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Sissejuhatus

Tervis ja heaolu hõlmab kõiki kohaliku elu valdkondi. Olulisimad kohaliku omavalitsuse jaoks on elukeskkonna ja
ohutegurite hindamine ja uurimine ja oma inimeste tervise väärtustamine. Heaolupro il hõlmab aastaid 2017-
2020, annab ülevaate Lääne-Harju valla demograa lisest olukorrast ja rahvastiku tervisest, tervist toetava ja
turvalise elukkeskkonna seisundist ning osalusvõimalustest, universaalsete teenuste kättesaadavusest ja
kvaliteedist, haavatavate sihtrühmadega tegelemisest ning kohaliku omavalitsuse toimimisest ja ressurssidest.
Heaolupro ili koostamisele aitasid kaasa vallavalitsuse osakondade ametnikud, spetsialistid erinevatest
ametkondadest ning vallaelanikud. Pro il on esimene dokument, mis vallas ülalnimetatud valdkondade seisu
kirjeldab. Pro il on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel ja analüüsimisel,
millele tuginedes töötatakse välja tegevuskava vallaelanike heaolu suurendamiseks.
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1. Demograafiline olukord ja rahvastiku tervis

1.1 Demograafiline olukord

1.1.1 Rahvaarv

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

KokkuKokku 12680 12627 12641 12568 12507 12558

MehedMehed 6138 6128 6120 6080 6060 6140

NaisedNaised 6542 6499 6521 6488 6447 6418

Joonis 1.1.1.a Aastakeskmine rahvaarv

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U

Analüüs

Elanike arv on alates 2015. aastast olnud suhteliselt stabiilne, väikese kasvutrendiga sisserände arvelt.  1.
jaanuaril 2020 oli elanike arv 12 558 inimest, seega 2019-2020 kasvas elanike arv 51 inimese võrra, mis teeb
kasvuks  0,4%.  Vald asub Tallinna suhtelises läheduses ja on osaliselt tagamaaline.  Ühistranspordi võimalused 
pealinnaga on soodsad, näiteks saavad Lääne - Harju Vallavalitsuse  ja Elroni  vahel sõlmitud lepingu kohaselt
valla elanikud osaliselt sõidusoodustust läänesuuna sõidutsoonides. Samuti on tihe graa k bussidel. Pealinna
mõtteline piir järjest laieneb, võib eeldada, et järgnevatel aastatel kolib valda inimesi juurde: endiste
aiandusühistute territooriumitel ehitatakse suvilatest püsielamuid ja juurde kerkib ka uuseramuid. Kõige suurem
on elanike arvu kasv Laulasmaa piirkonnas.
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

StabiilnePigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.2 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus

Joonis 1.1.2.a Rahvastikupüramiid

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV0282U

Analüüs

Võrreldes 2017.a ja 2019. aastat, on vanusegruppide lõikes seis võrdlemisi stabiilne. Meeste seas on tõusnud 0 - 4
ja 55 - 59 aastaste osakaal, langenud aga enim 25 - 29 ja 50 - 54 aastaste osakaal. Naiste seas on tõusnud 10 - 19,
45 - 49 ja 60 - 69 aastaste osakaal, langenud 5 - 9, 40 - 44 ja 75 - 79 aastaste osakaal.  Rahvastikupüramiidi
andmeid aluseks võttes saab prognoosida, et lähima 10 - 20 aasta jooksul on tõusmas pensioniealiste osakaal.
Langenud on tööealiste (20 - 64) osakaal 7595-lt inimeselt 7365-le inimesele ja tõusnud ülalpeetavate (0 - 19 ja
65 + ) osakaal 4985-lt inimeselt 5072-le inimesele. 2019. aasta seisuga on Lääne-Harju valla elanike seas suurem
meeste osakaal laste ja tööealiste seas, pärast 60. eluaastat hakkab tõusma naiste osakaal.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.1.3 Laste arv ja osakaal rahvastikust

20172017 20182018 20192019

0-40-4 675 664 673

5-95-9 721 690 681

10-1410-14 661 666 688

15-1915-19 643 653 663

Joonis 1.1.3.a Laste arv. Vanuserühmade 0-4, 5-9, 10-14 ja 15-19 ja aastate lõikes

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U

Vanuserühmad 0-6, 0-17 ning 7-26: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0240
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

Joonis 1.1.3.b Laste osakaal rahvastikust. Võrreldes Eesti keskmisega

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U

Vanuserühmad 0-6, 0-17 ning 7-26: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0240

