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1   SISSEJUHATUS 

 

Paikkonna terviseprofiil on arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise 

olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Võimaldab määratleda paikkonna peamised probleemid, 

sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused.  

 

Indikaatorid ehk terviseprofiili sisendid on  kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja 

muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamused, info ja statistika. Indikaatorid on kantud 

spetsiaalsesse tabelisse. Andmed on kirjeldatud aastate kaupa, toomaks välja võimalikke muutusi 

ja trende. Terviseprofiili andmete usaldusväärsuse tagamiseks on indikaatorite tabelis nimetatud 

ka andmeallikad ning andmete väljastamise aeg.  

Osa indikaatoreid on kirjeldatud regionaalsete (Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa) näitajatena. 

 

Tervis sõltub individuaalsetest (ealised, soolised, geneetilised) teguritest. Lisaks neile eksisteerib 

aga suur hulk tegureid, mille mõju tervisele sõltub nii riigis kui ka omavalitsuses tehtavatest 

otsustest ja seeläbi kujundatavast elukeskkonnast. Kohalik omavalitsus ning teised aktiivsed 

osapooled omavad vastutust ja võimalust kujundada elukeskkond selliseks, mis võimaldab teha 

inimestel tervislikke valikuid. Terviseprofiil annab ülevaate kogukonna ja paikkonna olukorrast, 

on infoallikaks tervistedendavate tegevuste planeerimisel 

Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks 

peetud indikaatorite abil (www.terviseinfo.ee  täiendatud indikaatorite tabel seisuga 2014) 

 

 

 

 

 

Käesoleva terviseprofiili tööversioon on koostatud seisuga 19.oktoober 2015, uute andmete 

lisandumisega saab terviseprofiili pidevalt täiendada.  

 

 

 

 

http://www.terviseinfo.ee/
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2   ÜLDANDMED 

2.1 ASUKOHT, PINDALA, ADMINISTRATIIVSED NÄITAJAD 

Pihtla vald piirneb läänest Lääne-Saare, põhjast Leisi ja kirdest Valjala vallaga, lõunast aga 

umbes 40 kilomeetri ulatuses Liivi lahega, rannikut liigestavad Vätta poolsaar ja Sutu laht. 

Valla pindala on 228,11 km
2
. Asustustihedus on 5,9 elanikku ruutkilomeetri kohta. Vallas on 41 

küla.  

Pihtla valla administratiivne keskus asub Pihtla külas, mille territoorium jääb osaliselt 

rannaalale. Suuremad keskused rannaalal on Sandla, Suure-Rootsi, Kailuka ja Sutu külad. 

Asustuse mõttes on enim elanikkonda koondunud majanditeaegsetesse keskustesse Kaali-

Kõljalga, Sandlasse ja Pihtlasse-Pühasse. 

 

Joonis 1 Pihtla valla rahvastikutiheduse ruutkaart  
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PIHTLA VALLA LIPP JA VAPP 

Pihtla vallas asub Läänemeremaade ainulaadseim loodusmälestis - Kaali järv-meteoriidikraater. 

Tõsiasi, et Pihtla valla maad on kunagi taevaste vägede poolt ära märgitud, ongi valla 

vapikujundi põhimotiiviks.  

Sinine on taeva ja vee, aga samuti vaimsuse ja puhtuse võrdkuju.  

Kuldne on tule, energia, vilja ja jõukuse sümbol.  

Diagonaalteljel olevad tähtristid kujutavad muistset sündmust, mil taevast langev täht lõikus 

maapinda. Langemiskohta jäi sügav kraater, millest veega täitudes tekkis omapärane järv. 

Tähtrist meenutab ühtlasi ristiusu peamist sümbolit - risti. 

 

Joonis 2 Pihtla valla vapp 

                                                  
 

2.2 RAHVASTIK 

 

Joonis 3 Pihtla valla rahvastiku näitajad  

 

 2011 2012 2013 2014 
 

Rahvaarv 
1.jaanuar 

1300 1325 1317 1349 

Sünnid 15 8 14 5 
 

Surmad 15 23 12 16 
 

Sisseränne 67 53 53 60 
 

Väljaränne 62 69 24 51 
 

 

   Statistikaamet 

 

Statistiliselt on rahvaarvu vähenemine peatunud (võrreldes varasema terviseprofiili perioodiga 

viimastel aastatel pigem suurenenud). Põhiliseks rahvaarvu vähenemise põhjuseks on noorte 

ränne – paljud Pihtla valla noored on Eestis ja maailmas laiali. Teine põhjus on negatiivne 

loomulik iive (surmade arv ületab sündide arvu). Rahvaarvu oluline vähenemine Pihtla vallas 

siiski muret ei valmista,  viimastel aastatel on see olnud suhteliselt stabiilne. 
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Kuna lahkujad on pigem nooremapoolsed, terved, sotsiaalset tuge mittevajavad inimesed, siis 

mõjutab see ka valla toimetulekut sotsiaalabi korraldamisel ja tervisliku elukeskkonna tagamisel. 

Noorte asemel, kes muidu hoolitseksid ise oma vanemate ja vanavanemate eest, peab vald 

osutama rohkem sotsiaalteenuseid ja vanureid aitama. 

 

Joonis 4 Pihtla valla rahvaarv soo ja vanuserühmade kaupa 

 

 

Statistikaamet 

 

Jooniselt nähtub, et kõige vähem on Pihtla vallas naisi vanuses 25-29, kõige rohkem naisi on 

vanuses 65-69. 

Kõige vähem on üle 85-aastasi mehi, kõige rohkem mehi vanuses 50-54. 

Mainimist vajab veel asjaolu, et kui kogu Eestis on eestlaste osakaal 69,1%, siis Pihtla vallas on 

see näitaja 99%. 
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2.2.1 SÜNDIVUS JA SUREMUS 

 

Sündivus on Pihtla vallas aastade lõikes ebastabiilne. Samas kui võrrelda absoluutarve, ei ole pilt 

väga kõikuv. 

Joonis 5 Elussündide arv Pihtla vallas 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Poisid ja 

tüdrukud 

11 15 8 14 5 

Poisid 6 10 5 3 2 

Tüdrukud 5 5 3 11 3 

 

Statistikaamet  

 

Joonis 6  Surmad Pihtla vallas 

 

 2011 2012 2013 2014 
 

Surmad 15 23 12 16 
 

 

Statistikaamet 

 

Joonis 7 Surmapõhjused Pihtla vallas (valik) 

SD30: Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi  

  Pahaloomulised 
kasvajad (C00-
C97) 

Vereringeelundite 
haigused (I00-I99) 

Õnnetusjuhtumid, 
mürgistused ja 
traumad (V01-Y89) 

Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised 

..Pihtla vald             

2010 6 3 4 7 0 0 

2011 3 4 1 5 0 0 

2012 4 4 4 9 0 0 

2013 3 2 1 4 0 0 

2014 3 2 1 4 1 1 

Allikas: Surma põhjuste register 
Andmebaas: Tervise Arengu Instituut 

 

Tervise Arengu Instituut 

 

Loomulik iive näitab, kui palju ületab surmade arv vallas sündide arvu. Loomulik iibe kordaja 

on aasta elussündide ja surmajuhtude arvu vahe 1000 aastakeskmise elaniku kohta. Pihtla vallas 
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on  iive aastate lõikes negatiivne nii nagu on iseloomulik kogu Eestile. Iibe kordaja kõikumine on 

aastate lõikes tugev ja igal aastal on iive Eesti keskmisest madalam. 

 

2.2.2 DEMOGRAAFILINE TÖÖTURUSURVEINDEKS 

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

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

siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanuse tõttu potentsiaalselt välja 

langeb. 

Joonis 8 ja 9 Pihtla valla demograafiline tööturusurveindeks 

 

DEMOGRAAFILINE TÖÖTURUSURVEINDEKS, 1. JAANUAR  

Näitaja, Piirkond/Haldusüksus ning Aasta  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rahvaarv Pihtla vald 1 280 1 300 1 325 1 317 1 349 1 347 

Rahvastik vanuses 5-14 Pihtla vald 90 100 105 104 110 110 

Rahvastik vanuses 55-64 Pihtla vald 220 200 193 185 184 189 

Demograafiline tööturusurveindeks Pihtla vald 0.46 0.48 0.54 0.56 0.60 0.58 

 

Statistikaamet 

 

 

 

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

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

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

vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. 

 

Jooniste põhjal nähtub, et Pihtla vallas demograafiline tööturusurveindeks on stabiilne 

(varasematel aastatel stabiilne vähenemine). Põhjuseks on endiselt noorte väljaränne mujale 

Eestisse ja teistesse riikidesse. 

 

 

3   SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 

3.1 TÖÖTURU SITUATSIOON 

 

Joonis 10 Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Pihtla vallas   

 

2010 2011 2012 2013 

34 45 48 68 

 

Statistikaaamet 

 

Ülaloleva tabeli põhjal võib väita, et majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv vallas suureneb iga 

aastaga. Samas kui võrrelda ettevõtete koguarvu (allpool olev tabel), siis majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete hulk on ettevõtete koguarvust oluliselt väiksem. 

 

Joonis 11 Ettevõtted töötajate arvu alusel    

 

Aasta Kokku Vähem kui 

10 töötajat 

10-49 

töötajat 

50-249 

töötajat 

250 ja enam 

töötajat 
2010 119 114 4 1 0 

2011 134 129 4 1 0 

2012 133 128 4 1 0 

2013 139 134 4 1 0 

2014 139 133 5 1 0 
 

Statistikaamet 

250 ja enama töötajaga ettevõtteid Pihtla vallas ei ole. Enim on ettevõtteid, kus töötajate arv on 

vähem kui 10. Vahemikku 50-249 töötajat jääb üks ettevõtte – OÜ Vettel, kus töötab inimesi üle 

kogu Saare maakonna. 

  

Põhiliseks majandustegevuse aluseks Pihtla vallas on põllumajandus (Kõljala 

Põllumajanduslik OÜ, Ääre Seakasvatus OÜ) ja kalatöötlus (Vettel OÜ). Arenemas on ka 

puidutööstus (Sandla Puit OÜ, Vätta Puit OÜ, Kõljala Okas OÜ) ja turism. Vätta 

puidutööstuses valmistakse puitpaate, aknaid-uksi jm. Sandlas arendatakse puitmajade 

tootmist. Üks suurimaid tööandjaid on avalik sektor. 
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Keskmine brutotulu 

 

Näitab piirkonnas elavate inimeste jõukust. Koos brutotulu saajate arvuga näitab ka KOV-i 

suhtelist jõukust (määrab kohaliku eelarve omatulude mahu elaniku kohta). Allolevast tabelist  

nähtub, et aastatel 2010-2014 analoogselt kogu Eesti näitajaga tõusis Pihtla valla elaniku 

brutotulu.  

