesakast OÜ rehabilitatsioonikeskus;
Stuudio Tasapisitasakaal;
lasteaed väljaspool Viimsi valda;
logopeedi eravastuvõtt;
eraõpetaja algklassi lastele;
erapsühholoog;
Vastajad, kelle arvates vajalik teenus oli raskesti kättesaadav, nimetasid
põhjusena vajaliku rehabilitatsiooniteenuse puudumist, samuti puudega
lapsele vajaliku tugiteenuse puudumist lasteaedades.

3.3. Rahulolu lapse tugiteenustega
Viimsi valla lasteaias tugiteenust saanud vastajatest (152 vastaja andmed
159 lapse kohta) olid 44% teenusega väga rahul ja 47% üldiselt rahul.
Vastanutest 9% väljendas rahulolematust.
Tabel 2. Rahulolu Viimsi valla lasteaedade tugiteenustega
Lasteaia nimi

Amarülluse
Astri
Karulaugu
Laanelinnu
Leppneeme
Pargi
Piilupesa
Päikeseratas

Ei
olnud
rahul
2
2
3
3

Osakaal

Olin
üldiselt
rahul

Osakaal

MLA Viimsi Lasteaiad
14%
1
1%
14%
15
20%
19%
5
7%
10
14%
19%
13
18%
10
14%
10
14%

Olin
väga
rahul

Osakaal

Kokku
vastajaid

3
6
6
2
4
12
7
11

4%
9%
9%
3%
6%
17%
10%
16%

5
7
23
10
14
28
17
21
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Lasteaia nimi
Randvere
Kelvingi
Pääsupoeg
Tibu
Väike Päike
LA nimetamata
Kokku

Ei
olnud
rahul

Osakaal

2

14%

1
2
15

6%
14%
9%

Olin
üldiselt
rahul
7
Eralasteaiad
1

2
74

Osakaal

Olin
väga
rahul

Osakaal

Kokku
vastajaid

9%

5

7%

14

1%

2%
47%

1
1
11
1
70

1%
1%
16%
1%
44%

1
1
1
12
5
159

Vastanutest oli saadud teenusega rahulolu osakaal suurem Viimsi
munitsipaallasteaia
majades
Päikeseratas,
Pargi,
Karulaugu.
Eralasteaedadest hinnati saadud teenust väga heaks lasteaias Väike Päike.
Viimsi valla üldhariduskoolides tugiteenust saanud vastajatest (104 inimest)
olid teenusega väga rahul 41% ja üldiselt rahul 51%. Teenusega ei olnud
rahul 8% vastanutest.
Lapse vajadusest
ettepanekud:

lähtuvate

täiendavate

teenustena

esitati

järgmised

tugiisiku teenus (nt. kui probleemid lapse tavalasteaias käimisega);
tugiõpetaja teenus;
karjäärinõustamine koolides;
perenõustamisteenus;
perekeskuse loomine koos psühholoogi teenusega (sarnaselt Tallinna
Perekeskusele);
teenused puudega lastele.
Ettepanekud olemasolevate teenuste ja tugiteenuste osas olid järgmised:
logopeedi teenust võiks pakkuda pikema aja vältel (rohkem kui 1
aasta);
laste psühholoogi teenus lasteaedades;
lasteaed erivajadustega lastele;
lapsehoiuvõimalus alla 3-aastastele lastele;
rohkem logopeede Viimsi koolis (logopeedide arv vastavusse õpilaste
arvuga);
suhtlusringid kõikidesse koolidesse;
pikapäevarühm koolis võiks olla rohkem lasteaia moodi (koos
mängunurgaga);
erakool, väiksem kool või väikeklass koolis;
Randvere kooli juurde nõustamiskomisjon.
Vastanute poolt esitati mitmeid ettepanekuid ka teistes perede heaolu
puudutavatest valdkondades. Suur osa nendest hõlmas vallasise
ühistranspordi korraldust, aga ka tervise- ja vabaaja teenuseid. Täpsem
ettepanekute loetelu on toodud alljärgnevalt.
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Ühistransport:
tasuta vallasisene koolibuss;
tipptundidel suuremad bussid;
parem bussiühendus Viimsi valla erinevate piirkondade vahel (peale
huvialaringi ei saa laps ühistranspordiga koju, õhtune graafik jätab ca
1 tunnised vahed);
koolibuss Laiakülast Viimsi kooli ja tulevikus Randvere kooli;
parem bussiühendus Randvere ja Haabneeme vahel (huviringis käiv
laps ei saa liikuda ilma lapsevanema abita);
ühistranspordi sõidugraafik peaks võimaldama lapsel paremini
iseseisvalt koolis käia (neljas tund algklassis lõpeb 12.00, buss väljub
13.18);
üks valla bussidest peaks sõitma läbi Miiduranna (hõlbustab laste
kunstikoolis käimist).
Terviseteenus:
erialaarstide vastuvõtt (silmaarst, füsioterapeut);
toitumisnõustaja konsultatsioonid;
hambaarst lasteaias.
Infrastruktuur:
rohkem mänguväljakuid ja haljasalasid lastele;
istepingid haljasaladele;
rohkem kergliiklusteid, kõnniteid ja valgustatud kõnniteid
(Tammneeme küla, Lubja küla).
Peretoetus:
pere toimetuleku parandamine puudega lapse kasvatamisel;
lasteaiakoha maksumus lapsevanemale võiks olla väiksem;
koolitoidu maksumus lapsevanemale võiks olla odavam;
kolme ja enama lapsega perele tasuta lasteaia toit;
rohkem tasuta sportimisvõimalusi (jalgpallistaadion, uisuväljak,
ujumine Viimsi SPA-s);
tasuta huvialaringid või huviringide soodustused;
laagritoetus.
Haridus, huvitegevus:
eesti keele õpetamine eelkooliealistele lastele;
parem ligipääs ja rahastus huviringidele;
rohkem sportimisvõimalusi (Viimsi nõlval suusakeskus;
siseskeitepark);
kooli spordisaali tasuta kasutamine;
suurem raamatukogu ja seal rohkem lugemisvõimalusi;
tegevust koolvaheaegadeks (nt õpilasmalev suvel);
vaba aja veetmise võimalused lastele Randveres (bassein,
tenniseväljak)
noortekeskus Püünsi külla;
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beebikoolid;
väikelaste ujumine Viimsi SPAs (praegu alates 6-eluaastast).