Analüüs

Laste arv vallas on aastatel 2017-2019 püsinud stabiilne. Suurim langus oli 5 - 9 a osas - miinus 40 last ning
suurim tõus 10 - 19 aastaste hulgas  - pluss 47 last. Valla elanikest 21,6% on 0 - 19 aastased, Eesti keskmine 21%,
Harjumaa 21,9%. Vallas arendatakse lasteaia - ja koolivõrku  piirkondades, kus elanikkond kasvab. 2020 a sügisel
valmis Laulasmaa Kooli kauaoodatud juurdeehitus koos spordikeskusega ning 2021 a sügisel alustatakse Keila -
Joale projekteeritud lasteaia ehitusega, mis leevendab kohtade puudust.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

Laste (0-19a) osakaal rahvastikustLaste (0-19a) osakaal rahvastikust Laste (0-19a) osakaal rahvastikust (Eesti)Laste (0-19a) osakaal rahvastikust (Eesti)
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1.1.4 Demograafiline tööturusurveindeks

20172017 20182018 20192019

Demograafiline tööturusurve-indeksDemograafiline tööturusurve-indeks 0,800 0,770 0,760

Demograafiline tööturusurve-indeks (Eesti)Demograafiline tööturusurve-indeks (Eesti) 0,830 0,840 0,840

Joonis 1.1.4.a Demograafiline tööturusurveindeks. Tööturule sisenejate suhe tööturult väljujatesse

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV06U
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HalvenemasPigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

Analüüs

Valla demograa line tööturusurveindeks on alla ühe ja iga järgneva aastaga väikeses languses, mis on tingitud nii
elanikkonna vananemisest kui negatiivsest iibest, järelikult siseneb järgmisel kümnendil tööturule vähem inimesi,
kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb.

 

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0

1.1.5 Sündimus
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StabiilnePigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

20172017 20182018 20192019

Sündimuse üldkordajaSündimuse üldkordaja 9,7 10,4 9,2

Sündimuse üldkordaja (Eesti)Sündimuse üldkordaja (Eesti) 10,5 10,9 10,6

Joonis 1.1.5.a Sündimus. Sündimuse üldkordaja

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV112U

Analüüs

Sündide arv vallas 2017-2019 a. oli stabiilne ja rahvastikupüramiidi alusel saab prognoosida trendi jätkumist.
Sündimuskordaja (sündide arv 1000 elaniku kohta) jääb veidi alla Eesti keskmise, mis tuleneb vanemaealiste
suurest osakaalust. Sünnitajate keskmine vanus on järjest kasvanud. Kui 2015. aastal olid Harju maakonnas,
sarnaselt ülejäänud Eestile, sünnitajad peamiselt vanuses 25–29, siis viis aastat hiljem on sünnitajate keskmine
vanus juba 30–34 aastat.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.6 Suremus

Joonis 1.1.6.a Surmade arv
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2017 2018 2019
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

HEAOLUPROFIIL 2020

12

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV112U&ti=ELUSS%25DCNDINUD+SOO+JA+HALDUS%25DCKSUSE+V%25D5I+ASUSTUSPIIRKONNA+LIIGI+J%25C4RGI%252C+HALDUSJAOTUS+SEISUGA+01%252E01%252E2018&path=../Database/Rahvastik/03Rahvastikusundmused/12Sunnid/&lang=2


StabiilnePigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U

20172017 20182018 20192019

Suremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOVSuremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOV 14,5 14,0 13,5

Suremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOV (Eesti)Suremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOV (Eesti) 11,8 11,9 11,6

Joonis 1.1.6.b Suremuse üldkordaja. 1000 elaniku kohta

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U

Analüüs

Surmade arv aastatel 2017 - 2019 on püsinud enam - vähem samal tasemel. Valla suremuse üldkordaja 2019.a. on
13,5 ja veidi kõrgem Eesti keskmisest (11,6).

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.1.7 Loomulik iive

Tabel 1.1.7.1 Loomulik iive

20172017 20182018 20192019

IiveIive -61 -45 -54

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV112U

Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U

20172017 20182018 20192019

Iibe kordajaIibe kordaja -4,8 -3,6 -4,3

Iibe kordaja (Eesti)Iibe kordaja (Eesti) -1,3 -1,0 -1,0

Joonis 1.1.7.a Loomulik iive. Loomuliku iibe üldkordaja

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV112U

Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U

Analüüs

Loomulik iive vallas on aastate 2017 - 2019 lõikes stabiilselt negatiivne, põhjuseks elanikkonna vananemine ja
vanemaealiste suur osakaal. Iibe kordaja on negatiivne ja veidi alla Eesti keskmise. 
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TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.8 Ülalpeetavate määr