Joonis 12 Elanike keskmine brutotulu 

 

 

Alljärgnev tabel annab ülevaate Pihtla valla elanike keskmise brutotulu kohta aastate lõikes, 

vanuse lõikes ja eraldi meeste ja naiste kohta. Ära on toodud ka tulu saavate naiste ja meeste arv. 

Nagu ka ülejäänud Eestis on meeste sissetulekud oluliselt suuremad kui naistel, alles pensionile 

jäädes sissetulekud ühtlustuvad. Arvuliselt on palgatööd tegevate meeste-naiste suhe enam-

vähem võrdne, vanuserühmas 25-49 on meeste hulgas brutotulu saajaid veidi rohkem. 

 

Joonis  13Pihtla valla elanike keskmine brutotulu aastate, vanuse ja soo lõikes 

ST005: BRUTOTULU --- Aasta, Vanuserühm, Piirkond/Haldusüksus, Näitaja ning Sugu  

  ..Pihtla vald 

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot Brutotulu saajad 

Mehed ja naised Mehed Naised Mehed ja naised Mehed Naised 

2010             

Alla 25 519.97 571.71 461.00 59 31 27 

25-49 783.96 912.30 618.41 320 181 140 

50-62 673.89 793.39 567.52 122 57 64 

63 ja vanemad 448.77 458.99 436.96 28 15 13 

javascript:showdiv('menu2');hidediv('menu1');
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2011             

Alla 25 565.11 707.52 418.57 64 33 32 

25-49 841.73 986.01 649.50 319 182 137 

50-62 674.88 760.20 597.04 131 63 69 

63 ja vanemad 469.87 496.47 435.36 30 17 13 

2012             

Alla 25 571.39 722.19 415.30 58 30 29 

25-49 853.48 1 014.19 652.72 329 183 146 

50-62 757.05 843.30 677.64 133 64 69 

63 ja vanemad 507.16 491.44 520.28 34 16 19 

2013             

Alla 25 688.03 791.40 586.55 45 23 23 

25-49 912.62 1 081.69 692.60 318 180 138 

50-62 816.40 981.57 665.73 149 71 78 

63 ja vanemad 508.24 452.90 544.65 32 13 19 

2014             

Alla 25 800.46 900.98 672.48 43 24 19 

25-49 959.17 1 119.26 756.09 319 178 141 

50-62 863.60 1 029.12 721.94 153 71 83 

63 ja vanemad 531.70 572.30 507.48 32 12 20 

Märkus:  
 
Kuni 2011. aastani on andmed eurodesse ümber arvutatud koondandmete baasil (1 euro = 15,6466 Eesti krooni). 

 

Statistikaamet 

 

Joonis 14 Omavalitsustele ülekantud tulumaks eurodes Pihtla vald 

Aasta  Summa eurodes                    

0
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300000

400000
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800000

tulumaks

2010

2011

2012

2013

2014

 
2010  616668 

2011    657816    

2012  682012 

2013   753720 

2014  785197 

 
Maksu- ja Tolliamet 

  

Tulumaks iga aastaga suureneb, mis on ka igati loomulik. Kuna Pihtla elanike arv on pigem 

stabiilne ja töökohad hajutatud, siis ei avalda tulumaksu laekumisele mõju rahvastiku 

vähenemine ega ettevõtete likvideerimised/pankrotid/kaadri vähendamised.  
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Ülalpeetavate määr 

 

Mittetööealised e. ülalpeetavad on kuni 14-aastased ning üle 65- aastased inimesed. Näitab mitut 

inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Iseloomustab ka rahvastiku vanuskoosseisu. 

Oluline näitaja eelarve poliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub tööhõivest, kuid 

haridus- tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust. Ülalpeetavate määr näitab, 

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

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

on 50 ülalpeetavat. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus töötajatele. 

Pihtla vallas ülalpeetavate määr suureneb. 

 

Joonis 15 Ülalpeetavate määr  

 

RV063: ÜLALPEETAVATE MÄÄR, 1. JAANUAR --- Piirkond/Haldusüksus, Aasta ning Näitaja  

  Rahvaarv  Rahvastik vanuses 
0-14 

Rahvastik vanuses 
15-64 

Rahvastik vanuses 65 ja 
enam 

Ülalpeetavate 
määr 

..Pihtla 
vald 

           

2010 1 280  140 860 280 51.4 

2011 1 300  150 860 290 51.6 

2012 1 325  176 842 307 57.4 

2013 1 317  166 843 308 56.2 

2014 1 349  176 852 321 58.3 

2015 1 347  169 845 333 59.4 

 

Statistikaamet 

 

Registreeritud  töötuse määr 

 

Töötuse määr näitab töötute osakaalu tööjõulise elanikkonna hulgas. Töötus on oluline 

terviserisk. Sellest lähtuvalt on KOV võimalus planeerida ja käivitada vajalikke meetmeid 

(nõustamisteenused, koolitused, terviseteenuse pakkumine tervisekindlustuseta isikutele). 

 

Joonis 16 Registreeritud töötuse määr % 

TT64: REGISTREERITUD TÖÖTUD --- Piirkond/Haldusüksus, Aasta ning Kuu  

  Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember 

..Pihtla vald                         

2010 82 76 74 68 62 49 45 45 45 46 49 49 

2011 61 59 58 55 46 42 36 34 38 32 34 37 

2012 35 43 35 34 36 32 33 37 36 37 36 39 

2013 45 39 42 40 39 33 38 40 36 37 34 32 

2014 36 38 34 28 26 22 27 24 19 20 26 29 

2015 28 28 26 26 20 21 22 .. .. .. .. .. 
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Eesti Statistikaamet  

 

Jooniselt on näha, et  Pihtla valla on töötus viie aastaga oluliselt vähenenud.   

Oluline on Kuressaare linna lähedus, palju valla elanikke käib tööl linnas. 

 

3.2 TOIMETULEK 

 

Ravikindlustusega kaetud 

Joonis 17 Ravikindlustusega kaetud isikute arv võrreldes elanike arvuga: 

Aasta Ravikindlustatud isikud Valla elanike arv 

2014 1168  1343 

2013 1144 1317 

2012 1179 1325 

2011 1229 1300 

Statistikaamet 

Võrdlusandmetest nähtub, et kuskil 10% elanikkonnast ei ole kaetud ravikindlustusega. Ka 

perearstide andmetel nimistust kuskil 10% ei ole ravikindlustusega kaetud. Põhjusteks on 

registreerimata töötud, välismaal töötavad (nende osa on kasvanud) ja mustalt töötava inimesed. 

Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast 

Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud tööealine (vanuses 16-65) inimene, 

kelle töövõime kaotus on vahemikus 40-100%.  Näitaja aitab hinnata probleemi ulatust, 

planeerida vajalikke tegevusi, meetmeid sihtgrupile. 

Puuetega laste  ja täiskasvanute arv 

 

Takistab inimese ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel osalemist. Puuete raskusastmed: sügav, 

raske ja keskmine. 
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Joonis 18 Pihtla valla laste ja täiskasvanute arvud puude raskusastme järgi aastal 

2005-2015 

         
Aasta 

LAPS (0-15) TÄISKASVANU (16+) 
Üldkokkuvõte 

Töövõimetuspensionäride 
üldarv 

Keskmine Raske Sügav Keskmine Raske Sügav 

2015 2 5 0 71 66 10 154 84 

2014 2 6 0 75 69 11 163 89 

2013 2 4 0 86 80 12 184 75 

2012 2 6 0 89 88 15 200 83 

2011 1 6 0 101 99 20 227 83 

2010 1 3 0 109 101 23 237 76 

2009 3 2 1 113 102 29 250 65 

2008 3 3 1 110 107 37 261 60 

2007 4 3 1 114 114 39 275 65 

2006 4 2 1 118 123 47 295 66 

2005 4 2 1 117 131 50 305 60 

 

Sotsiaalkindlustusamet 

 

Tabeli põhjal saab teha järelduse, et puudega nii laste kui täiskasvanute arv on oluliselt 

vähenenud, üldkokkuvõttes kümne aasta jooksul peaaegu poole võrra. Võib eeldada, et selle taga 

on muudatus puudeastmete alases seadusandluses. Samas on möödunud kümne aastaga tõusnud 

töövõimetuspensionäride üldarv – põhjuseks võib taas olla seadusandluse muutmine – puuet ei 

ole võimalik vormistada, küll aga osalist töövõimetust. 

 

Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudustkannatajale, mida maksab KOV. Hõlmab toimetulekupiiri 

tagamise toetust ja lisatoetust.  

 

Välja makstud toimetulekutoetused toimetulekupiiri tagamiseks 

 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudustkannatajale, mida maksab KOV. Toimetulekupiiriks 

loetakse summat, mis on vajalik minimaalseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Toimetulekupiiri 

summa suurus määratakse Riigikogu poolt igal aastal uuesti. Toimetulekupiir sõltub inimeste 

arvust perekonnas.  
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Joonis  19 Toimetulekutoetust saanud perekondade arv Pihtla vallas 

 

 

 

Statistikaamet 

Joonis 20  Pihtla vallas makstud toimetulekutoetused  

 

 

Eesti Statistikaamet  
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Vaesus on terviserisk, mis võimendab kõiki negatiivseid inimese elukvaliteeti mõjutavaid 

tegureid. 

 

Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv Pihtla vallas 

 

Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse suurendamine kohalikus omavalitsuse ja 

abi organiseerimine neile isikutele, kes ei suuda igapäevase eluga toime tulla 

Peamised abivajajad on toimetulekuraskustega  pered ja eakad, puuetega inimesed, pikaajalised 

töötud ja töövõimetuspensionärid.   