3.4. Rahulololu leibkonna majandusliku toimetulekuga
Oma leibkonna majanduslikku toimetulekut hindas väga heaks 11%, heaks
46% ja rahuldavaks 38% vastanutest. 5% hindas oma majanduslikku
toimetulekut
mitterahuldavaks.
Põhjustena
nimetati
Eesti
madalat
palgataset, suurt maksukoormust (pangalaenud, kommunaaltasud), kõrgeid
transpordikulusid (Tallinnas töölkäijad), üksikvanema toetuse puudumist ja
lastehoiu- ja lasteaiateenuste kõrget maksumust. Probleemina toodi välja ka
sõime- ja lasteaiakohtade vähesust valla munitsipaallasteaedades, mistõttu
lapsevanemad kasutavad eraalasteaedade teenuseid või siis loobuvad tööle
naasmisest ja jäävad lapsega koju, mis aga omakorda halvendab pere
majanduslikku toimetulekut.

Joonis 5. Vastanute hinnang leibkonna majanduslikule toimetulekule

Leibkonna keskmise sissetuleku poolest jagunesid vastanud järgmiselt: 74%
801 ja enam eurot kuus, 12% 601-800 eurot kuus, 8% 401-600 eurot kuus,
5% 251-400 eurot kuus, 2% kuni 250 eurot kuus.

Joonis 6. Leibkondade jagunemine keskmise kuusissetuleku järgi
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Leibkonna sissetuleku ja tugiteenuste vajaduse risttabelist nähtub, et
tugiteenuste
osas
on
vajadus
kriitilisem
väiksema
sissetulekuga
leibkondades.
Tabel 3. Tugiteenuste vajadus ja leibkonna keskmine sissetulek (eur/kuus)
Leibkonna
keskmine
sissetulek
Kuni 250
251-400
4001-600
6001-800
8001 ja enam
Kokku

Vajatakse
tugiteenuseid

Osakaal

Ei vajata
tugiteenuseid

Osakaal

Kokku
vastajaid

3
6
13
15
99
136

75%
50%
65%
52%
54%
54%

1
6
7
14
86
114

25%
50%
35%
48%
46%
46%

4
12
20
29
185
250

3.5. Toetuste taotlemine
Vastanutest 57% ei olnud toetusi taotlenud.
Viimsi vallas makstavatest toetustest olid vastanud kõige enam taotlenud
lasteaia kohatasu kompenseerimise toetust (17%) ja lapsehoiutoetust
(14%). Koolis või lasteaias toiduraha kompenseerimise toetust oli taotlenud
11% ja ühekordset sotsiaaltoetust 7% vastanutest.

Joonis 7. Viimsi vallas makstavate toetuste taotlemine

14% vastanutest on taotlenud ka mitmeid muid toetusi:
koolitoetus 1. klassi astuvale lapsele (10);
ühekordne sünnitoetus (7);
tasuta bussisõit kooli ja koju valla siseliinidel (4);
ortopeediliste jalatsite toetus (3);
noorsoo sporditoetus (3);
sõidusoodustus kolme- ja enamalapseliste perede lastele (2);
peretoetus (2);
teise lapse lasteaia kohatasu toetus (1);
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lasteaias koha- ja toidumaksumuse soodustus (1);
Viimsi bussi vallaliinide toetus (1);
lastelaagri toetus (1);
lapse prillide ostmise kompenseerimine (1);
toetus lapse rehabilitatsiooniteenuste katmiseks (1);
toetus välismaal sporttantsuvõistlustel osalemiseks (1);
juhilubade kompenseerimine (1);
taastusravi toetus (1).
Lastega leibkonna majandusliku toimetuleku parandamiseks tehti vastanute
poolt järgmised ettepanekud:
toetus erivajadustega laste vanematele (nende tavapärase tööelu
jätkamiseks);
toetused erivajadustega lastele;
lasteaiakoha soodustus kolme ja enama lapsega peredele (ka siis kui
lasteaias käib üks laps);
toetus eralasteaias käivale lapsele, et osalustasu, mis jääb
lapsevanema kanda, oleks võrdne munitsipaallasteaias kehtiva tasuga;
lasteaiakoha soodustus peredele, kus mitu last käivad eralasteaias;
toetus lapsevanemale kes ei saa lapse 3-aastaseks saamisel
lasteaiakohta ning peab lapsega kodus olema;
toetused laste huviringides ja trennides osalemiseks, sealhulgas
rahaline toetus Tallinna linnas huviringides osalemiseks;
koolilaste soodushinnaga kuukaart ühistranspordiga sõiduks;
kooli- ja lasteaiatoidu kompenseerimine;
koolivormi ostmise toetus kolme ja enama lapsega perele;
koolitarvete ostmise toetus;
ühistranspordi sooduspilet lapsevanemale, kui peres kasvab neli ja
enam last;
lastega peredele lapsevanema hambaravitoetus;
täiendav toetus üksikvanemale;
koduabilise või lapsehoidja toetus;
lapse sünnipäevatoetus;
ujumise algõppe soodustus;
küttekulude toetus;
eriarstil käimise toetus;
ekskursioonitoetus.
Muud ettepanekud:
tasuta koolitoit põhikooli lõpuni;
tasuta sõit kodu-kool;
tasuta ühistransport kuni põhikooli lõpuni;
kolme ja enama lapsega peredele tasuta toit koolis ja lasteaias;
kehalise kasvatuse vahendid kooli poolt (suusad, uisud);
lasteaialastele huvialaringide pearaha;
gümnaasiumis koolitoit poole hinnaga.
Olemasolevatest toetustest avaldati heameelt teise lapse lasteaia kohatasu
soodustuse üle nendele peredele, kus lasteaias käib kaks last. Samal ajal on
vallas lasteaiakohtade nappus ning vanemad, kes lasteaiakoha puudumise
tõttu on sunnitud lapse panema eralasteaeda või lastehoidu, ei olnud rahul,
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et kehtiv toetuste süsteem jätab nad ilma lasteaiaga seotud toetustest, seda
ka juhul, kui perest käib eralasteaias või lastehoius rohkem kui üks laps.
Ankeedile vastanud vallaelanikud pidasid sellist olukorda ebaõiglaseks.
Teistest olemasolevatest toetustest tehti ettepanek, et emadele võiks tasuta
ujumine kehtida kauem kui 2 aastat lapse sünnist.
Ettepanekute esitamine tõi välja ka tõsiasja, et ei olda hästi kursis Viimsi
vallavalitsuse poolt osutatavate toetustega. Seetõttu on oluline, et Viimsi
vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet parandaks asjakohase teabe
kättesaadavust ja levikut toetuste kohta.