20172017 20182018 20192019

Ülalpeetavate määrÜlalpeetavate määr 53,4 54,6 55,8

Ülalpeetavate määr (Eesti)Ülalpeetavate määr (Eesti) 55,2 56,0 56,7

Joonis 1.1.8.a Ülalpeetavate määr

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV063U

Analüüs

Ülalpeetavate määr vallas on püsinud stabiilne. 2019. a on vallas iga 100 tööealise elaniku kohta 55,8 mittetööeas
ehk ülalpeetavat inimest (Eesti keskmine 56,7). Kuna elanikkond vananeb, suureneb ka ülalpeetavate määr iga-
aastaselt.

TREND (SKAALAL 1–3):
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1.1.9 Ränne

20162016 20172017 20182018 20192019

Rändesaldo kordajaRändesaldo kordaja 2,5 0,7 -1,4 8,2

Rändesaldo kordaja (Eesti)Rändesaldo kordaja (Eesti) 0,8 4,0 5,3 4,1

Joonis 1.1.9.a Rändesaldo üldkordaja. 1000 elaniku kohta

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RVR02

Tabel 1.1.9.1 Elukohta vahetanud inimeste arv

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

SisseränneSisseränne 558 641 658 675 749

VäljaränneVäljaränne 558 610 649 692 646

RändesaldoRändesaldo 0 31 9 -17 103

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RVR02

Analüüs

Vallas oli 2015-2019 valdavalt positiivne rändesaldo. Valda tuleb elama üha rohkem noori peresid, mis võib olla
tingitud Tallinna lähedusest ja heast transpordiühendusest pealinnaga. Rolli mängivad võrreldes Tallinna ja
külgnevate omavalitsustega soodsamad kinnisvarahinnad, looduskaunis elukeskkond ning piirkonna elukeskkonna
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3.0

   

areng (luuakse virgestusalasid, kergliiklusteid, mänguväljakuid, Paldiski linnas on valminud uus keskväljak, mis
muudab linna üldmuljet tuntavalt, Laulasmaale rajatakse ühisveevärki ja kanalisatsiooni jms tegevused). Valla
territooriumil asub 6 kooli ja 5 lasteaeda, mis soodustab  perede jaoks elukeskkonna atraktiivsust. Vähesel määral
võis elanikke juurde tuua rahvastikuregistri seaduse muudatus, kus kohaliku omavalitsuse täpsusega elanikel
kadus rahvastikuregistrist aadress, mille tulemusel esitati rohkem püsielukoha registreerimise avaldusi.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.10 Haridustase

M
ad

al
al

t, 
ke

sk
m

is
el

t j
a 

kõ
rg

el
t h

ar
itu

d 
in

im
es

te
 o

sa
ka

al
 (%

)
el

an
ik

ko
nn

as

24242424 23232323

47474747 48484848

28282828 28282828

19191919 19191919

45454545 45454545

35353535 35353535

MadalMadal KeskmineKeskmine KõrgeKõrge Madal (Eesti)Madal (Eesti) Keskmine (Eesti)Keskmine (Eesti) Kõrge (Eesti)Kõrge (Eesti)

2018 2019
0

20

40

60

80

100

HEAOLUPROFIIL 2020

17
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20182018 20192019

MadalMadal 24 23

KeskmineKeskmine 47 48

KõrgeKõrge 28 28

Madal (Eesti)Madal (Eesti) 19 19

Keskmine (Eesti)Keskmine (Eesti) 45 45

Kõrge (Eesti)Kõrge (Eesti) 35 35

Joonis 1.1.10.a Haridustase. Haridustase elanikkonnas

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV0232U

Analüüs

Haridustaseme info on 2019. aasta seisuga 12 507-st valla elanikest olemas 10 465 kohta. Võrreldes Eesti üldiste
andmetega on vallas suurem osakaal keskmise haridustasemega inimeste osas, madal haridustase on samuti veidi
kõrgem kui Eesti keskmine, kõrgem haridustase jääb Eesti keskmisele alla. Vallas on palju muukeelset elanikkonda
endistes nõukogude sõjaväepiirkondades (Paldiski, Klooga, Rummu, Ämari), samuti on vallas on palju tööandjaid
tööstuse ja teeninduse valdkonnas, kus enamus töötajaid on lihttöölised. 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.1.11 Laste arv haridusasutustes ja lastehoius

20172017 20182018 20192019

alusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustesalusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes 595 609 649

esimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes jaesimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja
haridusasutustesharidusasutustes