 

Joonis 21  Pihtla vallas makstud sotsiaaltoetused (valikuliselt)  

Aasta 2010 
(EEK) 

2011 
(EUR) 

2012 
(EUR) 

2013 
(EUR) 

2014 
(EUR) 

Sünnitoetuse saajate arv 14 12 14 16 12 

toetuste summa 40000 3834 3640 4160 3120 

Matusetoetuse saajate arv 21 15 21 13 17 

toetuste summa 52500 1950 2730 1690 2720 

Koolilõputoetuse saajate arv 20 18 28 18 13 

toetuste summa 16000 990 1540 990 715 

Invavahenditoetuse saajate arv 16 6 3 3 5 

toetuste summa 13696 416 332 684 669 

Ühekordsete toetuste saajate arv 64 40 54 56 93 

toetuste summa 41449 3177 4319 4767 17034 

 

Pihtla Vallavalitsus 

 

Sotsiaaltoetuste loetelu  

 

Pere sissetulekust sõltumatud toetused: sünnitoetus, matusetoetus, koolilõputoetus, erakorraline 

toetus, lapse prillitoetus, koolilõputoetus, ranitsatoetus. 

Pere sissetulekust sõltuvad toetused: ühekordne rahaline toetus, toetus kütte muretsemiseks, 

toetus kindlustamata inimestele haigusest või puudest tingitud põhjendatud väljaminekute 

katteks, kompensatsioon sõidukulude hüvitamiseks mandril ravil ja uuringutel käinutele, 

invavahenditoetus, lastelaagritesse minevate laste toetus. 

Lisaks tasutakse valla eelarvest erandkorras gümnaasiumi- või ametikooli õpilase õpilaskodu 

kohatasu koolikohustuse täitmise korral ja erihooldusel olevate puudega laste ülalpidamiskulud 

väikelastekodus või koolis. 

Valla eelarvest toetatakse ka jõuludeks kommipakkide soetamist koolieelikutest kuni põhikooli 

lõpuni ja vanurite juubelisünnipäevasid. 
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Vajadusel makstakse igakuist toetust ka puudega inimeste hooldajatele. 

 

Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

Pihtla vald osutab tervet rida tasulisi koduteenuseid: 

PÕHITEENUSED 

1. Toiduainetega, majapidamistarvetega varustamine 

- tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja koju toomine; 

- toiduainete tuppa toomine hoidlast; 

- valmistoidu koju toomine; 

- abistamine toidu valmistamisel; 

- abistamine söömisel; 

- toidunõude pesemine; 

- esmaste majapidamistarvetega varustamine. 

 

2. Eluruumide korrastamine 

- põrandate pühkimine ja pesemine; 

- prügiämbri tühjendamine; 

- voodi korrastamine; 

- tolmu pühkimine; 

- pesu pesemine ja korraldamine; 

- vaipade puhastamine-kloppimine; 

- pesu triikimine, riiete pisiparandused. 

 

3. Vestlus ja teabe edastamine 

- kliendi ärakuulamine; 

- teabe edastamine 

 

4. Kliendi pesemine 

- abistamine pesemisel; 

- abistamine riietumisel; 

- väljanägemise korrastamine. 

 

5. Abistamine eluaseme kütmisel 

- kütte tuppa toomine; 

- tubade kütmine; 

- kütte muretsemine; 

- tuha väljaviimine; 

- abistamine kütmisel. 

 

6. Talvel lumelükkamine 

- teerada maja juurest väravani; 

- teerada maja juurest kaevuni; 

- teerada maja juurest puudekuurini. 

 

TUGITEENUSED: 

1. Kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine: 

- kommunaalmaksete maksmine; 

- ühekordsete toetuste taotlemine; 
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- ajakirjanduse tellimine. 

 

 

2. Abistamine arstiabi korraldamisel: 

- arsti koju kutsumine; 

- abistamine raviasutuse külastamisel; 

- kliendi külastamine haiglas; 

- ravimite muretsemine; 

- abistamine ravimite manustamisel; 

- abivahendite soovitamine ja nende muretsemine. 

 

3. Abistamine ühekordsetel asjaajamistel: 

- arhiivitõendite muretsemine; 

- matuste korraldamine; 

- hooldekodusse suunamine; 

- muud asjaajamised. 

 

4. Kevadine ja sügisene suurpuhastus_ 

- akende pesu; 

- akende soojustamine; 

- aknakardinate vahetus; 

- laearmatuuride puhastamine; 

- abistamine kappide ja panipaikade korrastamisel. 

 

5. Transporditeenus 

Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused aitavad kindlasti vähendada elanike võimalikku 

ebavõrdsust tervises ja nad vastavad hetkel täielikult reaalsetele vajadustele. 

Lisaks osutatavatele sotsiaalteenustele pakub Pihtla vald ka sotsiaaleluruumi kasutamise 

teenuseid. Sotsiaaleluruumid asuvad Sandla Kultuurimajas ja seal on hetkel ruumi neljale 

abivajajale.  

Valla vanurid tunnevad puudust oma Päevakeskusest, ruumidest mida saaks kasutada päevasel 

ajal, kus vanuritel oleks ajalehtede-ajakirjade  lugemise, käsitöö tegemise, lõunasöömise, ka 

lihtsalt seltsielu elamise ja üksteisega suhtlemise võimalus. 

3.3 KAASATUS KOGUKONNA TEGEVUSTESSE 

 

Kogukonna motivaatorid 

Pihtla vald motiveerib vallaelanikke ja valla seltse aktiivselt osalema kogukonna tegevustes, 

mittetulundusühinguid toetatakse projektide kirjutamisel omaosaluse tasumisega. On 

tunnustanud tublisid vallakodanikke, aktiivseid seltse ning edukaid ettevõtjaid erinevatel viisidel: 

1) valla aastapäeval äramärkimine tänukirjaga; 



Pihtla valla terviseprofiil  

  20 

2) nn.“titepäevad“, kuhu kutsutakse uued vallakodanikud oma emade-isadega; 

3) heakorrakonkurss, kus tunnustatakse valla ilusamaid koduaedu ja ka ettevõtteid; 

4) koolilõpetajate vastuvõtt; 

5) aasta paremate sportlaste tunnustamine; 

6) pensionäridele korraldatakse mitu korda aastas üritusi, ka naabervaldadega koos 

ühisüritusi; 

7) valla vanureid peetakse nende juubelisünnipäevadel meeles; 

8) valla pensionäridele korraldatakse ekskursioone; 

 

Elanike kaasamine 

Valla elanikud on kogukonna tegevustesse kaasatud erinevate seltside ja vabatahtlike tegevuste 

kaudu. 

Pihtla vallas tegutseb mitmeid aktiivseid seltse: MTÜ Kaali Külastuskeskus, Kõljala 

Kultuuriselts „Kevade“, Haeska Selts, MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed, 

MTÜ Saaremaa Korvpall, Vätta Poolsaare Külade Arenguselts, Kaali Jahiselts, Pihtla Jahiselts, 

MTÜ Pihtla Külade Selts, MTÜ Sandla Külade Selts, MTÜ Sagariste Külaselts. 

Lisaks aktiivselt tegutsevad EELK Püha Jakobi Kogudus, Eesti Metodisti Kiriku Reeküla 

Kogudus.  Vallal on hea koostöö Reo külas asuva Reomäe Skiitaga (nunnaklooster). 

Vallavalitsus toetab seltsitegevust igati, nii ruumidega kui toetusega valla eelarvest, seltse 

toetatakse omaosaluse tasumisel erinevatest programmidest raha taotlemisel. 

Lisaks koostööle seltsidega kaasab omavalitsus elanikke ka otsustamisprotsessidesse – igal aastal 

arengukava muutmise perioodil küsitakse alati ka elanike arvamust. Ka on vallavalitsus 

korraldanud seltsidele ja ettevõtjatele tasuta koolitusi ja infopäevi.  

 

Naabrivalve piirkondade võrgustikku kuulumine 

Seisuga 1.10.2015 ei ole Pihtla vald  liitunud naabrivalve piirkondade võrgustikuga. 

 

4   LASTE JA NOORTE TURVALINE JA TERVISLIK ARENG 
 

4.1 LASTE ARV OMAVALITSUSES 

 

Pihtla vallas laste arv (1-19a) iga aastaga väheneb. Alates 2006. aastast on ülekaalus 15-19 

aastased. Kui lähimate aastate jooksul sündimus ei kasva, siis laste arv väheneb lähi-aastatel 

oluliselt. Mingil määral võib laste arvu mõjutada ränne. 
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Joonis 22 Pihtla valla laste vanuseline koosseis seisuga 01.01.2015 
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Eesti Statistikaamet   

 

 

4.2 LASTELE OHUTU ELU- JA ÕPIKESKKOND 

Pihtla vallas on lasteasutuste läheduses üritatud luua võimalikult ohutu elu- ja õpikeskkond. 

Pihtla Kool asub avalikest teedest eraldi ja seal ei ole probleeme liiklusohutusega. Kaali Kool 

asub küla keskel, kooli juurest viib mööda riigimaantee, kus liiklus ei ole õnneks väga tihe. 

Kaali Kooli kõrval asub Kaali järv, aga tegemist ei ole ohtliku veekoguga. 

Pihtla Kooli ja Kaali Kooli ümbruse ohutumaks muutmiseks paigaldati kooli territooriumile 

õueala reguleerivad liiklusmärgid.  

Mõlemad valla koolid (mõlemas koolis asuva ka lasteaiarühmad) on kehtivatele normidele 

vastavad haridusasutused. Lasteaedade mööbel on enamjaolt kaasaegne, lastele sobiv ja 

eakohane, mänguasju on piisavalt. Koolid tegelevad inventari uuendamisega vastavalt 

võimalustele ja tekkinud vajadustele. Temperatuur koolides on normaalne. Mõlemad koolid 

tegelevad pidevalt lastele suunatud ohutusalase teavitustööga. 

 

4.3 LASTE  ARV HARIDUSASUTUSTES 

 

Nagu paljudes omavalitsustes, on ka Pihtla vallas probleemiks üldhariduskoolides käivate laste 

arvu vähenemine. 2015.a. 1.septembrist on Kaali Kool ümber kujundatud ja senise 9 klassi 

asemel on koolis nüüd 6 klassi, Pihtlas on 4-klassiline kool. 
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Joonis 23 Pihtla valla laste arv üldhariduskoolides aastatel 2010-2015 

 

Aasta 
Laste 

arv 

2010 120 

2011 109 

2012 91 

2013 108 

2014 103 

2015 106 

 

Pihtla Vallavalitsus, Kaali Kool, Pihtla Kool 

 

4.4 TERVIST EDENDAVAD LASTEAIAD JA KOOLID 

 
TEK-võrgustiku väärtusi e tervist avalikult toetavaid koole on Saare maakonnas vähe – 25%.  

TEL-võrgustiku väärtusi e tervist avalikult toetavaid lasteaedu on Saare maakonnas vähe – 13%.  

