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Hetkeolukorra kirjeldus (august 2018)  

  

Valitsemine  

  
  

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatud Hiiumaa valla piiriks on senise Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla 

piir, välja arvatud nende omavahelises osas (jõustus 25.10.2017 Hiiumaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval).   

Hiiumaal on viis osavalda, oma  osavallakogudega, mille peamine ülesanne on tagada elanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja ülevallalistes 

otsustusprotsessides, aidata kujundada arvamusi ja tagada sisendeid ning tagasisidet otsustusorganitele (vallavalitsus, volikogu) piirkonna tervikliku 

arengu küsimustes ja piirkonna halduse kvaliteedi kohta.  

  

  

  

  

Kohaliku omavalitsuse asutused on Äriregistris:  

Valitsemine  Alusharidus  Põhiharidus  Raamatukogud  Sotsiaalasutused  Noorsootöö  Huviharidus/majandus  Kultuuriasutused  
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Allikas: Hiiumaa 

Vallavalitsus  
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Kodanikuühiskond  

 
Rahvatervis  

  

Hiiumaal pakutakse esmatasandi arstiabi Kärdlas Perearstikeskuses, kus töötab kolm perearsti ja viis pereõde, Käina Tervisekeskuses, kus töötab kaks 

perearsti ja kaks pereõde, Emmastes, kus töötab üks perearst koos pereõega.   
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Hiiumaale registreeritud MTÜ - de (kokku 277) tegevusalad seisuga 10.08.2018 

Usuorganisatsioonide tegevus 15 tk/  5,4% 
Ettevõtjate, tööandjate ja kutseorganisatsioonide tegevus 6 tk/2,2% 
Ametiühingute tegevus 4 tk/1,4% 
 Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 3tk/1,1% 
 Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused 46 tk/ 16,6% 
Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused 4 tk/1,4% 
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 29 tk/ 10,5% 
Keskkonna- ja looduskaitseühendused 6 tk/2,2% 
Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erigruppide kaitsega seotud ühendused 2 tk/0,7% 
Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 12 tk/4,3% 
Spordiklubide tegevus 29 tk/10,5% 
Aeroobika- ja jõusaalide tegevus 2 tk 0,7% 
Muu sporditegevus 1tk% 
Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus  2 tk/ 0,7% 
Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük; Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad 4 tk/1,7% 
Mujal liigitamata sporditegevus 7 tk/2,5% 
Muu teenindus 3 tk/ 1,1% 
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused 20 tk/7,2% 
Teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine 2 tk/0,7% 
Kunstialane loometegevus 8 tk/2,9% 
Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms  5tk/1,8% 
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Hambaraviteenust pakuvad Hiiumaal kokku viis hambaarsti, neist Kärdlas kolm, Käinas üks ja Emmastes üks.  

2017 a lõpu seisuga on Hiiumaal ravikindlustuseta isikuid 539. Apteek 

on Käinas ja Kärdlas. Abivahendikeskus/Invaru on Käinas.   

  

Hiiumaa vald toetab esmatasandi tervisekeskus rajamist, kuhu on planeeritud perearstiteenuse pakkumine.  

Kärdlas asuvas Hiiumaa haiglas vastutab eriarstiabi ja sellega kaasnevate teenuste korraldamise eest Põhja-Eesti Regionaalhaigla tagades kvaliteetse 

tervishoiuteenuste kättesaadavuse Hiiumaal ja Hiiumaa haigla majandusliku jätkusuutlikkuse. Samuti koordineerib Põhja Eesti Regionaalhaigla kiirabi 

tööd Hiiumaal.  

Jätkuvalt on murekohaks eriarstiabi kättesaadavus, mille peamisteks probleemideks on pikad järjekorrad eriarstide juurde pääsemiseks ja kohapeal 

käivate eriarstide, füsioterapeutide vähesus.  
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Vaba aeg, sport, kultuur ja noorsootöö  
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Haridus   
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Sotsiaalne kaitse  

Hiiumaa Vallavalitsus korraldab hoolekannet Hiiumaa Sotsiaalkeskuse, Hellamaa Perekeskuse ning osavaldade valitsuste kaudu. Sotsiaalhoolekande 

seadusest tulenevate ülesannete täitmine on Hiiumaal korraldatud peamiselt osavaldade valitsuste kaudu. Osavaldade valitsuste hallata on valla elanikke 

teenindavad asutused – päevakeskused, Hiiumaa Sotsiaalkeskus ja Hellamaa Perekeskus. Osavaldade valitsuste ülesandeks on abivajajate 
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teenusevajaduse väljaselgitamine ja hindamine, teenustele suunamine ja osavaldade teenuste korraldamine ning arendamine, sotsiaalnõustamine, 

sotsiaaltoetuste maksmine.  