409 389 364

teine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustesteine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes 325 357 376

kolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutusteskolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes 264 274 287

alusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesalusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 595 615 657

esimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesesimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 409 389 364

teine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesteine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 325 357 376

kolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutusteskolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 264 274 287

Joonis 1.1.11.a Laste arv haridusasutustes ja lastehoius. Haridustasemete (alusharidus (sh lastehoid) esimene,
teine ja kolmas kooliaste) ja aastate lõikes

alusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustesalusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes
esimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustesesimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes
teine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustesteine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes
kolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutusteskolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes
alusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesalusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes
esimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesesimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes
teine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesteine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes
kolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutusteskolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes
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Allikad:

Haridus- Teadusministeeriumi andmebaas HaridusSILM; KOV enda kogutud info lastehoidude kohta

Analüüs

Valla põhikoolid on Paldiski Vene Põhikool, Laulasmaa Kool, Vasalemma Põhikool,Padise Põhikool ja Risti Kool.
Paldiski Ühisgümnaasiumis on nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osa ja samuti pakutakse seal täiskasvanuharidust
neile, kel on haridustee pooleli jäänud. Valla suuremad koolid on Paldiskis ja Laulasmaal.  1/3 õpilastest õpib
väljaspool valda, eelistatakse Keila ja Tallinna koole, hea transpordiühenduse tõttu ning vanemate töökohad
asuvad seal.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.12 Alushariduses ja lastehoius osalevad lapsed

Analüüs

Vallas on 5 lasteaeda ning 2 lasteaed - põhikooli (kokku 10 lasteaiamaja) erinevates piirkondades.
Teeninduspiirkond on üks. Lapsed on ootejärjekorras Laulasmaa piirkonna lasteaedades, Vasalemma lasteaias ja
Risti Kooli lasteaias. Sõimerühmaealistel lastel on suurem tõenäosus uue õppeaasta alguseks koht
saada. Lasteaiakohtade jagamisel kasutatakse infosüsteemi ARNO. Seniks kuni vabaneb koht eelistatud lasteaias,
saab lapsevanem kasutada alternatiivlasteaia kohta (seal, kus on vabu kohti). Kui vanem ei soovi alternatiivkohta,
maksab vallavalitsus ka eralasteaia ja eralapsehoiu toetust. Keila-Joa lasteaia ehitus 2021a sügisel leevendab
lasteaiakohtade puudust.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.1.13 Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel

Analüüs

2021a õpib kutseõppes EHISe andmetel 242 õpilast. Õpinguid alustas 2017a nendest 3 õpilast, 2018. aastal 44
õpilast, 2019. a  57 õpilast, 2020a alustas õpinguid 127 õpilast ja 2021a jaanuarist lisandus veel 11.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.1.14 Koolikohustuse täitmine

Analüüs

Lääne-Harju valla koolid jälgivad koolikohustuse täitmist ja vajadusel kaasavad lastekaitsetöötajaid.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.1 Demograafiline olukord. Kokkuvõte
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2.0  2.0 1.1.6 Suremus
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3.0  2.0 1.1.11 Laste arv haridusasutustes ja lastehoius
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ja kutsekeskhariduse vahel
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TUGEVUSED

• Vald püsielukohana muutub atraktiivsemaks.
Rändesaldo on positiivne.

• Laste osakaal rahvastikust on kõrgem Eesti
keskmisest.

• Laste arv haridusasutustes püsib ja on kasvamas.

NÕRKUSED

• Eakate osakaal rahvastikust on kõrge ning pikemas
perspektiivis suureneb veelgi. 

• Iive on negatiivne ja ülalpeetavate osakaal kasvab.

• Raskusi on kooli- ja lasteaiakohtade tagamisega
mõnedes valla piirkondades.

Kokkuvõte:

Valla elanikkond vananeb. Demograa line tööturusurveindeks on alla ühe ja iga järgneva aastaga väikeses
languses. Loomulik iive on vallas stabiilselt negatiivne. Ülalpeetavate arv suureneb iga-aastaselt. Positiivne on
noorte perede sisseränne ja laste osakaal elanikkonnast võrreldes Eesti keskmisega  - 2019.a  21%,  Lääne-Harju
vallas 21,6%, mis jääb veidi alla Harjumaa keskmisele (21,9%). Vald püsielukohana muutub  atraktiivsemaks, mida
mõjutab Tallinna lähedus ja hästi toimiv ühistranspordiühendus (bussid, rongid) pealinnaga. Kinnisvara ning
üürihinnad on Tallinnaga võrreldes tunduvalt soodsamad. Vallas on kaunis looduslähedane elukeskkond ja
toimub selle järjepidev arendamine ja parendamine. Seoses valla elukeskkonna arendamisega jätkub  sisseränne ja
püsielanike valda elama asumisega täituvad haridusasutused.  Laulasmaa piirkonnas, kus on lasteaia- ja
koolikohtade puudus, valmis 2020.a  Laulasmaa kooli juurdeehitus ning Keila-Joa lasteaia ehitusega alustatakse
sügisel 2021.
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1.2 Rahvastiku tervise seisund