 

Pihtla vallas ei ole tervistedendava võrgustikuga liitunud õppeasutusi. Samas on võrgustikuga 

liitumine plaanis mõlemal valla koolil. 

 

4.5 KOOLI / LASTEAIA TERVISETEENUSE OLEMASOLU 

Kaali Koolis ega Pihtla Koolis ei ole palgalist psühholoogi, tervishoiutöötajat, sotsiaaltöötajat. 

Osa nimetatud teenustest ostetakse sisse mujalt, psühholoogi teenust Kuressaare linnas asuvatest 

asutustest. Nii Pihtla Koolis kui Kaali Koolis on palgal logopeed ja eripedagoog. 

Tervishoiuteenuste osutamiseks on vallal sõlmitud leping MTÜ-ga Terviseagentuur. Tihe 

koostöö on mõlemal koolil valla sotsiaaltöötajaga. Liikumistunnid viiakse läbi rühmaõpetajate 

poolt. 

 

4.6 KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE 

Aastatel 2010-2015 on Pihtla vallas algkooli ja põhikooli osas koolikohustuse mittetäitjate % 0. 

Kuna 1.septembrist 2015 on vallas võimalik saada vaid Kaalis 6-klassilist ja Pihtlas 4-klassilist 

põhiharidust,  siis vanemate põhikooli klasside ja gümnaasiumi osas andmed puuduvad, ka ei ole 

gümnaasiumiõpe kohustuslik. 
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4.7 ALAEALISTE KOMISJONIS ARUTATUD JUHTUDE ARV VANUSE LÕIKES 

 

Joonis 24 Pihtla valla alaealised, kes on õigusrikkumiste pärast suunatud alaealiste komisjoni 

 

 

 ALAEALISTE KOMISJONI ANDMED          

               Pihtla Maako

nd 

kokku 

  Vanus   

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   

2010 Esmasjuhud               34 

Korduvjuhud          1 1   2 22 

Kokku          1 1   2 56 

2011 Esmasjuhud      1  1      2 21 

Korduvjuhud               14 

Kokku      1  1      2 35 

2012 Esmasjuhud         1     1 29 

Korduvjuhud       1  1     2 14 

Kokku       1  2     3 43 

2013 Esmasjuhud         1  2   3 8 

Korduvjuhud               7 

Kokku         1  2   3 15 

2014 Esmasjuhud      1  1      2 20 

Korduvjuhud               9 

Kokku      1  1      2 29 

2015 Esmasjuhud               13 

Korduvjuhud       1 1      2 13 

Kokku       1 1      2 26 

 

 

Saare Maavalitsus 

 

Põhiliselt on alaealiste õigusrikkumised seotud põhjuseta puudumisega koolitundidest, millega 

kaasneb alkoholi ja tubakatoodete tarbimine.  

 

4.8 LASTE JA NOORTEGA TEGELEVAD ASUTUSED 

Pihtla vallas tegelevad laste ja noortega kaks valla kooli – Kaali Kool ja Pihtla Kool-, kus peale 

tunde on võimalik käia mitmetes huviringides. Mõlemas koolis on  ka lasteaiarühmad. Sandlas 

asub valla ainus kultuurimaja, kus korraldatakse noorteüritusi.  

Lastele on aeg-ajalt korraldanud üritusi ka valla raamatukogud: Pihtla, Sandla ja Kaali. 

Kuna Pihtla vald asub Kuressaare linnale suhteliselt lähedal, siis huvihariduse teenuse ostab vald 

põhiliselt sisse Kuressaare linna huvikoolidelt. Pihtla valla lapsed käivad Spordikoolis, Aivi 

Auga Tennisekoolis, Muusikakoolis, Kunstikoolis, Noorte Huvikeskuses, Inspira Huvikoolis, 
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Saaremaa Kunstistuudios, SK-s JõuMees, Tantsukoolis Semiir, FC Kuressaare Jalgpallikoolis ja 

võimlemisklubis Pärl.  

Pihtla valla oma huvikoolidest osalevad lapsed Kõljala tallis.  

2014.aastal käis huvikoolides kokku 35 last, 2015.aastal 39 last. Huvikoolide tegevuses osalevad 

enamasti kooliealised lapsed. 

Probleemiks laste huvikoolides käimisel on puudulik ühistransport, põhiliselt sõidutavad lapsi 

huvikoolidesse lapsevanemad oma transpordiga. 

 

Joonis 25 Hariduse ja kultuuri osa valla eelarvest % 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Haridus 45 49 50 43 52 52 

H+kultuur 57 60 60 52 64 63 

 

 

Joonis 26  Sisseostetud huvihariduse ja kohatasude  % valla eelarvest 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HH+KT 7,6 5,3 4,9 3,9 5,3 5,0 

 

Pihtla valla eelarved 

 

4.9 KOHALIKU OMAVALITSUSE POOLNE INITSIATIIV JA TOETUSED 

TAGAMAKS TEENUSTE KÄTTESAADAVUST 

 

Koolitoit on Pihtla valla koolides tasuta. Lasteaia toidupäeva maksumusest kompenseeritakse 

25%   majandusraskustes peredele. 

Valla poolt on korraldatud tasuta transport valla koolidesse ja lasteaedadesse.  

Vallas on kaks kooli Kaali Kool ja Pihtla Kool. Kaali Koolis on võimalus õppida 1-6.klassini, 

Pihtla Koolis 1.-4.klassini. Mõlemas koolis on avatud lasteaiarühmad, Kaali Koolis 22 lapsele, 

Pihtla Koolis 33 lapsele. 

Linnas koolis käivatele lastele eraldi õpilastransporti ei korraldata, piisab ühistranspordist. 
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Joonis 27 Kululiigi osatähtsus Pihtla valla eelarve kogutuludes 2014 

 

Pihtla valla eelarvest suurim osa kulub haridusele. Olulise osa võtavad üldised valitsussektori 

teenused, vaba aeg, kultuur ja regioon. 

 

4.10 LASTE SUBJEKTIIVNE TERVISEHINNANG   

Sellealane uuring on viidud läbi TAI poolt regionaalsel tasandil (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa): 

Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2013/2014 läbiviidud uuring näitas tervise 

enesehinnangut järgmiselt (%): 

 

KU111: Tervise enesehinnang piirkonna järgi 

  Hiiu, Saare ja Lääne maakond 

Kaalumata   

2013/2014   

Väga hea 29,5 

Hea 58,2 

Rahuldav 11,4 

Väga halb 0,8 

 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
 

 

 

Depressiivsete episoodide esinemine Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 

2013/2014 läbiviidud uuringute järgi (%): 

Sellealane uuring on viidud läbi regionaalsel tasandil (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa): 
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KU121: Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi 

  Hiiu, Saare ja Lääne maakond 

Kaalumata   

2013/2014   

Ei ole esinenud 79,6 

On esinenud 20,4 

Märkus:  
Depressiivsete episoodide esinemine viimasel 12 kuul 
 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 

 

4.10.1 LASTE KEHALINE AKTIIVSUS  
 

Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2013/2014 läbiviidud uuring näitas laste 

kehalist aktiivsust järgmiselt (%): 

 

KU311: Kehaline aktiivsus piirkonna järgi 

  Hiiu, Saare ja Lääne maakond 

Kaalumata   

2013/2014   

5-7 päeval nädalas 40,4 

1-4 päeval nädalas 57,0 

Ei ole kehaliselt aktiivne 2,6 

Märkus:  
Päevade arv viimase 7 päeva jooksul, millal respondent on olnud vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivne. 
 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 

4.10.2 LASTE KEHAKAAL 

Sellealane uuring on viidud läbi regionaalsel tasandil (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa): 

Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2013/2014 läbiviidud uuring näitas laste KMI 

(kehamassiindeks) osas järgmist jaotust (%): 

 

KU321: Kehamassiindeks elupiirkonna järgi 

  Hiiu, Saare, Lääne maakond 

Kaalumata   

2013/2014   

Alakaal (<18,5) 3,8 

Normaalkaal (18,5-
24,9) 

77,4 

Ülekaal/rasvumine 
(>25,0) 

18,8 

 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 
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Kehakaal haakub tervisliku toitumise teemaga: 

 

Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 

2013/2014 läbiviidud uuringu järgi (%): 

 

KU211: Hommikusöögi  söömine piirkonna järgi 

  Hiiu, Saare ja Lääne maakond 

Kaalumata   

2013/2014   

Hommikusöök   

7 päeval 
nädalas 

63,5 

1-6 päeval 
nädalas 

34,8 

Ei söö 1,7 

 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 

 

Puu- ja juurviljade söömise sagedus Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2013/2014 

läbiviidud uuringu järgi (%): 

 

KU221: Puu- ja juurviljade söömise sagedus piirkonna järgi 

  Hiiu, Saare ja Lääne maakond 

Kaalumata   

2013/2014   

Puuviljad   

Iga päev 25,0 

5-6 päeval nädalas 24,2 

1-4 päeval nädalas 44,5 

Harvemini kui kord nädalas 6,4 

Juurviljad   

Iga päev 22,0 

5-6 päeval nädalas 16,5 

1-4 päeval nädalas 48,3 

Harvemini kui kord nädalas 13,1 

 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 

 

4.10.3 LASTE JA NOORTE SÕLTUVUSAINETE TARVITAMINE 

 

Sellealane uuring on viidud läbi regionaalsel tasandil (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa) 

Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2013/2014 läbiviidud uuringu andmetel 

vastanutest: 

1,7 % tarbis vähemalt korra nädalas mingit alkohoolset jooki (2006/2007 uuring 10,5%). 

93,7 % ei suitsetanud (2006/2007 uuring 85,2%) .  

31,6 % suitsetajatest tarbis vesipiipu (2006/2007 uuring 18%). 
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4,7% vastanutest oli kunagi kanepit tarvitanud (2006/2007 uuring 11,1%). 

Võrreldes 2006/2007 toimunud uuringu tulemustega alkohoolsete jookide tarbimine on laste ja 

noorte hulgas oluliselt vähenenud, samuti on vähenenud suitsetajate %. Ka kanepit tarvitanute 

osakaal on vähenenud üle poole võrra. Suurenenud on vaid vesipiibu suitsetajate osa. 

Pihtla vallas ei ole täheldatud ei laste, noorte ega täiskasvanute uimastitarbimist. 

Pihtla valla koolid ei ole osalenud suitsuprii klassi võistlustel, põhjuseks asjaolu, et koolides 

mitmeid liitklasse ja õpilaste arv on liiga väike. 