3.6. Hinnang valla peresõbralikkusele
Vastanutest 9% hindas Viimsi valla peresõbralikkust väga heaks, 52% heaks.
Rahuldavaks hindas peresõbralikkust 31% vastanutest. Rahulolematust valla
peresõbralikkuse osas väljendas 8% vastanutest.
Viimsi valla elanikud peavad oluliseks rahulikku ja rohelist keskkonda, kus
kõik teenused on kättesaadavad kodu lähedal. Soovitakse, et elukeskkond ei
oleks väga linnalik ja liiklusintensiivsus on madal.
Viimsi valla peresõbralikkuse positiivsete näidetena toodi välja järgnev:
on piisavalt võimalusi ühiseks ajaveetmiseks lastega peredele (SPA,
huvikeskus, matkarajad, rattateed, valgustatud suusarada);
korraldatakse toredaid pereüritusi nii vallavalitsuse kui lasteaedade
poolt (rattavõistlus, orienteerumine, suusatamine, muinastulede
festival);
korraldatakse kultuuriüritusi lastele ja peredele Viimsi Raamatukogus
ja Rannarahva Muuseumis;
lasteaedades on palju ringi- ja huvitegevusi;
koolikorraldus on väga hea;
vallavalitsus püüab rajada uusi õppeautusi vastavalt vajadusele;
vallavalitsus on teinud jõupingutusi erivajadustega lastega peredele
(nt. tasuta ujumine Viimsi SPA-s);
kolme lapsega pered saavad tasuta bussisõidu valla piires, tasuta
kooli- ja lasteaiatoidu;
vallaelanike lastele makstakse sünnitoetust ja kutsutakse beebiga
vallamajja vastuvõtule;
vallavalitsus sõlmis eralasteaiaga lepingu, mis võimaldab osta teenust
munitsipaallasteaiaga võrdse hinna eest.
Rahulolematuse põhjusena tõid vastanud peamiselt välja sõime-, lasteaia- ja
koolikohtade vähesuse, samuti ühistranspordi korralduse puudused laste
seisukohast lähtudes (bussid on sõitjaid täis, liikumise intervallid liiga pikad)
ning
kõnniteede,
sh
valgustatud
kõnniteede,
kergliiklusteede
ja
mänguväljakute vähesuse keskusest kaugemal asuvates külades, aga ka
valla keskuses (Nelgi tee, Kaluri tee, Rohuneeme tee, Tammepõllu tee).
Lisaks nimetati veel järgmisi asjaolusid:
õpilaste arv klassides on liiga suur ning ei võimalda personaalset
lähenemist: "oma kooli tunde" tekkimist ja kõrget õppekvaliteeti;
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tavaklassides käib suur hulk käitumisraskustega lapsi;
Viimsi koolil puudub staadion;
eritoitlustamisega seotud küsimused on koolis lahendamata;
ei ole rahul Püünsi kooli reorganiseerimisega;
ühe pere lapsed ei pruugi saada ühte kooli;
puudub koolibuss;
vähe on vaba aja veetmise kohti, mis kaasaegselt korrastatud, eriti
lastele vanuses 11-16;
mänguväljakud on halvas korras (Roosi tee);
suvisel ajal pole noortel midagi teha;
mererand on kasutamata (võiks olla terviserada nagu Pirital);
ühistransport liigub keskuse suunas, kuid valla ühest külast teise saab
vaid autoga;
enamik teenuseid on kallid, huviharidus on kallis (20% kallimad kui
Tallinnas);
ei ole kultuurikeskust (kino, kontserdid);
puudub korralik staadion;
valgustatud jooksuradasid on vähe;
eriarstiabi on kaugel;
ei ole saanud abi vajaliku tugiisiku näol;
lapsekäruga ei saa bussi;
puudub kohalik konstaabel;
lapse treeningutele saab soodustust alates 7-ndast eluaastast, kuid
lapsed käivad trennis juba varem;
suurpere soodustused ei laiene kolme lapsega perele;
vald on suur ja suhtlemine on sageli pigem bürokraatlik;
nõrk teavitus olemasolevatest teenustest ja vallas toimuvatest
üritustest.