Hiiumaa vallas koordineerib sotsiaaltööd valdkonna juht. Valla sotsiaaltööspetsialisti hooleks on eestkosteasutuse ülesanded ja sotsiaaleluruumide 

tagamise korraldamine. Kaks lastekaitsespetsialisti on saare piirkonnad omavahel ära jaotanud. Igas osavalla valitsuses töötab üks erialase 

ettevalmistusega sotsiaaltööspetsialist, kes korraldab osavalla sotsiaaltööd.   

2018a. maksab vald erinevaid sotsiaaltoetusi: täiendavat lapsetoetust uute vallaelanike sündimise puhul, koolitoetust, erinevaid sotsiaaltoetusi 

toimetulekuraskustega peredele, sh laste huvitegevuse ja laste laagritoetust, eakate sünnipäevatoetust, tervisetoetust, transporditoetust, 

hooldekodutoetust, matusetoetust ja vajaduspõhist täiendavat ühekordset toetust.  

Sotsiaaltöö korraldamisel on oluline tugev koostöövõrgustik mittetulundussektori ja paljude koostööpartneritega: SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus 

Tohvri, MTÜ Diakooniakeskus, MTÜ Samaaria Eesti Misjoni keskuse Hiiumaa osakond, Hiiumaa Puuetega inimeste koda, SA Hiiumaa Haigla,  

Hiiumaa perearstid, Hiiumaa Lastekaitse Ühing, Hiiumaa Pensionäride Ühendus, Politsei- ja piirivalveamet ning Päästeamet, Rajaleidja jt.  

Puuetega inimeste hoolekanne  

Hiiumaal on 1.01.2018 seisuga puude aste määratud 848.isikule, nendest lapsi on 48. Hiiumaa puuetega noorte kasv on alates 2006 aastast tõusnud 29% 

(Statistikaamet, 2018) ning prognoosikohaselt tõuseb aastaks 2035 puuetega noorte arv praegusest veel 35%.  

   
Joonis 1. Puuetega noorte arv aastate lõikes ning prognoos aastaks 2035.  

Pühalepa osavallas on sotsiaalkeskus ja päevakeskus kogunenud Hellamaa perekeskusesse. Perekeskus pakub eakatele ja puuetega inimestele mõeldud 

sotsiaaleluruumides eluasemeteenust koos seda toetavate sotsiaalteenustega, koduteenust ja sotsiaaltransporti.   

Hiiumaa sotsiaalkeskus pakub vallaüleseid hoolekandeteenuseid. Täna on keskusel kolm maja: erivajadustega laste kompetentsikeskus Kärdlas – 

teenused raske ja sügava puudega lastele, tegevustuba Kärdlas – erihoolekandeteenused tööealistele puuetega inimestele ning puuetega inimeste ja 
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eakate päevakeskus Kõrgessaares. Lisaks osutab sotsiaalkeskus koduteenust Kõrgessaare ja Kärdla osavallas ja koordineerib omastehooldajate tugigrupi 

tegevust üle Hiiumaa.  

Erivajadustega laste kompetentsikeskus pakub päevahoidu nii eelkooliealistele kui kooliealistele. Majas asub Kärdla põhikooli toimetuleku- ja 

hooldusklass. 2013.a hakati pakkuma ka lapsehoiuteenust ja alates 2016 aastast tugiisikuteenust.   

Hiiumaa Sotsiaalkeskus pakub kolme riiklikku erihoolekandeteenust: igapäevaelu toetamise, töötamise toetamise ja toetatud elamise teenust kokku 42 

Hiiumaa psüühikahäirega kliendile . 2018.a alustati igapäevaelu päeva- ja nädalahoiuteenusega.   