 

4.11 LASTE SURMAD 

Pihtla vallas ei ole ajavahemikul 2010-2015 esinenud laste surmajuhtumeid. 

Vältimaks õnnetusjuhtumeid ja vigastusi on vald muutnud lastega seotud objektid (koolid, 

kultuurimaja) võimalikult ohutuks ja lastesõbralikuks. 

5   TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 

5.1 KESKKONNA MÕJURID 

Vesi  

Ühisveevõrk hõlmab Kaali, Sandla, Kõljala ja Püha küla, ühiskanalisatsioonivõrk Kaali, 

Sandla ja Kõljala küla. 

Välisõhk: välisõhu saastet ei ole Pihtla valla territooriumil täheldatud. 

Õhu saastumine paiksetest saasteallikatest – Pihtla valla poolt ei ole õhusaaste mõõtmisi tellitud, 

samas andmed  saastumise kohta puuduvad. 

Muud mõjurid: ei ole täheldatud. 

Müra, vibratsioon, ioniseeriv ja mitteioniseeriv kiirgus – vallas ei ole esinenud probleeme seoses 

müra, vibratsiooni ja kiirgusega. 

Hulkuvad loomad – probleeme esineb nagu igas teises omavalitsuses, kuid need lahendatakse 

jooksvalt. 

 

Jäätmed ja jäätmekäitlus 

On olemas Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020. 

Osaleme koos Lääne-Saare valla ja Kuressaare linnaga Kudjape Jäätmejaama tegevuses. 

Vallas on korraldatud jäätmekäitlus, paigaldatud jäätmete liigiti kogumiseks (klaas, pakend,  
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paber) 4 kogumispunkti: Sandlasse, Pihtlasse, Kailukale ja Kõljalga. 

Ühise jäätmekava ja korraldatud jäätmekäitluse tulemusena on vähem nakkushaigusi tekitavaid  

kärbseid, suuri rotte, prügi visatakse konteineritesse, mitte ei viida metsa ega visata maantee  

äärde.  

 

5.2 TRANSPORT JA TEEDEVÕRK 

 

Transport ja teedevõrk, infrastruktuur ja keskkond 

Pihtla valda läbiv tähtsaim magistraal on Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee. 

Valla territooriumi suhteliselt suure põhja-lõuna suunalise väljavenitatuse tõttu läbivad Pihtla 

valda logistiliselt tähtsad riigimaanteed Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee ja 

Upa-Leisi tugimaantee 

 

Tänavavalgustus on Pihtla vallas Kaali, Sandla, Kõljala, Püha ja Suure-Rootsi külas. 

Elektriülekande, jaotamise ja müügiga tegeleb Lääne-Saare ja Pihtla vallas Jaotusvõrk OÜ (AS-i 

Eesti Energia ettevõte). 

 

5.3 LIIKLUSKURITEOD JA ÕNNETUSED 

 

Paikkonna territooriumil toimunud ja politsei poolt registreeritud liikluskuriteod ja –õnnetused 

kokku.  

 

Joonis 28 Pihtla vallas toimunud liiklusõnnetuste statistika   

 

Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja 
vigastatud kohaliku omavalitsuse järgi  
  ..Pihtla vald 

2010 2011 2012 2013 2014 

Kõik inimkannatanutega liiklusõnnetused 1 2 6 1 2 

Otsasõit jalakäijale 0 0 0 0 0 

Kokkupõrge jalgrattaga 0 0 1 0 0 

Liiklusõnnetustes hukkunud 0 0 0 0 0 

Liiklusõnnetustes vigastatud 1 3 6 1 2 

 

Maanteeamet 
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Liikluskuritegusid ja –õnnetusi ei saa kokku lugeda, kuna juhtumite tasandil on kattuvus. 

 

Kõige rohkem juhtub liiklusõnnetusi Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaanteel, põhjuseks 

on enamasti liikuvad metsloomad. Kahjuks ei ole vallal võimalik probleemi lahendada ja 

metsloomadega seotud õnnetusi ennetada kuna tegemist on riigimaanteega ja riigile kuuluvate 

metsloomadega. Viimastel aastatel ei ole liiklusõnnetustes hukkunuid. 

 

Jalakäija või jalgratturiga juhtunud õnnetused   

Perioodil 2010 - 2014 juhtus Pihtla vallas 1 õnnetus jalgratturiga (2012. aastal).  

Kuritegevuse alasest statistikast nähtub, et kõige enam on Pihtla vallas probleeme vargustega. 

Samas toimuvad vargused nn. lainetena (2012.aastal oluliselt rohkem). Kuritegevuse alane 

statistika on toodud maakondlike tabelitena, seega on hea võrdlusvõimalus teiste 

omavalitsustega.  

 

Joonis 29, 30 ja 31 Kuritegevuse statistika Saare maakond 

 

Kuriteod kokku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Saaremaa kokku 625 582 495 522 503 361 

Kaarma vald 88 70 71 78 43 45 

Kihelkonna vald 17 12 5 6 9 13 

Kuressaare linn 304 303 234 239 247 164 

Kärla vald 15 21 21 28 30 5 

Laimjala vald 19 12 18 5 2 7 

Leisi vald 26 28 19 30 24 20 

Lümanda vald 17 6 10 6 6 19 

Muhu vald 29 34 26 33 10 10 

Mustjala vald 15 10 9 12 17 9 

Orissaare vald 12 18 16 32 39 21 

Pihtla vald 22 21 18 16 30 10 

Pöide vald 12 14 5 7 8 7 

Ruhnu vald 2 0 3 1 0 1 

Salme vald 15 10 12 11 10 10 

Torgu vald 10 3 9 7 5 2 

Valjala vald 16 19 19 8 15 12 

Määratlemata 6 1 0 3 8 6 

 
Kriminaalpoliitika.ee 

             

Kehaline väärkohtlemine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Saaremaa kokku 80 79 50 78 53 43 

Kaarma vald 9 12 6 12 3 8 

Kihelkonna vald 0 3 0 2 1 0 

Kuressaare linn 46 45 26 39 38 26 

Kärla vald 1 2 3 5 4 0 
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Laimjala vald 3 2 4 2 0 0 

Leisi vald 1 0 2 4 1 2 

Lümanda vald 5 0 0 0 0 1 

Muhu vald 2 3 0 2 0 1 

Mustjala vald 1 1 0 4 2 3 

Orissaare vald 2 2 2 5 0 0 

Pihtla vald 4 6 1 2 0 1 

Pöide vald 2 1 0 0 0 0 

Ruhnu vald 0 0 0 0 0 0 

Salme vald 0 2 1 1 1 0 

Torgu vald 1 0 0 0 0 0 

Valjala vald 3 0 5 0 3 1 

Määratlemata 0 0 0 0 0 0 

       
Kriminaalpoliitika.ee 
       

Vargused 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Saaremaa kokku 237 231 220 186 204 107 

Kaarma vald 35 22 28 26 17 11 

Kihelkonna vald 13 4 3 2 1 8 

Kuressaare linn 99 109 97 82 109 47 

Kärla vald 11 7 4 12 12 4 

Laimjala vald 9 8 10 1 0 1 

Leisi vald 6 17 12 11 13 6 

Lümanda vald 5 3 7 2 3 5 

Muhu vald 8 13 17 13 2 3 

Mustjala vald 9 5 7 5 6 2 

Orissaare vald 6 7 5 11 6 5 

Pihtla vald 11 9 7 5 19 4 

Pöide vald 3 9 2 2 4 4 

Ruhnu vald 0 0 1 0 0 0 

Salme vald 8 3 6 5 6 3 

Torgu vald 6 3 5 5 2 1 

Valjala vald 5 12 9 4 3 3 

Määratlemata 3 0 0 0 1 0 

 

Kriminaalpoliitika.ee 

 

Liiklusõnnetuses hukkunute arv   

Perioodil 2010 – 2014 ei ole Pihtla vallas liiklusõnnetuses hukkunuid, vigastatuid on samal 

perioodil kokku 13, enim 2012.aastal – 6 inimest. 
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Joonis 32 Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv 

 

 
 

Maanteeamet 

 

5.4 KOHALIKU OMAVALITSUSE ALKOHOLIPOLIITIKA NING ALKOHOLI 

MÜÜVAD KAUPLUSED 

Pihtla vallal ei ole oma alkoholipoliitikat, lähtume riigi poolt kehtestatud alkoholi müügi 

piirangutest ja ei sekku alkoholimüügi reguleerimisse lisaks üleriigilistele regulatsioonidele. 

Vallas on kolm alkoholimüügi luba omavat kauplust – Kaali kauplus, Pihtla kauplus ja Sandla 

kauplus. Toitlustusasutustest omab alkoholimüügi luba Kaali Trahter.  

 

5.6 TULEKAHJUDE JA TULEKAHJUDES HUKKUNUTE ARV 

 

Joonis 33 Pihtla vallas aastatel 2010-2015 toimunud tulekahjude arv 

 

JS45: PÄÄSTETEENISTUSTE REGISTREERITUD TULEKAHJUD --- Piirkond/Haldusüksus ning 
Aasta  

  2010 2011 2012 2013 2014 

..Pihtla vald 6 4 5 4 4 

 

Päästeamet 

 

Tules hukkunuid vaadeldaval perioodil Pihtla vallas ei olnud. 

Tulekahjude arvu vähenemise põhjuseks on ühelt poolt inimeste suurem teadlikkus ja 

suitsuandurite kasutuselevõtt kodudes ning avalikes hoonetes. Samuti omab olulist tähtsust 

Priitahtlike Pritsumeeste olemasolu Pihtla külas. Mainimata ei saa jätta ka Päästeameti aktiivset 

ennetustööd tulekahjude ärahoidmiseks ja suitsuandurite paigaldamiseks. 
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5.7 TERVIST EDENDAVAD TÖÖKOHAD 

Eestis on võrgustikuga liitunud 449 organisatsiooni, neist 245 lasteaeda ja 204 kooli (2014 

andmed). Pihtla vallas ei ole TET-võrgustikuga liitunud töökohti.  

 

5.8 HUVITEGEVUS JA VABA AJA VEETMISE KOHAD 

 

Pihtla vallas on sporditegemiseks võimalused suhteliselt kasinad. Spordiobjektidest asuvad vallas 

Pihtla Spordikeskus (korv- ja võrkpalliväljakud), Kaali Kooli võimla ja spordiväljak, Püha 

spordiväljakud ja terviserada (omanik MTÜ Püha Külaselts) ning Kõljala ratsutamisväljak 

(omanik OÜ Viscordia). Vallas on ka mitmed tenniseväljakud, kuid need on eraomanduses ja 

avalikult mittekasutatavad. 