3.7. Valmisolek osaleda vabatahtlikult mõnes Viimsi vallas
korraldatavas projektis
Suurem osa vastanutest (72%) ei olnud mõelnud vabatahtlikust osalemisest
mõnes Viimsi valla poolt korraldatavas projektis. Valmisolekut vabatahtlikuna
projektides osaleda väljendas 22% vastanutest (vastanud, kes esitasid oma
kontaktandmed, nende kohta edastati teave Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuameti juhatajale). Kindlalt ei soovi vabatatahtlikuna projektides
osaleda 6% vastanutest.
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Kokkuvõte
Viimsi valla elanike ankeetküsitluse põhjal vajas lapsele tugiteenuseid 54%
vastanud peredest. Kõige suurem nõudlus on logopeedi ja psühholoogi
teenustele. Muudest lapsele vajalikest tugiteenustest nimetati enim
füsioterapeudi, taastusravi ja tugiisiku teenust.
11% vastanutest pidas vajaliku teenuse kättesaadavust raskeks. Põhjuseks
nimetati vajaliku rehabilitatsiooniteenuse puudumist, samuti puudega lapsele
vajaliku tugiteenuse puudumist lasteaedades. Viimsi lasteaias tugiteenust
saanud vastajatest olid 91% väga rahul ja üldiselt rahul. Viimsi koolides
teenust saanutest olid teenusega rahul 92%. Väljaspool Viimsi valda sai
tugiteenuseid 29% vastanutest.
Oma leibkonna majanduslikku toimetulekut hindas väga heaks ja heaks 57%
vastanutest, rahuldavaks 38% ja 5% hindas oma majanduslikku toimetulekut
mitterahuldavaks. Muret tuntakse üksikvanema toetuse puudumise pärast.
Toodi
esile
vallaelanike
suurt
majanduslikku
koormust
(laenud,
kommunaalteenused), samuti olulist kulu transpordile.
Vallavalitsuse poolt makstavatest toetustest taotleti kõige enam lasteaia
kohatasu kompenseerimise toetust ja lapsehoiutoetust. Olemasolevatest
toetustest hinnati kõrgelt veel teise lapse lasteaia kohatasu soodustust
nendele peredele, kus lasteaias käib kaks last ning vallavalitsuse otsust, mille
tulemusena
eralasteaia
kohamaksumus
lapsevanemale
on
võrdne
munitsipaallasteaia kohamaksumusega. Vajalikest toetustest nimetati enim
toetusi erivajadusega lastele ja nende vanematele ning huviringides käimise
soodustamist.
Viimsi valla peresõbralikkust hindas väga heaks ja heaks 61% vastanutest.
31% hindas peresõbralikkust rahuldavaks ja 8% mitterahuldavaks.
Põhjusena toodi peamiselt välja sõime-, lasteaia- ja koolikohtade vähesus,
samuti ühistranspordi korralduse puudused laste liikumisvajadustest
lähtuvalt (bussid on sõitjaid täis, liikumise intervallid liiga pikad) ning
kõnniteede, sh valgustatud kõnniteede, kergliiklusteede ja mänguväljakute
vähesus keskusest kaugemal asuvates külades, aga ka valla keskuses (Nelgi
tee, Kaluri tee, Rohuneeme tee, Tammepõllu tee).
Küsitluse käigus vastajatele saadud ettepanekud on väärtuslik sisend Viimsi
vallavalitsusele töö paremaks korraldamiseks.
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1. Küsitluse läbiviimise taust
Viimsi valla eakate olukorrast ülevaate saamiseks viidi läbi ankeetküsitus. Selles keskenduti
teabe kogumisele eakatele osutatavate teenuste ja nendega rahulolu kohta Viimsi vallas.
Ankeedis esitati 18 küsimust vastuste kinniste variantidega, millest vastaja valis endale enam
sobivamad. Samuti oli igal vastajal võimalus küsimustele antud vastuseid vabalt
kommenteerida ja ettepanekuid esitada. Anketeerimine toimus eakatega kohtumistel
detsembri teisel ja kolmandal nädalal 2012.
Ankeet viidi läbi Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti initsiatiivil. Ankeedi
tulemused on sisendiks Viimsi valla sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja rahvatervise arengukava
koostamisele.
Käesoleva küsitluse kokkuvõtte koostas Konsultatsiooni- ja koolituskeskuse konsultant Rivo
Noorkõiv, keda ankeetide andmetöötlusel toetas Kaja Loodla.
Täname kõiki vastajaid.
2. Küsitlusele vastanute iseloomustus
Ankeetküsitlusele vastas 50 inimest, kellest naisi 42 (84%) ja mehi 8 (16 %). Vastanutest olid
vanuses kuni 70 eluaastat 30% ja vanemd 70%. Enam kui kolmandik (36%) omas
kõrgharidust, järgnesid kutseharidus (34%), keskharidus (22%) ja algharidus (8%). Enim
leibkondi oli ühe (45%) ja kahe liikmega (39%).
3. Küsitluse tulemused
Järgnevalt esitame kokkuvõtliku ülevaate küsitluse tulemustest. Täpsem vastuste üldjaotus
koos küsitlusankeediga on aruande lisas 1.
3.1. Rahulolu oma majandusiku toimetuleku ja tervisliku seisundiga
Oma majanduslikku toimetulekut hindas rahuldavaks 80% vastanutest. Seda toetavad
ennekõike tööalane sissetulek ning laste ja leibkonnaliikmete materiaalne toetus. 10% pidas
oma majanduslikku olukorda mitterahuldavaks. Põhjustena nimetati väikest pensioni, samuti
kõrgeid kulusid eluasemele, toidule ja ravimitele. Hirmu tuntakse eluaseme kulude kasvu üle.
Tervislikku seisundit hindasid vastajad enim rahuldavaks (66%), järgnesid hea (24%) ja
mitterahuldav (10%). Tervisekao põhjustena toodi esile erinevate haiguste põdemist.
Positiivse poole pealt nimetati tervislike eluviiside viljelemist ning vaeguste korral tõhusa
meditsiinilise abi olemasolu.
3.2. Sotsiaal- ja tervishoiu teenuste kasutamine, nendega rahulolu ja soovid teenuste
paremaks osutamiseks
Viimsi valla poolt pakutavaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid on kasutanud 63% vastanutest.
Kõige enam kasutatakse Päevakeskuse teenuseid (37%), soodustingimustel ujumist (25%) ja
transporditeenuseid (21%). Kokku nimetati 11 erinevat teenust, mida tarbitakse.
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Vastajad soovisid tulevikus Viimsi vallavalitsuselt enam abi rahalise toetusena (33%),
transporditeenusena (27%), toitlustusteenusena (14%), koduhooldusteenusena (10%) ja
eluasemetoetusena (8%). Soovitakse ka päevahoiuteenust (6%) ja häirenuputeenust (2%). Veel
nimetati eluaseme maamaksust vabastust rohkem kui 1500 m² kohta; maamaksu toetust suvekodule,
ravimitoetust; toimetuleku nõustamist ning psühholoogi, juristi ja koduabilise teenust. Samuti nimetati
soovi saada enam igat liiki informatsiooni (uuendused teenustes, võimalused paremini hakkama
saamiseks jne). Ka soovitakse muru niitmise, küttepuude lõhkumise ja ladumise teenust. Teenuste
saamisel on nõus 47% vastajatest teenuse hinnast osaliselt tasuma. Vastanutest 53% andis vastuse, et
tal ei ole võimalik teenuse eest tasuda.