1.2.1 Suremus vereringeelundite haigustesse

20182018 20192019

MehedMehed 37,1 31,0

NaisedNaised 50,0 51,0

Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) 42,6 41,9

Naised (Eesti)Naised (Eesti) 57,5 56,7

Joonis 1.2.1.a Suremus vereringeelundite haigustesse. Vereringeelundite haigustest tingitud surmade osakaal

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29

Võimalusel analüüsida juurde muutuseid perioodil enne haldusreformi:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30

Analüüs

Vereringeelundite haigustest tingitud surmade osakaal kõikidest surmadest 2019a oli 42,6%. Südame-
veresoonkonnahaiguste suurimateks riskiteguriteks on kõrge vererõhk, vähene liikumine, suitsetamine, alkoholi
liigtarvitamine, ülekaal, vähene puu- ja köögiviljade söömine, liigne soolatarbimine ja pikaajaline stress.
Vereringeelundite haiguste alla kuuluvad südame- ja veresoontehaigused, millest surma põhjustajatena on
olulisemad kõrgvererõhktõbi ning südame isheemiatõved. Lääne - Harju valla näitajad vaadeldaval perioodil 2018-
2019a on veidi madalamad võrreldes Harjumaa ja Eesti keskmisega.
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TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.2.2 Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse

20182018 20192019

MehedMehed 15,7 32,4

NaisedNaised 22,1 19,4

Pahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadestPahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadest 18,9 24,9

Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) 28,4 28,1

Naised (Eesti)Naised (Eesti) 21,6 21,7

Pahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadest (Eesti)Pahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadest (Eesti) 24,8 24,7

Joonis 1.2.2.a Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse. Pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmade osakaal

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29

Võimalusel vaadata lisaks andmeid enne haldusreformi 

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30

Analüüs

Pahaloomuline kasvaja ehk vähk on mistahes organismi koe vohand, mida iseloomustab rakkude vähene
diferentseerituse aste ja võime sisse tungida ümbritsevatesse kudedesse ning levida nii vere kui ka lüm  kaudu
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HalvenemasPigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

kogu inimese kehas. Vähi teke ja areng organismis on enamasti pikaajaline protsess, mis annab võimaluse
vähieelses seisundis püstitatud diagnoosi korral takistada pahaloomulise kasvaja väljakujunemist. Võrreldes Lääne
- Harju valla ja Eesti üldist pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmade osakaalu kõigist surmadest, on Lääne-
Harju vallas see protsentuaalselt sarnane Eesti keskmisele. 2018. aastal oli Lääne-Harju valla näitaja veidi
madalam, 2019. aastal veidi kõrgem Eesti keskmisest. Suur tõus kahe aasta võrdluses oli tingitud meeste seas
pahaloomulistesse kasvajatesse suremusest, mis 2018a oli kogu valla surmade osakaalust 15,7% ja 2019a 32,4%.

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0

1.2.3 Suremus välispõhjustesse

Joonis 1.2.3.a Osakaal - Suremus välispõhjustesse. Välispõhjustest tingitud surmade osakaal kõigist surmadest
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HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29

Võimalusel analüüsida juurde statistikat enne haldusreformi:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30

Analüüs

Välispõhjuste alla kuuluvad surmapõhjustena eri tüüpi õnnetusjuhtumid, mürgitused ja traumad, sealhulgas
tulesurmad ja uppumised. Suur osa nendest on Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri andmetel seotud
tahtliku või ebaselge tahtlusega enesekahjustusega. Et probleemile tähelepanu juhtida, saab ennetustööna
kutsuda märkama näiteks koostöös politsei ja tervisetöötajatega kogukonnas, töökohal, koolis või jagada valla
sotsiaalmeediakanalites riiklikul tasandil korraldatavaid märkamise kampaaniaid.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.2.9 Uppunud

Tabel 1.2.9.1 Uppunud. Uppunute arv aastate lõikes

20172017 20182018 20192019

UppunuidUppunuid 1 1 0

Allikad:

Päästeameti interaktiivne kaart

Analüüs

Päästeameti andmetel oli vallas 2017a 4 veeõnnetust, milles uppus 1 inimene, 2018a oli veeõnnetusi 9, uppus 1
inimene, 2019a oli veeõnnetusi 4, hukkunuid ei olnud.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

TUGEVUSED NÕRKUSED

1.2.10 Tulekahjud

Analüüs

Vallas on hoonetulekahjude enamlevinud tekkepõhjused hooletus ja seadmete rikked. 2019a oli 29 hoone
tulekahjust 19 korral põhjuseks hooletus ning 7 korral seadmete rike. 2018a 18 hoone tulekahjust oli 11 puhul
põhjuseks hooletus ja 4 puhul seadmete rike. Inimliku faktori, hooletuse, tekkepõhjusena vähendamise jaoks tuleb
ennetustegevusena jätkata kodunõustamisi ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. Lääne - Harju vald osaleb
kampaanias "500 kodu tuleohutuks". 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.2 Rahvastiku tervise seisund. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.0  2.0 1.2.1 Suremus vereringeelundite haigustesse

2.0  1.0 1.2.2 Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse

2.0  3.0 1.2.3 Suremus välispõhjustesse

3.0  2.0 1.2.9 Uppunud

3.0  2.0 1.2.10 Tulekahjud

Kokkuvõte:

Pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmade osakaal vastab Eesti keskmisele. 2018.a  oli Lääne-Harju valla
näitaja veidi madalam, 2020.a veidi kõrgem Eesti keskmisest.  Vereringeelundite haigustest tingitud surmade
osakaal kõikidest surmadest oli 42,6%. Südame-veresoonkonnahaiguste suurimateks riskiteguriteks on kõrge
vererõhk, vähene liikumine, suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, ülekaal, vähene puu- ja köögiviljade söömine,
liigne soolatarbimine ja pikaajaline stress. Vereringeelundite haiguste alla kuuluvad südame- ja
veresoontehaigused, millest surma põhjustajatena on olulisemad kõrgvererõhktõbi ning südame isheemiatõved.
Lääne-Harju valla näitajad vaadeldaval perioodil 2018-2020.a on veidi madalamad võrreldes Harjumaa ja Eesti
keskmisega. Välispõhjuste alla kuuluvad surmapõhjustena eri tüüpi õnnetusjuhtumid, mürgitused ja traumad,
sealhulgas tulesurmad ja uppumised. Et probleemile tähelepanu juhtida, saab ennetustööna kutsuda märkama
näiteks koostöös politsei ja tervisetöötajatega kogukonnas, töökohal, koolis või jagada valla
sotsiaalmeediakanalites riiklikul tasandil korraldatavaid märkamise kampaaniaid. Vallas on hoonetulekahjude
enamlevinud tekkepõhjused hooletus ja seadmete rikked. 2019.a oli 29 hoone tulekahjust 19 korral põhjuseks
hooletus ning 7 korral seadmete rike. 2018.a oli 18 hoone tulekahjust 11 puhul põhjuseks hooletus ja 4 puhul
seadmete rike. Inimliku faktori kui hooletuse tekkepõhjusena vähendamise jaoks tuleb ennetustegevusena jätkata
kodunõustamisi ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. Lääne-Harju vald osaleb kampaanias "500 kodu
tuleohutuks". Päästeameti andmetel oli vallas 2017.a veeõnnetusi 4, milles uppus 1 inimene, 2018.a oli
veeõnnetusi 9, uppus 1 inimene, 2019.a oli veeõnnetusi 4, hukkunuid ei olnud.

Viide: Harjumaa 2020-2024 tervise- ja heaoluprofiil, leitav: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-
edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil/valminud-terviseprofiilid
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• Uppumissurmasid ja veeõnnetusi on vähe,
arvestades, et tegemist on mereäärse vallaga, kus on
ka palju siseveekogusid.

• Hoonetulekahjudes hukkunute arv on väike.

• Kõrge suremus pahaloomulistesse kasvajatesse
meeste seas.

• Kõrge suremus vereringeelundite haigustesse.

• Surma välispõhjuste hulgas suur osakaal tahtliku või
ebaselge tahtlusega enesekahjustustel.
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1.3 Haavatavad sihtrühmad

1.3.1 Vähenenud töövõimega isikud

Joonis 1.3.1.a Töövõimetoetuse saajad ning töövõimetuse tõttu pensioni saajad

Allikad:

Töötukassa; Sotsiaalkindlustusamet

Joonis 1.3.1.b Osakaal võrreldes Eesti keskmisega
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Allikad:

Töötukassa; Sotsiaalkindlustusamet

Analüüs

Vähenenud töövõimega isikute osakaal valla elanikkonnast on läbi kolme vaadeldud aasta stabiilne. Oluliselt on
vähenenud töövõimetuse tõttu pensionisaajate arv ja suurenenud töövõimetustoetuse saajate hulk (tingitud
töövõimereformist).