Pihtla vallas on Sandla kultuurimaja ja kolm raamatukogu – Pihtlas (asub vallamaja ruumides), 

Sandlas (asub kultuurimaja ruumides) ja Kaalis (asub Kaali kooli ruumides). 

Joonis 34  Rahvaraamatukogu fondi suuruse, lugejate ja laenutuste arv Pihtla vallas 

KU016: ÜLDKASUTATAVAD RAHVARAAMATUKOGUD --- Piirkond/Haldusüksus, Aasta ning 
Näitaja  

  Raamatukogud Fondi suurus, arvestusüksust Lugejad Laenutused, arvestusüksust 

..Pihtla vald         

2010 3 25 301 604 19 547 

2011 3 24 638 569 16 813 

2012 3 25 012 579 16 197 

2013 3 26 087 547 14 831 

2014 3 26 159 531 13 019 

Statistikaamet 

Pihtla spordikompleksi on plaanis täiendada petankiväljaku, tribüünide ning väikese 

majandushoonega, samuti paigaldada välisvalgustus ja asfalteerida parkla. 

Vallas on väga aktiivselt arenenud seltsitegevus. Seltside loetelu lk. 20.  

Pihtla vallas asub Läänemeremaade ainulaadseim loodusmälestis - Kaali järv meteoriidikraater. 

55% Pihtla vallast hõlmab metsamaa. 

Pihtla vallas asub Kaali maastikukaitseala suurusega 83 ha, mis asutati 2000.a samanimelise 

meteoriidikraatrivälja kaitseks. Kaali meteoriidikraatrid võeti üksikobjektidena kaitse alla juba 

1938.a. Kaali meteoriit on üks neist vähestest, mis on langenud asustatud piirkonda, seetõttu 
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on temaga seotud palju Eesti rahvapärimusi. 

Lisaks asuvad Pihtla vallas osaliselt Laidevahe looduskaitseala ja Kasti maastikukaitseala. 

Laidevahe looduskaitseala (2441 ha, sellest ca 770 ha mereala) asutati 2002.a. märgalade 

kompleksi – Laidevahe lahe, rohkete laidude ja hulga jäänukjärvede – ning ohustatud 

poollooduslike koosluste ja ohustatud liikide elu- (kasvu) paikade kaitseks. Oluline veelindude 

pesitsus-, sulgimis- ja rändepeatuspaik ning kalade sigimis- ja turgutusala. Hästi säilinud 

salumetsad. 

 

6   TERVISLIK ELUVIIS 
 

6.1 SUBJEKTIIVNE TERVISE ENESEHINNANG 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa)  hindas 58,1 % vastanutest oma tervist heaks või väga heaks. Võrreldes 2008.a. 

uuringuga on see peaaegu 10% suurem. Seega kas inimeste tervise seisukord on paranenud või 

on muutunud nende hinnangud oma tervisesse. 

 

6.2 FÜÜSILINE AKTIIVSUS 

 

Inimeste osakaal täiskasvanud rahvastikust, kes vähemalt 2 korda nädalas vabal ajal harrastavad 

tervisesporti.  

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa)  harrastas 35,9 % vastanutest vähemalt 2 korda nädalas tervisesporti. 

 

 

6.3 TOITUMINE 

 

Tervisliku toitumise peamised näitajad on: 

 Vähemalt kuuel päeval nädalas värsket juurvilja söönute osakaal 

 Vähemalt kuuel päeval nädalas värskeid puuvilju või marju söönute osakaal 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2010 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa)  on ülalnimetatud näitajad järgmised:  23,5 % vastanutest sööb puuvilju , 15,6 % 

vastanutest sööb juurvilju. 
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6.4 ÜLEKAALULISED / RASVUNUD 

 

Ülekaaluliste ja/või rasvunud inimeste osakaal täiskasvanud (vanuses 16-64) elanikkonnas. 

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

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) on 57 % vastanutest probleeme ülekaalu või rasvumisega ( kehamassiindeksi 

alusel).  

 

Joonis 35  Kehamassiindeks (kogu Eesti kohta) 

 

Tervise Arengu Instituut 

 

6.5 ALKOHOLI TARBIMINE 

 

Üks alkoholiannus on kas pudel õlut (0,5 L) või klaas veini (100 gr) või pits kanget alkoholi (30 

gr). 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) tarbis 45,7% meestest ja 11,5% naistest vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi. 

Liigne alkoholi tarbimine toob kaasa pereprobleemid, terviseprobleemid, töötuks jäämise ohu. 

 

 

6.6 SUITSETAMINE 

 

Igapäevasuitsetajate osakaal kogu elanikkonnast. 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) 39,6% meestest ja 21,5 % naistest olid igapäevasuitsetajad. 
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6.7 NARKOOTILISTE AINETE TARVITAMINE   

 

Narkootilisi aineid tarvitanute osakaal. 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) oli 18,7 % vastanutest tarvitanud narkootilisi aineid. 

Pihtla vallas ei ole narkootiliste ainete tarbimine probleemiks. 

 

6.8 KONDOOMI KASUTAMINE 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) 47,1 % tööealisest elanikkonnast ei ole mitte kunagi kasutanud kondoomi. 

 

6.9 HELKURI KASUTAMINE 

. 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2010 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) kasutas 66,1 % vastanutest peaaegu alati helkurit. 

 

6.10 TURVAVÖÖ KASUTAMINE 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2010 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) kujunesid vastanute seas järgmised proportsioonid: 

 100 % kasutas turvavööd juhtides 

 98,3 % kasutas turvavööd kõrvalistujana 

 73,8 % kasutas turvavööd tagaistmel 

 

6.11 TERVISEALASE TEABE KÄTTESAADAVUS 

Valla elanikule tuleb põhiliselt tervisekaitsealane teave kätte kommunikatsioonivahendite abil: 

televisioon, maakonnalehed (1 kord kuus on ajaleht „Saarte Hääl“ vahel Terviseleht), valla leht. 

Info levitamise kanaleid on loomulikult rohkem (kohalik raadio, erinevad e-koduleheküljed, 

facebook, spetsialistide e-listid), eeldada võib, et neid kanaleid kasutab maainimene siiski vähe. 

Ka ei olda aktiivsed  osalemaks koosolekutel, seminaridel ja avalikel üritustel,  kus esinevad 

tervise valdkonda tundvad inimesed. 

Suhteliselt palju teavet saadakse valla raamatukogude kaudu, tervisealast teavet on võimalik 

lugeda ajalehtedest-ajakirjadest, laenutada raamatuid kui kasutada internetti. 
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6.12 TERVISLIKKU ELUVIISI TOETAVAD ÜRITUSED PAIKKONNAS 

Koolides on korraldatud erinevaid terviseüritusi: südamenädalad, liikumisnädal Move Week, 

tervisematkad, tervisliku toitumise loengud ja nädalad, liikumisüritused. Traditsioonilised Pihtla 

valla spordiüritused on Kevadjooks Kõljalas, Pihtla valla meistrivõistlused korvpallis Kaali Kooli 

võimlas ja Pihtla valla meistrivõistlused tänavakorvpallis Pihtla Spordikeskuses. Valla seltsid on 

korraldanud tervisealaseid loenguid, Kaalis on aktiivsed naisvõimlejad, mehed mängivad korv- ja 

võrkpalli. 

Perearsti poolt toimub südamehaiguste ennetustöö kogu aasta vältel. Ka kolesterooli on võimalik 

perearsti juures mõõta aastaringselt. 

Maanteeamet on korraldanud liiklusohutuse propageerimiseks pimedas liiklemise koolitust.  

Kõige aktiivsem osa üritustel osalejatest on lapsed, samas täiskasvanute osavõtt on vähene. 

Pihtla vallal on tulevikus rohkem plaanis korraldada tervislikku eluviisi toetavaid üritusi ja 

kaasata võimalikult rohkem kogukonda, et propageerida tervislikke eluviise. 

 

7   TERVISETEENUSED 

 
7.1 TERVISHOIUTEENUSED 

 

Tervishoiuteenuseid saab Pihtla valla elanik reeglina Kuressaare linnast, kus asuvad haigla, 

eriarstid, hambaarstid, apteegid, perearstikeskus, töötervishoiuarst.  

Vald on korraldanud eelkõige pensionäridele ja puudega inimestele transpordi Kuressaares arsti 

juures ja apteegis käimiseks. Raskematel haigetel on võimalus kasutada valla sotsiaaltöötajate 

transporti.  

Kord nädalas võtab piirkonna perearst vastu vallamajas asuvas perearstikeskuses. 

Koolide osas on valla leping MTÜ-ga Terviseagentuur, kes osutab vallale koolitervishoiuteenust. 

 

7.2 NÕUSTAMISTEENUSED 

 

Nõustamisteenuseid on valla elanikel võimalus saada põhiliselt Kuressaare linnast. 

Esmanõustamine on valla sotsiaaltöötajate pädevus, kes suunavad inimesi vajaliku teenuse 

saamiseks. Ka on sotsiaaltöötajatel erinevate teenuste tutvustamiseks kasutada voldikuid. 
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Perenõustamist saab perenõustamiskeskuses ja õppenõustamiskeskuses, seksuaalnõustamist 

noorte kabinetis, suitsetamisest loobumise nõustamise, narkomaaniast loobumise nõustamise ja  

toitumise nõustamisega tegeleb perearst, vangist vabanenutele rehabiliteerimisteeniuse osutamise 

korraldamine on valla sotsiaaltöötajate pädevuses. 
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   KOKKUVÕTE 

Pihtla valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on kaardistada vallarahva tervist ja heaolu 

mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Neid analüüsides 

tuua välja peamised tervist mõjutavad probleemid ja –vajadused, See annab info ja võimaluse 

pakkuda välja võimalikud tegevused probleemide lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks. 

Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks peetud 

indikaatorite abil.  

Käesoleva terviseprofiili tööversiooni koostamisel ei teostatud vallarahva tervisekäitumise ja 

subjektiivsete hinnangute kogumiseks uuringute ja küsitluste läbiviimist, töö eesmärgiks on anda 

esialgne ülevaade vallarahva hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, mis annavad võimaluse 

terviseedenduse edasiseks arendamiseks. 