Enam esitati ettepanekuid ühistranspordi vallasisese korralduse osas. Sooviti eakate teenuste
mitmekesistamist, paremat teabevahetuse ja kooskäimiste korraldamist. Täpsem ettepanekute
loetelu on esitatud alljärgnevalt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eakatele (80+) rohkem tähelepanu, teenuseid (transport, koristamine) ja selleks
rahaline toetus valla poolt;
Sättige ajalisse kooskõlla nr 2 ja nr 38 autobusside graafik. Praegune sõidugraafik on
rohkem kui kummaline;
Probleem vallasiseste liinide graafikuga (päeval väga pikad vahed);
Kohalike bussiliinide bussid tihedamalt käima;
Transport eriarsti juurde;
Transport surnuaeda (lähedaste haudadele);
Eakad peaks koonduma rohkem Viimsi Päevakeskuse liikmeteks;
Randvere perekeskusele suuremaid ruume;
Usun et Viimsi vallas on kompetentsed ametnikud. Eakatel inimestel tekivad tihti
hirmud teadmatusest, informatsiooni puudumisest. Tihti on see olulisem eluraskus kui
raha vähesus. Eakad vajavad kõikvõimalikku teavet valla (ja ka riigi) asjadest;
Sotsiaalteenuste harvendamine, sh kättesaadavus, eakatega seotud info kajastamine;
Viimsi Teatajas eraldi rubriik eakatele, olen kuulnud, et kõik ei leia mõnda eakaid
puudutavaid teemasid teiste artiklite vahelt üles. Või kui on midagi sellelaadset artiklte
sisus, siis võib ka olla soovitus-viide nimistu artiklitest eakatele;
Fertilitase esine plats valgustada. Seal on õhtul kottpime;
Rohkem meditsiini alast nõustamist;
Lihtne koduteenus, lihtne med.abi - kasvõi ainult peale haiglast välja tulekut abistaja
saamise võimalus (väike tasu);
Toiduainete kojutoomise võimalus;
Kaitse-side pereliikmetega, tihti vanur pere meelevallas;
Aus eluruumi vahetamine väiksema ja odavama vastu;
Võiks olla rohkem ekskursioone.

3.3 Rahulolu Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti tööga
Vastajate hinnangul on Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti tööga väga rahul 5%
ja üldiselt rahul 90%. Põhjustena nimetatakse ametnike vastutulelikkust ja vajadusel abi saamist.
Kasvuruumi nähti, et teave teenustest võiks olla kättesaadavam, rohkem võiks olla individuaalset
lähenemist ja suhtlemist abi vajajaga.

Vastanutest 5% väljendasid mitterahulolu. Hinnangut põhjendati, et konkreetsel juhtumil ei
saadud sotsiaal- ja tervishoiuametist abi (perevägivald, maamaksu ja abivahendite
kompenseerimine).
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Seitse vastajat ei olnud Viimsi vallavalitsuse poolt pakutavaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid
kasutanud.
3.4. Rahulolu perearsti teenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega
Vastanutes on perearsti teenusega väga rahul 35% ja üldiselt rahul 63%. Teenusega ei ole
rahul 2%.
Need, kes perearsti teenustega on rahul, toovad esile perearsti sõbraliku ja asjaliku suhtumise,
abivalmiduse ja nõustamise osutamise ning konkreetse abi saamise oma probleemide
lahendamisel (näit. saatekirjad eriarstile, retseptid ja taastusravile suunamine). Perearsti
peetakse heaks spetsialistiks, patsiendi suhtes väga tähelepanelikuks, suure empaatiavõimega
ja abivajajaga head kontakti loovaks isikuks.
90% vastanutest peab perearsti asukohta kättesaadavas kauguses. 10% soovib, et perearst
oleks elukohale lähemal.
Perearstilt soovitakse taastusravi kättesaadavuse suurendamist ja iga-aastase tervisekontrolli
võimalust.
3.5. Viimsi Päevakeskuse tegevuses osalemine, sellega rahulolu ja soovid edasiseks
Viimsi Päevakeskuse tegevustes osaleb 86% vastanutest. Käiakse ekskursioonidel (18%),
osaletakse ringide töös (17%), tähtpäevade tähistamistel (17%), teabepäevadel (17%),
kontsertide ja teatrietenduste külastustel (l6%) ning treenigutel (15%).
Vastanutest on Viimsi Päevakeskuse tegevusega väga rahul 39% ja üldiselt rahul 61%.
Rahulolu põhjendamisel tuuakse välja tegevuste mitmekesisust, head organiseeritust ja
juhendajate tublit tööd. Märgiti, et päevakeskuse uksed on kõigile avatud. Sooviti, et
päevakeskuse kohta oleks enam teavet Viimsi valla kodulehel. Samuti võiksid seal olla
foorumid eakatele. Sooviti võimalust, et päevakeskusse saaks tulla ja suhelda, juua tassike
teed ning vaadata televiisorit ka pühapäeval ja pühade ajal. Vastajad soovisid, et
päevakeskuses saaks juriidilist nõustamist (53%), toitlustamist (20%), juhendamist ja
nõuandeid toimetulekuks (12%), võimalust pesta ennast (10%) ja pesu (5%). Soovitakse
päevakeskuses olla lihtsalt koos.
3.6. Eakate osalemine ühingute tegevuses
Viimsi Pensionäride Ühenduse töös osales 45% küsitletutest. Veel nimeti osalemist Pirita linnaosa
Päevakeskuse, Randvere Päevakeskuse, Senioride Koja ja Kalevi Veteranide MTÜ tegevustes.