Hiiumaa Sotsiaalkeskus koostöös Hiiumaa Vallavalitsusega on algatanud uusi, puuetega inimestele suunatud projekte. Aastaks 2021 lisanduvad veel 

kogukonnas elamise ja ööpäevaringne erihoolekandeteenus, et pakkuda teenuseid kodukohas. ERFi meetme 2.5.1: Erihoolekande reorganiseerimine 

raames rahastati 2018. a Hiiumaa Vallavalitsuse projekt „Ööpäevaringse erihooldusteenuse ja kogukonnas elamise teenuse loomine Hiiumaal“ uute 

erihoolekandeteenuste rakendamiseks. Projektiga rajatakse aastaks 2021 Kärdlasse Pargi tänavale kahekorruseline hoone, mille esimesel korrusel 

osutatakse kogukonnas elamise teenust 10 inimesele ja teisel korrusel ööpäevaringset erihooldusteenust 10 inimesele. Kogukonnas elamise ja 

ööpäevaringse erihooldusteenuse teenusesaajatele tagatakse võimalus jätkata töötegevustega ning ööpäevaringse erihooldusteenuse saajad saavad 

esmakordselt Hiiumaal elada erivajadustega toimetulekuks kohandatud keskkonnas, koolitatud personali abiga.  

Eakate hoolekanne  

2017. aasta haldusreformi järgse elukoha järgi on Hiiumaal 9335 elanikku, kellest 4727 on mehed ja 4608 naised. Üle 63 aastaseid on 2205, kellest 

844 mehed ja 1361 naised.  

 

Joonis 2. Hiiumaa rahvastik soo, vanuse ja 2017.aasta haldusreformi järgse elukoha järgi, 1.jaanuar. Allikas: Statistika andmebaas  

Hiiumaa üle 63 aastased on 23,6% kogurahvaarvust. Nendest 38,28% on mehed ja 61,72% naised. Eestis kogu rahvaarvust moodustuvad üle 63 aastased 

21,38% (joonis 2).  

Sellest tulenevalt on Hiiumaal suur eakate osakaal. Olukorrast lähtuvalt on suurenenud vajadus üldhooldusteenuse kohtade järgi, vajadus ületab 

pakkumise ja omastehooldajatel on suurenenud koormus.  Omastehooldust käsitletakse Eestis täna lähedast hooldavate pereliikmete seadusjärgse 



Lisa 3 Hiiumaa valla arengukava 
2035+  

kohustusena, hea tahte avalduse või vabatahtliku tööna. Oluline on omastehoolduse väärtustamine ja omastehooldaja töö toetamine. Parandamaks 

hoolduskoormusega isiku elukvaliteeti ja vältimaks, et hooldajast saab hooldatav, võimaldada lisapuhkusepäevi.  

Vald pakub kõrvalabi vajavatele inimestele koduteenuseid, võimaldades seeläbi üksikvanuril võimalikult kaua oma kodus hakkama saada. Nädala 

jooksul abistatakse hoolealust kuni 32 tunni ulatuses. 2018. aastal osutatakse koduteenuseid 45 isikule ja koduhooldusega tegeleb 8 hooldustöötajat.   

2018. aastal on koduteenuste osutamine Hiiumaal erinevalt korraldatud. Koduteenust osutab Emmaste ja Käina osavalla valitsus, Kõrgessaare ja Kärdla 

osavaldades Hiiumaa Sotsiaalkeskus ning Pühalepa osavallas Hellamaa Perekeskus.   

Sotsiaaltransporditeenuse pakkumiseks on Hiiumaa vallas viis sõiduautot ja kaks 9kohalist bussi, millest üks kohandatud invabussiks. Hajaasustusest ja 

puudulikust ühistranspordiühendusest tingituna pakub vald sotsiaaltransporditeenust igakuiselt ligikaudu 400 inimesele.   

 
Joonis 3. Hiiumaa üle 63 aastased elukoha järgi. Allikas: Statistika andmebaas.  