Kogutud andmete põhjal võib hinnata, et elukeskkonnana on Pihtla vald sobiv ja tervislik, puudu 

on vabaaja veetmise ja sporditegemise võimalustest. Ka iseloomustab Pihtla valda paljudes 

valdkondades ja näitajates sõna „stabiilne“. 

Valla elanikkonda iseloomustab aga pigem kalduvus ebatervislike eluviiside poole (alkohol, 

suits, ülekaalulisus, vähene liikumine, ebatervislik toitumine). Suurel osal elanikest puudub püsiv 

harjumus tegeleda aktiivsete tegevustega. Kahjuks on ka suur osa elanikkonnast passiivne ega 

löö kaasa kogukonna ühistegevuses. 

Samas on alates 2014.aastast korraldatud Pihtla vallas arvukalt tervistedendavaid üritusi s.h. 

liikumisüritusi ja osavõtt neist on olnud kohati päris aktiivne. 

Terviseprofiilist võib järeldada, et Pihtla vallas on vaja ressursse suunata elanike tervisekäitumise 

teadlikkuse tõstmiseks ning tervisealase info kättesaadavuse tagamiseks. 
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9   MÕISTED  

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

õpikeskkonda. 

 

ELUKVALITEET – üksikisikute arusaam oma positsioonist kultuuri- ja väärtussüsteemis, milles 

nad elavad, koos selle positsiooniga seotud eesmärkide, ootuste, standardite ja muredega. 

 

ESMATASANDI TERVISHOID – oluline tervishoiu valdkond, mis tehakse kättesaadavaks 

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

põhjendatud ning sotsiaalselt aktsepteeritud. 

 

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

põhjustab suuremat energiakulu kui organismi põhiainevahetuse (rahulolekutaseme) energiakulu. 

Mitmesugune tegevus alates organiseeritud sporditegemisest kuni tööl või koolis käimiseni või 

vabaõhutegevuseni.  

 

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

mõjutavad keskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised, sotsiaalsed ja psühhosotsiaalsed 

tegurid; puudutab ka praeguse ja tulevaste põlvkondade tervisele potentsiaalselt ebasoodsalt 

mõjuda võivate keskkonnategurite hindamise, korrektsiooni ja tõkestamise teooriat ja praktikat. 

 

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

kokkukuuluvustegur. 

 

PAIKKONDLIK ARENG – inimeste aktiviseerimine, julgustamine ja stimuleerimine oma 

tervisevajaduste väljendamiseks ja nende toetamiseks kollektiivsetes tegevustes pädevuse 

tõstmise ja oskusteabe jagamise kaudu eesmärgiga arendada paikkonna tegevuspotentsiaali 

tervise edendamiseks.  

 

RAHVASTIKU TERVIS – terminiga väljendatakse püüdlust parendada kogu rahvastiku või 

selle rühmade tervist ja vähendada ebavõrdsust nende tervises. 
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RAHVATERVIS – tervise edendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja 

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

sotsiaalne ja poliitiline kontseptsioon, mis toimib tervisedenduse, haiguste ennetamise ja teiste 

tervise sekkumisvormide kaudu. 

 

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

põhjustab või soodustab terviseseisundi halvenemist, terviseseisundile soodsalt mõjuvate tegurite 

toime vähenemist või haigustele vastuvõtlikkuse suurenemist. 

 

RISKIKÄITUMINE – eriline käitumisvorm, millega võib kaasneda suurem vastuvõtlikkus ühele 

või enamale haigusele või üldisele terviseseisundi halvenemisele.  

 

SOTSIAALNE SIDUSUS – sotsiaalse sidususe all mõistetakse ebavõrdsuse määra ning 

sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust. Sotsiaalse sidususe suurendamise vahendid on kahetised 

– ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine ning sotsiaalsete suhete, 

sidemete ja suhtlemise tugevdamine. 

 

SOTSIAALNE KAASATUS – sotsiaalne kaasatus on olemuslikult sotsiaalse tõrjutuse vastand 

ning on defineeritav kui kõikide inimeste võimalus osaleda täisväärtuslikult ühiskondlikus elus, 

pääseda ligi temale olulistele ressurssidele ning teenustele, töötada ja olla majanduslikult 

aktiivne. 

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

sotsiaalkindlustusele, haridusele, tervishoiuteenustele, kultuurile ja vaba ajaveetmise 

võimalustele ning infotehnoloogiale.  

 

SOTSIAALSED VÕRGUSTIKUD – sotsiaalsed suhted ja sidemed üksikisikute vahel, mis 

võivad pakkuda juurdepääsu tervise sotsiaalsele toetusele või mobiliseerida seda.  

 

TERVENA ELATUD ELUIGA e EELDATAVALT TERVENA ELATUD ELUIGA – 

rahvastiku tervise kvaliteedi näitaja, mille arvutamisel on lisaks rahvastiku suremusele arvesse 

võetud ka rahvastikus esinevate haiguste elukvaliteeti langetav mõju. Näitaja väärtus on võrdne 

eluaastatega, mida rahvastiku keskmine liige eeldatavalt elab maksimaalse võimaliku tervisega. 

Näide: 2006. aastal oli meeste eeldatav eluiga Eestis sünnimomendil 67 aastat. Osa sellest ajast 

veedetakse haigena ning kui konkreetne haigus langetab elukvaliteeti inimese parima kujuteldava 
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(ideaalse), tervisepiiranguteta tasemega võrreldes 50% võrra, siis langeb haiguse pooleaastatase 

kestuse korral inimese eeldatavalt tervena elatud eluiga veerandaasta võrra (0,5 parimast tervisest 

x 0,5 aastat = 0,25 parima võimaliku tervise aastat). Seega, kui 2006. aastal oleks meeste 

eeldatavalt tervena elatud eluiga näiteks 50 aastat, siis jääks neil elu jooksul keskmiselt 

kasutamata 17 aastat, sest selle aja veedavad nad haigetena. 

 

TERVIS – 1948. a defineeris WHO tervist kui täielikku füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu 

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

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

ning füüsilisi võimeid.  

 

TERVISEDENDUS – WHO defineerib tervisedendust kui protsessi, mis võimaldab inimestel 

muuta tervist määravaid tegureid juhitavaks ning selle kaudu tugevdada tervist (termini sisu 

määratleti esimesel rahvusvahelisel tervisedenduse konverentsil 1986. aasta dokumendis, mis on 

tuntud Ottawa harta nime all); tervisedenduse tõlgendamisel tuleb eristada tervisedendust kui 

oodatavat tulemust (lähi- ja kaugeesmärgid) ja kui strateegiat (protsessid ja tegevused). 

 

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

määravad üksikisikute või rahvastiku terviseseisundi. 

 

TERVISEKAITSE – haiguste ennetamise juurde kuuluv terviseteenistus, milles kehtivad 

kohustuslikud normid ja eeskirjad; tervisekaitse käsitleb vahendeid ja abinõusid rahvastiku 

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

keemiline ja bioloogiline keskkond. 

 

TERVISEKASVATUS – sisaldab teadlikult loodud õppimisvõimalusi, kaasates mõningaid 

kommunikatsioonivorme terviseharituse parandamiseks, mis sisaldavad teadmiste täiendamist 

ning üksikisiku ja ühiskonna tervisele kaasa aitavate eluks vajalike oskuste arendamist.  

 

TERVISEKÄITUMINE – igasugune üksikisiku poolt ettevõetud tegevus, hoolimata hetkelisest 

või eelnevast terviseseisundist, tervise edendamiseks, kaitsmiseks või säilitamiseks; olenemata 

sellest, kas selline käitumine on lõppkokkuvõttes objektiivselt efektiivne või mitte.  
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TERVISLIK TOITUMISVIIS – toitumisviis, millel on teatavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed 

omadused, nagu energiasisalduse vastavus individuaalsetele vajadustele ja alati vastavus 

toitumispõhimõtetele. 

 

VÕRGUSTIK – üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste pühendumisel ning usaldusel põhinev 

grupp, mis on organiseerunud mittehierarhilisel alusel tegelemaks üldiste probleemide või 

muredega, mida seiratakse aktiivselt ja süstemaatiliselt (Rahvastiku tervise arengukava 2009-

2020). 
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Pihtla valla probleemid ja eesmärgid probleemide lahendamiseks 

valdkondade kaupa: 

 

I SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

 

Probleemid: 

 

1. Kolmanda sektori vähene koostöö. 

2. Lahendamata puudega inimeste juurdepääs avalikesse hoonetesse. 

3. Hooldajate oskused vajavad koolitusi, hooldajad vajavad motiveerimist. 

4. Puudulik sotsiaalne infrastruktuur vallas. 

5. Mittetulundusühingute vähene aktiivsus teenuste arendamisel. 

 

Eesmärgid probleemide lahendamiseks: 

 

1. Korraldada valla elanike sotsiaalse sidususe suurendamiseks ülevallalisi 

terviseedendamise üritusi läbi teabepäevade, koolituste, erinevate projektide. 

2. Luua võimalused erivajadustega inimeste teenindamiseks avalikes hoonetes 

(kaldteede rajamine vallamajja, raamatukogudesse, kultuurimajja, koolidesse, vajalik 

oleks kaldtee ka kaupluste hoonetes). 

3. Tõsta hooldajate teadlikkust läbi koolituste, teabepäevade ja nõustamise. 

4. Valla sotsiaalse infrastruktuuri arendamine, toetada valla elanike ja seltside 

omaalgatust ja sotsiaalset aktiivsust läbi valla eelarve, teabepäevade ja koolituste. 

 

Indikaatorid tulemuslikkuse hindamiseks: 

 

1. Suureneb kolmanda sektori koostöö. 

2. Rajatud kaldteed. 

3. Hooldajate teadlikkuse tõus, pidevad koolitused ja nõustamised. 

4. Aktiivsed mittetulundusühingud, teenuste arvu suurenemine. 

 

II LASTE JA NOORTE TURVALINE JA TERVISLIK ARENG 

 

Probleemid: 

 

1. Piirkondlike noortekeskuste puudumine. 

2. Puudulik töö noortega vaba aja sisustamisel. 

3. Koolide spordiväljakute halb olukord, mis pidurdab laste liikumisharjumuste kujunemist. 

4. Huvihariduse kättesaamine raskendatud ühistranspordi puudulikkuse tõttu. 

5. Terviseliikumise vähene populaarsus rahva hulgas. 

6. Terviseõpetuse madal tase. 

7. Vähene osalemine maakondlikes ja üleriigilistes ettevõtmistes. 

 

 

Eesmärgid probleemide lahendamiseks: 

  

1. Valda Avatud Noortekeskuste loomine. 

2. Koostöö jätkamine Punase Ristiga lastelaagrite korraldamisel. 
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3. Laste liikumisharjumuste kujundamine, ehitades spordirajatisi ning mänguväljakuid 

koolide juurde kui ka külakeskustesse s.h. Pihtla spordikompleksi rajamine. 