Kokkuvõte
Ankeetküsitluse põhjal hindas oma majanduslikku toimetulekut rahuldavaks 80% vastanutest.
Tervislikku seisundit hinnati enim rahuldavaks (66%) ja heaks (24%).
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Viimsi vallavalitsuse poolt pakutavaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid kasutas 63%
vastanutest. Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti tööga oli väga rahul 5% ja
üldiselt rahul 90%. Teenuste arendamisel nähti kasvuruumi isikukesksema lähenemise ja
teenuste mitmekesistamise suunas. Perearsti teenustega olid väga rahul 35% ja üldiselt rahul
63%. Vastanutest 90% peab perearsti asukohta sobivaks. Viimsi Päevakeskuse tegevustes
osaleb 86% vastanutest ja organisatsiooni tegevusega on väga rahul 39% ja üldiselt rahul
61%. Viimsi Pensionäride Ühenduse töös osales 45% küsitletutest.
Lisa: Ankeet ja vastuste üldjaotused
Lugupeetud vastaja!
Viimsi vallavalitsus koostab sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava. Ankeediga kogume selle
tarvis sisendit. Soovime Teilt saada teavet eakatele osutatavate teenuste ja nendega rahulolu kohta.
Ankeet on anonüümne ja tulemusi kasutatakse ainult üldistatult Viimsi vallas eakate toimetulekuks
vajalike teenuste arendamisel.
Palun vastake kõigile küsimustele, tehes risti Teile sobiva vastusevariandi ette. Ankeedi lõppu võite
lisada omapoolseid arvamusi ja ettepanekuid.
1. Olen:
O naine

O mees
Kokku
42
8

Naisi
Mehi

%
84
16

2. Minu vanus:
O Alla 65

O 65-69
Kokku
4
11
24
11

Alla 65
65-69
70-74
Üle 75

O 70-74

O üle 75

%
8
22
48
22

3. Minu haridus:
O Algharidus
Algharidus
Keskharidus
Kutseharidus
Kõrgharidus

O Keskharidus
Kokku
4
11
17
18

O Kutseharidus

O Kõrgharidus

%
8
22
34
36

4. Minu leibkonnas on:
O 1 liige

O 2 liiget

O 3 liiget

O 4 liiget

O 5 liiget

O 6 ja enam liiget
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1 liige
2 liiget
3 liiget
4 liiget
5 liiget
6 ja enam liiget
Vastamata

Kokku
22
19
5
2
1
1

%
45
39
10
4
2

5. Milline on Teie hinnang oma majanduslikule toimetulekule?
O Väga hea

O Hea

O Rahuldav

O Mitterahuldav

Põhjendage ..............................................................................................................................................
Väga hea
Hea
Rahuldav
Mitterahuldav

Kokku
1
4
40
5

%
2
8
80
10

Väga hea:

Abikaasa töötab veel.
Hea:

Saame hakkama oma maja ja aia hooldamisega;

Tervis lubab tööl käia, töökoht olemas.
Rahuldav:

Säästa ei ole võimalik;

Kuna elatume pensionist;

Praegu tulen toime, uuest aastast enam ei tule, kuna hinnad tõusevad;

Kui uuest aastast hinnad tõusevad on toimetulek küsitav;

Pension on väike;

Kogu pension kulub toidule ja kommunaalmaksetele;

Kõigeks, sh kommunaalteenused ja toit, ei jätku piisavalt raha;

Tulen toime kuna abiks oma majapidamine;

Liiga suured kommunaalkulud;

Hirmutab elektrihinna tõus, kuna toob kaasa kõikide hindade tõusu;

Kaks pensionäri + väikefirma;

Saan toime poja abiga;

Kahe pensionäriga saab hakkama; .

Elan tütre perega;

Pension võiks suurem olla.
Mitterahuldav:

Elan pensionist (300), eluasemekulud 1/3, ravimid samuti;

Pension on väike.
6. Milliseks Te hindate oma tervisliku seisundi?
O Väga hea

O Hea

O Rahuldav

O Mitterahuldav

Põhjendage ........................................................................................................................................
Väga hea

Kokku
-

%
-
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Hea
Rahuldav
Mitterahuldav
Hea:







12
33
5

24
66
10

Kroonilisi haigusi on, aga neid peab jälgima ja siis ei ole häda midagi;
Ainus tervisehäda on kehv uni;
Liikumises peitub elu;
Tegelen võimlemise ja seeniortantsuga;
Põen kroonilisi haigusi, mida hoian ravimitega kontrolli all;
Tegelen enda tervise säilitamisega läbi meditsiini ja kehakultuuri. Samuti ei kuritarvita
alkoholi ega muid ahvatlusi tervise arvelt.

Rahuldav:

Erilisi vaevusi ei ole, aga selles eas esinevad mõned vead;

Vanuseliste muutustega kohanenud, hetkel suuremaid probleeme ei ole;

Arstiabi on olemas;

Põen reumatoidartriiti;

Kõrge vererõhk, isheemiatõbi;

Esineb tagasilööke (süda, põlved).