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.3.2 Puuetega inimesed

Puudega inimesed domineeriva puude liigi järgi

20172017 20182018 20192019

LiikumispuueLiikumispuue 358 473 527

Meelepuue (kuulmispuue, nägemispuue, kõne ja keele puue)Meelepuue (kuulmispuue, nägemispuue, kõne ja keele puue) 50 59 57

VaimupuueVaimupuue 64 57 43

Puue psüühikahäire tõttuPuue psüühikahäire tõttu 153 158 189

LiitpuueLiitpuue

Muu puue *Muu puue * 583 545 448

Joonis 1.3.2.a Puudega inimesed domineeriva puude liigi järgi
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Puudega inimesed puude raskusastme ja vanuserühma järgi aasta lõpu seisuga

Lapsed (0-17a)Lapsed (0-17a) Noored (16-26a)Noored (16-26a) Tööealised (18-64a)Tööealised (18-64a) Eakad (>65a)Eakad (>65a)

Keskmine puueKeskmine puue 20 16 316 113

Raske puueRaske puue 77 12 202 384

Sügav puueSügav puue 9 8 62 81

Joonis 1.3.2.b Puudega inimesed puude raskusastme ja vanuserühma järgi aasta lõpu seisuga

Analüüs

Puuetega isikute koguarv on läbi kolme aasta olnud stabiine. Märgatavalt on suurenenud liikumispuude osakaal ja
mõningal määral psüühikahäire.Langenud on on vaimupuude osakaal. Tööealiste seas domineerib keskmine puue.
Laste ja eakate osas on kõige enam määratud raske puue. Sügava puude osakaal on suurem tööealiste ja eakate
osas.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.3.3 Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed

Joonis 1.3.3.a Lapsed, kes eraldati perest (aasta jooksul)

Allikad:

SoM (S-veeb);  STAR andmebaas; KOV

Joonis 1.3.3.b Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamine (aasta jooksul)
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Allikad:

SoM (S-veeb);  STAR andmebaas; KOV

Joonis 1.3.3.c Lastekaitsealased juhtumid

Allikad:

SoM (S-veeb);  STAR andmebaas; KOV

Analüüs

Lastekaitsejuhtumite arv on aastast aastasse kasvutrendis. Kahe viimase aastaga on toimunud kahekordne tõus.
Samuti on tõusnud laste eraldamise vajadus (ka ajutiselt). Laste eraldamine perekonnast on alati viimane meede ja
olnud väljapääsmatu. Enne seda pakutakse perekondadele toetavaid teenuseid (nõustamine, peretugiisik). Laste
eraldamist tingivad vanemate sõltuvusprobleemid, igapäevane sotsiaalne toimetulematus, laste väärkohtlemine.
Vajadus on suurendada peretöötajateenuse kättesaadavust. Eraldatud lapsed suunatakse
asendushooldusteenusele, mille asukoht sõltub laste arvust ja vabade kohtade olemasolust. Seetõttu võivad
lapsed sattuda teenusele ka näiteks Lõuna - Eestisse. Täielikult on puudus hooldusperedest, kes võtavad korraga
hooldusele 2 ja enam last (õed-vennad) ning kooliealisi lapsi. Alati on oluline perekonna lähivõrgustiku olemasolu
ja nende võimekus. Võimalusel ja sobivuse korral võiks asendushooldust (eestkostet) pakkuda lähisugulased
(vanavanemad, tädid, onud jne.). Viimastel aastatel on olnud järelhooldus kahe noore suhtes. Eesmärk on toetada
noort õpingutel ja iseseisvasse ellu astumisel. Toetatud on eluasemekulude tasumist.

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0
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TUGEVUSED

• Toimib võrgustikutöö.

• Haavatavate sihtgrupid on kaardistatud.

• Info sihtgrupile teenuste ja võimaluste kohta
elukvaliteeti tõsta on paranenud.

NÕRKUSED

• Lastekaitsejuhtumite arv on kasvanud.

• Asendushooldusteenuse kättesaadavus on vähene.