4. Koostöös maavalitsusega otsida võimalusi bussiliikluse ümberkorraldamiseks, et 

lapsed saaksid osaleda linnas huvikoolides. 

5. Propageerida ohutut ja tervislikku liikumist läbi teabepäevade, koolituste, nõustamiste 

erinevate projektide ja vallaeelarve kaasabil. 

6. Jätkata lastelaagrite korraldamist ning leida vahendeid laste suvise koolivaheaja 

sisustamiseks ning tööharjumuse kujundamiseks erinevate projektide ja vallaeelarve 

kaasabil. 

7. Lastevanemate teadlikkuse ja oskuste suurendamine laste tervise edendamisel ja 

arengu toetamisel läbi teabepäevade, koolituste, vestluste ja nõustamise erinevate 

projektide ja vallaeelarve kaasabil. 

8. Jätkata osalemist liiklusohutusalastes kampaaniates ja muudes maakondlikes ja 

üleriigilistes ettevõtmistes. 

 

Indikaatorid tulemuslikkuse hindamiseks: 

 

1. Vallas töötavad Avatud Noorte Keskused, aktiivne noorsootöö. 

2. Toimuvad pidevad tervisealased üritused, koolitused. 

3. Tervisealaselt teadlikud vallaelanikud. 

 

 

III TERVISLIK ELU-ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

 

Probleemid: 

 

1. Spordirajatiste vähesus 

2. Tolmavad vallateed. 

3. Terviseradade ja jalgrattateede puudumine. 

4. Vallas puudulik viidamajandus (üksikmajapidamiste osas). 

5. Vähene terviseõpetus ja info levitamine. 

6. Valla koolid ei kuulu tervistedendavate koolide võrgustikku. 

7. Terviseõpetuse vähene väärtustamine. 

 

Eesmärgid probleemide lahendamiseks: 

 

1. Viia ellu Pihtla spordikompleksi arendus (korv- ja võrkpalliväljakud, petankiväljak). 

2. Rajada valda jõusaal ja soetada treeningseadmed. 

3. Rajada terviseradasid ning jalgrattateid kogu valla ulatuses koostöös Lääne-Saare 

valla ja Maanteeametiga, otsides finantse erinevatest programmidest. 

4. Jätkata korralist korstnapühkija teenuse vahendamist 2 korda aastas. 

5. Viidastada talude asukohad. 

6. Kaasata senisest enam tervisealase info levitamisse valla raamatukogusid. 

7. Jätkata õppereiside korraldamist teistesse omavalitsustesse, tutvumaks naabrite 

kogemustega. 

8. Võimaldada tervist edendavate tegevuste parem kättesaadavus tööandja kaudu 

(paindlik tööaeg, regulaarne tervisekontroll, töötervishoiuarsti ja prilliostu soodustus 

tööandja kulul jms.). 

9. Valla koolide liitumine  tervistedendavate koolide võrgustikuga. 
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Indikaatorid tulemuslikkuse hindamiseks: 

 

1. Uued aktiivses kasutuses spordirajatised ja mänguväljakud. 

2. Vallas on tolmuvabad teed ja jalgrattateed. 

3. Valla koolid kuuluvad tervistedendavate koolide võrgustikku. 

4. Terviseõpetus vallas toimib. 

 

 

IV TERVISLIK ELUVIIS 

 

Probleemid: 

 

1. Ebatervislikud eluviisid. 

2. Elanikkonna vähene kaasatus  tervise edendamise alasesse tegevusse. 

3. Puudub elanikkonna tervise analüüs, rahvatervise planeerimine. 

 

Eesmärgid probleemide lahendamiseks: 

 

1. Kehalist aktiivsust soodustava ja toetava keskkonna tagamine tervist edendavate 

võrgustike, koolispordi arendamise, eestvedajate koolitamise ja motiveerimise kaudu 

vallaeelarve ja projektide kaasabil. 

2. Võimaldamaks vallaelanikel veeta vaba aega kehaliselt aktiivselt, perespordipäevade 

ja ühisürituste korraldamine vallaeelarve ja projektide kaasabil. 

3. Elanike tervisekäitumise mõjutamine, inimeste teadlikkuse tõstmine tervislikust 

toitumisest, tervist toetavast liikumisest ning liikumisharrastuse võimalustest läbi 

teabepäevade, koolituste, nõustamise vallaeelarve ja projektide kaasabil. 

4. Tervisealase informatsiooni levitamine läbi valla lehe, valla kodulehe, facebooki, 

teabepäevade, koolituse, nõustamise ja tervisepäevade korraldamise kaudu 

vallaeelarve ja projektide kaasabil. 

5. Praktiliste koolituste läbiviimine tervisliku toidu valmistamiseks projektide kaasabil. 

6. Haridusasutuste ja lapsevanemate vahelise koostöö arendamine lastele tervisliku (s.h. 

kohaliku) toidu pakkumisel. 

 

Indikaatorid tulemuslikkuse hindamiseks: 

 

 1. Tervislike eluviiside kasv elanike hulgas. 

 2. Vallaelanikud osalevad aktiivselt spordipäevadel ja ühisüritustel. 

 3. Inimesed toituvad tervislikumalt. 

     

 V TERVISETEENUSED 

 

Probleemid: 

 

1. Puudulik tervisealase teabe kättesaadavus. 

2. Tervishoiu teenuste osutamine toimub Kuressaare linnas. 

3. Teenuste arendamise vajadus. 

 

Eesmärgid probleemide lahendamiseks: 

 

1. Esmaabialaste teadmiste suurendamine elanike ja puudega inimeste hooldajate seas 

läbi teabepäevade, koolituse. 
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2. Jätkata valla seltside toetamist terviseedenduse alaste ja spordiürituste korraldamisel. 

3. Jätkata vanuritele ja puudega inimestele transporditeenuse osutamist linnas arsti 

juures ja apteegis käimiseks. 

4. Sandla Kultuurimaja sotsiaaleluruumide renoveerimine, täiendavate ruumide 

kasutuselevõtmine päevakeskusena. 

5. Kaali Kooli ja Sandla Kultuurimaja intensiivsem kasutuselevõtt terviseedendamise 

huvides. 

 

Indikaatorid tulemuslikkuse hindamiseks: 

 

 1. Tervisalane teave inimestele kättesaadav. 

 2. Täiendatud on terviseteenuste osutamist vallas. 

 



Pihtla valla terviseprofiil  

  48 

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016-2020 

Tegevus Eesmärk Aeg Läbiviija Rahastamise 

allikad 

Erinevad koolitused, 

üritused, tegevused (seotud 

liikumisega, toitumisega, 

haiguste ennetamisega) 

Elanike teadlikkuse 

suurendamine, 

terviseriskide 

vähendamine 

2016-

2020 

KOV, valla 

MTÜ-d, 

Kuressaare 

Perearstikes

kus 

Projektid, KOV 

Kaldteede rajamine 

vallamajja, 

raamatukogudesse, 

kultuurimajja, koolidesse. 

Luua võimalused 

erivajadustega 

inimeste 

teenindamiseks 

avalikes hoonetes 

2016-

2020 

KOV Projektid, KOV 

Aktiivsena vananemist sh. 

vanusesõbraliku ühiskonna 

kujundamist ning 

vanemaealiste elukvaliteedi 

ja võrdsete võimaluste 

kindlustamist toetavad 

tegevused (sh. 

liikumisürituste korraldamine 

tööealisele elanikkonnale) 

Luua inimestele 

võimalused minna 

pensionile tervena ja 

liikumisest 

sõltuvusse sattununa 

2016-

2020 

KOV, valla 

MTÜ-d 

Projektid, KOV 

Erinevad teavitus- ja 

koolitusprojektid 

Puudega inimeste 

iseseisva 

toimetuleku 

toetamine 

2016-

2020 

KOV, valla 

MTÜ-d 

Projektid, KOV 

Erinevate liikumisürituste, 

koolituste, tegevuste 

korraldamine 

Suurendada laste 

liikumisaktiivsust 

2016-

2020 

KOV, valla 

koolid-

lasteaiad 

Projektid, KOV 

Koolitused, supervisioon, 

kovisioon 

sotsiaaltöötajatele/sotsiaaltee

nuste osutajatele 

Sotsiaaltöötajate/sots

iaalteenuste osutajate 

kompetentsi 

tõstmine 

2016-

2020 

KOV 

(koostöös 

teiste KOV-

idega) 

Projektid, KOV 

Liikumisürituste 

korraldamine 

Suurendada inimeste 

liikumisaktiivsust 

2016-

2020 

KOV, 

MTÜ-d 

Projektid, KOV 

Sandla Kultuurimaja 

sotsiaaleluruumide 

renoveerimine, täiendavate 

ruumide kasutuselevõtmine 

päevakeskusena 

Puudega inimeste ja 

vanurite iseseisva 

eluga toimetuleku 

toetamine (toetatud 

elamine) 

2016-

2020 

KOV Projektid, KOV 

Kriisikoolituste korraldamine 

koos PPA-ga, Päästeameti, 

Maanteeameti ja Punase 

Ristiga 

Elanikkonna 

teadlikkuse tõstmine 

2016-

2020 

KOV 

(koostöös 

riigiasutuste

ga) 

Projektid, KOV 

Teavitustöö (suitsuandurid, 

korstnapühkimise 

vajalikkus), organiseeritud 

Elanikkonna 

teadlikkuse ja 

ohutuse tõstmine 

2016-

2020 

KOV 

(koostöös 

korstnapühk

Projektid, KOV 
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korstnapühkija külastused ijate, 

Päästeameti

, Pihtla 

Priitahtlike 

Pritsumeest

ega) 

Osalemine Südamenädala, 

Move Week, jt. üleriigilistes 

liikumiskampaaniates 

Elanikkonna 

liikumisharjumuste 

tõstmine 

2016-

2020 

KOV Projektid, KOV 
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10   KASUTATUD ALLIKAD 

 

Terviseprofiili koostamise juhendmaterjal (TAI) 

 

Statistikaameti andmebaas 
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Terviseprofiili uuendamist toetas Euroopa Sotsiaalfond. 
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