2 südameinfarkti;

Veresoonte põletik ja liigesevalud;

Võtan igapäevaselt vererõhu ravimit;

Liikumine piiratud (puusaliigese operatsioon 2010);

Jalad on haiged, (kasutan salve).
Mitterahuldav:

Oman puusa proteesi ja põlveprobleem, kõndimisega on raskusi, kuna protees on
pandud 19 aastat tagasi ja hakkab kuluma;

Liigesehaigused, astma, südamepuudulikkus;

Olen südamehaige, on tehtud mitu operatsiooni, olen põdenud insulti, ajuvereringe häired,
kahel korral kannatanud depressiooni all;

Kõrgvererõhu tõbi, süda haige.
7. Kas Te olete kasutanud Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti teenuseid?
O Jah (edasi küsimus 8)
O Ei (edasi küsimus 10)
Jah
Ei
Vastamata

Kokku
31
18
1

%
63
37

8. Kui Te vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt siis millist Viimsi vallavalitsuse poolt pakutavat
teenust või toetust olete kasutanud?
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Soodusabivahendid
Transportteenust
Koduhooldust
Päevakeskuse teenust
Soodustingimustel ujumist
Ühekordset toetust toimetulekuks
Maamaksutoetust
Üldhooldekodu eest tasumise toetust
Midagi veel (kirjutage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Soodusvahendid
Transportteenust
Koduhooldust
Päevakeskuse teenust
Soodustingimustel ujumist
Ühekordset toetust toimetulekuks
Maamaksutoetust
Üldhooldekodu eest tasumise toetust
Midagi veel
Vastamata

Kokku
1
16
28
19
3
4
4
15

%
1
21
37
25
4
6
6

Midagi veel:

Pensionäride toetus;

Pensionäri toetus;

Juubelitoetus;

Iga-aastane ühekordne toetus, mida vald makab pensionäridele;

Sain invaliidi soodustranspordi kaardi parkimiseks;

Taotlesin peale operatiooni 2010 vallast ühekordset toetust abivahenditele - ei saanud;

Ravimite hinna kompenseerimine;

Ravimite ostmise toetus.
9. Kas Te olete Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti tööga rahul?
O Olen väga rahul

O Olen üldiselt rahul

O Ei ole rahul

Põhjendage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olen väga rahul
Olen üldiselt rahul
Ei ole rahul
Ei oska öelda, ei ole kasutanud
Vastamata

Kokku
2
34
2
7
5

%
5
90
5

Olen väga rahul:

Väga vastutulelikud, alati olen saanud abi.
Olen üldiselt rahul:

Teave võiks olla kättesaadavam;

Kõikidele küsimustele saab positiivse vastuse;

Hädavajalikku abi saab alati;

Suhtlen harva;

Kui on vaja ja oskad tahta, siis saad abi;

Kui keegi enda jaoks midagi tõsiselt vajab on võimalik asju lahendada;

Raskemate küsimuste puhul tuleb vaeva rohkem näha;

Lahendamata ei jää põhjuseta mitte midagi;

Rohkem võiks olla individuaalset lähenemist ja suhtlemist.
Ei ole rahul:

Ei ole olnud võimeline koduse vägivalla lahendamisel abi osutamiseks;

Ei ole rahul seoses maamaksu ja abivahendite mitte kompenseerimisega (operatsioon
2010)
10. Millist abi Te tulevikus Viimsi vallavalitsuselt soovite? (Võite anda mitu vastust)?
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Rahalist toetust
Isiklikku hooldajat
Koduhooldusteenust
Päevahoiu teenust
Toetatud elamise teenust
Transporditeenust
Häirenuputeenust
Eluasemeteenust
Toitlustamisteenust (supiköök)
Midagi veel (kirjutage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rahalist toetust
Isiklikku hooldajat
Koduhooldusteenust
Päevahoiu teenust
Toetatud elamise teenust
Transporditeenust
Häirenuputeenust
Eluasemeteenust
Toitlustamisteenust (supiköök)
Midagi veel
Vastamata

Kokku
16
5
3
13
1
4
7

%
33
10
6
27
2
8
14

21

Midagi veel:

Eluaseme maamaksust vabastust;

Toimetuleku nõustaja teenust;

Psühholoogi teenust,

Juristi teenust;

Igat liiki informatsiooni (uuendused, võimalused paremini hakkamasaamiseks jne);

Koduabilise teenust;

Maamaksu toetus suvekodule;

Maamaksust vabastamist ka siis kui maad on rohkem kui 1500m²;

Maamaksu ja ravimi toetust;

Muru niitmine, küttepuude lõhkumine ja ladumine;

Ravimitoetust.
11. Kas Te olete nõus küsimuses 10 nimetatud teenuste eest tasuma?
O Olen valmis tasuma teenuse täishinna
O Olen valmis tasuma teenuse hinna osaliselt
O Ei, mul ei ole võimalik teenuse eest tasuda
Olen valmis tasuma teennuse täishinna
Olen valmis tasuma teenuse hinna osaliselt
Ei, mul ei ole võimalik teenuse eest tasuda
Vastamata

Kokku
15
17
18

%
47
53

12. Kas Te olete rahul perearsti teenusega?
O Olen väga rahul

O Olen üldiselt rahul

O Ei ole rahul

Põhjendage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Kokku
17
30
1
1
1

Olen väga rahul
Olen üldiselt rahul
Ei ole rahul
Midagi muud
Vastamata

%
35
63
2

Olen väga rahul:

Sõbralik, asjalik suhtumine;

Olen alati abi saanud;

Minu perearst on hea spetsialist, väga tähelepanelik ja suure empaatiavõimega;

25 aastat sama perearst;

Olen saanud alati vajalikku abi;

Vajalik oleks taastusravi kättesaadavuse suurendamine;

Perearst on 19 a minu pere arst - dr Talijärv on väga tubli;

Olen saavutanud perearstiga hea kontakti;

Temaga kohtumine, vaatamata põhjusele, on alati asjalik nõustamine.
Olen üldiselt rahul:

Kasutan harva, kord aastas analüüside tegemisel;

Võiks olla iga-aastane tervisekontroll;

Olen saanud vajalikud saatekirjad, retseptid ja taastusravi suunamised;

Kasutan perearstii teenust harva;

Suhtub kenasti, on abivalmis.
Ei ole rahul:

Eriarstile suunamine.
Midagi muud:

Kasutan Mähe Perearstikeskust.
13. Kas Teie perearst asub teile kättesaadavas kauguses?
O Jah O Ei
Põhjendage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jah
Ei
Vastamata
Jah:








Ei:





Kokku
44
5
1

%
90
10

Vahemaa u 1 km;
Olen alati saanud vastuvõtule, ka telefoni teel on võimalik suhelda;
Perearsti punkt asub 500 m kaugusel;
Asub Tallinnas;
Perearsti asukoht on kõikide bussiliinide alg-lõpp-peatuses;
Transporditeenuse abiga;
Kaugus 5 km;
Bussiga saab kohale.
Jalgsi 2 km;
Magdaleena polikliinik;
On linnas;
Vajan transporti, perearst Tallinnas, 25 km;
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Pean sõitma bussiga.