Hiiumaa elanikest üle 63 aastaseid elab Kärdla linnas 780 ja mujal Hiiumaal 1425 elanikku (joonis 3).  Hiiumaa 

valla hallatavad sotsiaalhoolekandeasutused:   

Hiiumaa Sotsiaalkeskus (tegevuskohad Kärdlas 2, Kõrgessaares 1, Kõpus 1)  

Hellamaa Perekeskus (Pühalepa), Sotsiaalmajas teenuskohti 5  

Eakatele on viis päevakeskust erinevates osavaldades. (Kärdla, Kõrgessaare, Emmaste (2), Pühalepa)  

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri - teenuskohti 53. Teenust osutatakse kõigile eakatele sh dementsetele ja altzheimeri haigetele ning vajadusel 

ka tööealistele isikutele, kellele on määratud puue või töövõimetus. Hooldekeskus pakub järgmisi teenuseid: täisealiste ööpäevaringne hooldusteenus;  

Alzheimeri ja dementsuse diagnoosiga klientidele hooldusteenus  

ajutise ööpäevaringse hooldamise teenuseid  

Üldhoolekandeteenust pakuvad lisaks veel Samaaria Eesti Misjon (teenuskohti 15) ja SA Hiiumaa Haigla intervallteenusega (teenuskohti 20).  
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Laste ja perede hoolekanne  

2017 aasta haldusreformi järgselt elab Hiiumaal 1408 alla 18 aastase elaniku. 0-18 aastased moodustavad 15,08% Hiiumaa elanikest ja alaealised 

moodustavad Eesti rahvaarvust 19,86%. Kuigi laste ja noorte üldarv on vähenenud, on kasvanud erivajadustega laste arv (joonis 4).  

  

Joonis 4. 0-18 aastased elanikud Hiiumaal 2017. a. haldusreformi järgselt. Allikas: Statistiline andmebaas  
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 Joonis 5. Hiiumaa 0-19 aastaste elanike 2017-2023 prognoos. Allikas: Statistiline andmebaas  

Prognoosi kohaselt väheneb Hiiumaal aastaks 2035 vanuses 0-19 noorte arv 35%. 2017 haldusreformi järgselt elab Hiiumaal 1408 noort ja aastaks 2035 

prognoositule elab saarel 914 noort.  

Laste ja perede hoolekandele on sotsiaalvaldkonnas järjest enam hakatud tähelepanu pöörama. Lastekaitseseaduse kohaselt peab kõigis last 

puudutavates otsustes esikohale seadma lapse huvid. Laste ja perede toetamisel ning laste parimate huvide tagamisel on lastekaitsetöös olulisel kohal 

varajane märkamine ja õigeaegne sekkumine, mille peamine edutegur on toimiv võrgustikutöö - koostöö hoolekandeteenuste osutajate ja teiste lastega 

töötavate spetsialistidega (lasteaedade ja koolide õpetajad, erinoorsoo- ja noorsootöötajad, politsei- ja tervishoiutöötajad), kes kõik kuuluvad 

lastekaitse võrgustikku. Võrgustiku liikmed on abiks juhtumite lahendamisel.     

Võrgustikutöö tõhustamiseks moodustati ja käivitati 2018a Hiiumaa Vallvalitsuse juurde Laste ja perede komisjon.  

Laste heaolu tagamisel on oluline ennetustegevus. Probleemide ennetamine on tõhusam, kui hilisem tagajärgedega tegelemine. Tähtis on ühe 

ennetustegevusena tõhustada ka laste spordi- ja huvitegevust. Lastel on läbi erinevate spordi- ja huvitegevuste võimalik sisustada oma aega 

positiivsete, arendavate tegevustega, mille tulemusel on lapsed füüsiliselt aktiivsemad ja tervemad, nad on omandanud uusi oskusi ning vähenenud on 

tegevusetusest tingitud riskikäitumine lastel.   

Lapse abivajaduse ilmnemisel on vajalik toetada last ja tema perekonda erinevate abistavate meetmetega. Tuues esile õigeaegse abipakkumise 

printsiipi, on oluline pakkuda lastele vajaminevaid teenuseid võimalikult varases eas, et vähendada probleemi jätkuvat süvenemist. Kindlustamaks 

teenuse kättesaadavust ning selle järjepidevat kasutamist on oluline, et lapsel oleks tagatud teenus võimalikult kodu lähedal.   

Majandus  
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Taristud, ühendused  
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Külastuskeskkond  
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Muinsuskaitseobjektid Hiiumaal  
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Keskkonnahoid ja – teadlikkus  
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