14. Kas Te osalete Viimsi Päevakeskuse tegevuses?
O Jah osalen (Järgneb küsimus 15)
O Ei osale (Järgneb küsimus 17)
Jah
Ei
Vastamata

Kokku
42
7
1

%
86
14

15. Kui Te vastasite küsimusele 14 jaatavalt, siis millises tegevuses osalete (võite anda mitu
vastuse varianti)?
O
O
O
O
O
O
O

Ringide töös
Treeningutel
Ekskursioonidel
Kontserdi, teatri külastusel
Tähtpäevade üritustel
Teabepäevadel
Muu (kirjutage) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ringide töös
Treeningutel
Ekskursioonidel
Kontserdi, teatri külastusel
Tähtpäevade üritustel
Teabepäevadel
Muu

Kokku
24
21
26
23
24
25
-

%
17
15
18
16
17
17

16. Kas Te olete Viimsi Päevakeskuse tegevusega rahul?
O Olen väga rahul

O Olen üldiselt rahul

O Ei ole rahul

Põhjendage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Olen väga rahul
Olen üldiselt rahul
Ei ole rahul
Vastamata

Kokku
16
25
9

%
39
61

Olen väga rahul:

Kõik on hästi organiseeritud ja ringide juhendajad on tasemel;

Teatri külastusi võik huvikeskuses olla ka nädalavahetustel ja päevasel ajal, et oleks valges
võimalik külastada;

On olnud head suhted;

Tegevust on piisvalt palju;

Väga hea teenus;

Üritusi toimub piisavalt;

Ilusad üritused on alati olnud, juhataja väga sümpaatne inimene.
Olen üldiselt rahul:
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Osalen harva;
Uksed on alati lahti;
Oma viga et osalen kesiselt;
Siin võiks olla vähem virisemist;
Ei mõista, miks ei ole kõik päevakeskused ja VPÜ ühisel sotsiaal- ja terviseameti kodulehel, kus
asuksid ka taolised küsimused, foorumid. Pensionärid ei ole enam samad arvutikasutajad, mis 10
aastat tagasi;
Võiks olla võimalus lihtsalt tulla ja suhelda, saada tassike teed, vaadata televiisorit, ka pühapäeval
ja pühade ajal








17. Kas Teie arvates on vaja Viimsi Päevakeskuses lisada järgmiste sotsiaalteenuste pakkumist (võite
anda mitu vastuse varianti)?
O
O
O
O
O

Pesupesemine
Toitlustamine
Pesemisvõimalused (dušš, vann)
Juriidiline nõustamine
Juhendamine, nõanded toimetulekuks
Pesupesemine
Toitlustamine
Pesemisvõimalused (dušš, vann)
Juriidiline nõustamine
Juhendamine, nõanded toimetulekuks
Muu

Muu:





Kokku
2
8
4
21
5

%
5
20
10
53
12

Kütte toomine ja selle ladustamine;
Kodu koristamise teenus;
Ilmselt on kõiki nimetatud teenuseid väga vaja;
Lihtsalt koosolemise võimalust oleks vaja.

18. Kas Te olete osalenud mõne muu eakate ühingu tegevuses (näiteks Viimsi Pensionäride Ühendus)
O Jah olen (nimetage ühingu nimi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Ei ole
Jah
Ei
Vastamata






Kokku
20
24
6

%
45
55

Viimsi Pensionäride ühendus;
Pirita linnaosa Päevakeskus;
Randvere Päevakeskus;
Senioride Koda;
Kalevi Veteranide MTÜ.

19. Mida Te soovite lisada eakate töö paremaks korraldamiseks Viimsi vallas?


Eakatele (80+) rohkem tähelepanu, teenuseid (transport, koristamine) ja selleks rahaline toetus
valla poolt;
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Sättige ajalisse kooskõlla nr 2 ja nr 38 autobusside graafik. Praegune graafik on rohkem kui
kummaline;
Probleem vallasiseste liinide graafikuga (päeval väga pikad vahed);
Kohalike bussiliinide bussid tihedamalt käima;
Transport eriarsti juurde;
Transport surnuaeda (lähedaste haudadele);
Eakad peaks koonduma rohkem Viimsi Päevakeskuse liikmeteks;
Randvere perekeskusele suuremaid ruume;
Usun et Viimsi vallas on kompetentsed ametnikud. Eakatel inimestel tekivad tihti hirmud
teadmatusest, informatsiooni puudumisest. Tihti on see olulisem eluraskus kui raha vähesus.
Eakad vajavad kõikvõimalikku teavet valla (ja ka riigi) asjadest;
Sotsiaalteenuste harvendamine, sh kättesaadavus, eakatega seotud info kajastamine;
Viimsi Teatajas eraldi rubriik eakatele, olen kuulnud, et kõik ei leia mõnda eakaid
puudutavaid teemasid teiste artiklite vahelt üles. Või kui on midagi sellelaadset artiklte sisus,
siis võib ka olla soovitus-viide nimistu artiklitest eakatele;
Fertilitase esine plats valgustada. Seal on õhtul kottpime;
Rohkem meditsiini alast nõustamist;
Lihtne koduteenus, lihtne med.abi - kasvõi ainult peale haiglast välja tulekut abistaja saamise
võimalus (väike tasu);
Toiduainete kojutoomise võimalus;
Kaitse-side pereliikmetega, tihti vanur pere meelevallas;
Aus eluruumi vahetamine väiksema ja odavama vastu;
Võiks olla rohkem ekskursioone.

Täname vastamast!
Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet
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