1.3 Haavatavad sihtrühmad. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.0  2.0 1.3.1 Vähenenud töövõimega isikud

3.0  2.0 1.3.2 Puuetega inimesed

2.0  1.0 1.3.3 Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed

Kokkuvõte:

Vallas on palju vähenenud töövõimega isikuid, suurenenud on liikumispuude osakaal ja psüühikahäirete osakaal.
Kasvanud on lastekaitsejuhtumite arv ning vajadus lapsed perest eraldada (sh ajutised eraldamised).
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1.4 Tööturg

1.4.1 Registreeritud töötus

Tabel 1.4.1.1 Registreeritud töötus. Registreeritud töötute arv aastate lõikes

20182018 20192019

Töötute arvTöötute arv 330 350

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TT064
Töötukassa andmed

20182018 20192019

Töötuse määrTöötuse määr 4 4

Joonis 1.4.1.a Registreeritud töötus. Registreeritud töötuse määr aastate lõikes

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TT064
Töötukassa andmed

Analüüs

Vallas on töötuse määr stabiilne - 2019 a vallas 4%, Harjumaal 3,4 % ja Eestis 4,4%. Töötute arv kõrgem võrreldes
Harjumaa keskmisega. 2020 esimese poolaasta statistika järgi on olukord  halvenenud tulenevalt pandeemiast ja
sellega kaasnenud majanduslangusest. Töötuse määr vallas püsib stabiilne tulenevalt pikaaegsetest töötute
määrast ja vähenenud töövõimega töötajatest. Selle sihtgrupi uuesti tööturule sisenemine on keeruline ning pigem

2018 2019

4
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tuleb omavalitsusel leida lahendusi hoolduskoormusega inimeste tööturule aitamiseks. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0

1.4.2 Palgatöötajate keskmine brutotulu

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

KokkuKokku 1199 1261

Kokku (Eesti)Kokku (Eesti) 1013 1077 1155 1234 1317

Joonis 1.4.2.a Palgatöötajate keskmine brutotulu (eurodes). Palgatöötajate keskmine brutotulu "kokku" aastate
lõikes

Allikad:

Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004

KokkuKokku Kokku (Eesti)Kokku (Eesti)

2015 2016 2017 2018 2019
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20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

MehedMehed 1365 1423

NaisedNaised 1034 1104

Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) 1155 1221 1305 1386 1471

Naised (Eesti)Naised (Eesti) 888 949 1019 1095 1176

Joonis 1.4.2.b Palgatöötajate keskmine brutotulu võrreldes Eesti keskmisega. Palgatöötajate keskmine brutotulu
mehed/naised aastate lõikes

Allikad:

Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004

Analüüs

Palgatöötajate keskmine brutotulu vallas 2019 a oli 1261 eurot, Eesti keskmine 1317 eurot. Harjumaal 1469 eurot
(mehed- 1656, naised -  1309). Olemasolevate töökohtade märkimisväärset lisandväärtuse kasvu ja seeläbi
brutotulu suurenemist lähitulevikus ette näha ei ole. Sooline palgalõhe on proportsionaalne üleriikliku
palgalõhega. 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

MehedMehed NaisedNaised Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) Naised (Eesti)Naised (Eesti)
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1.4.3 Sooline palgalõhe

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

Palkade erinevus (%)Palkade erinevus (%) 24 22

Palkade erinevus (%) (Eesti)Palkade erinevus (%) (Eesti) 23 22 22 21 20

Joonis 1.4.3.a Sooline palgalõhe. Meeste ja naiste kuukeskmise brutotulu erinevuse protsent aastate lõikes

Allikad:

Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004

Analüüs

Sooline palgalõhe Lääne - Harju vallas on kõrgem Eesti keskmisest ja Harjumaa keskmisest. Harju maakonnas 347
eurot,  naiste palk 79% meeste palgast ja palkade erinevus on 20% (mehed – 1656,05, naised – 1308,91). Kui
võrrelda 2018. ja 2019. aastat, siis vallas on sooline palgalõhe kahanenud. Teadlikkus soolisest ebavõrdsusest
palkade maksmisel on kasvav ning omab mõju palgalõhe vähenemisele. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

Palkade erinevus (%)Palkade erinevus (%) Palkade erinevus (%) (Eesti)Palkade erinevus (%) (Eesti)
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1.4.4 Majanduslik aktiivsus

Tabel 1.4.4.1 Majanduslik aktiivsus. Aastate ja ettevõtte suuruse (mikro, väike, kesk, suur) lõikes

20172017 20182018 20192019

Mikroettevõte (0-9 töötajat)Mikroettevõte (0-9 töötajat) 777 813 845

Väikeettevõte (10-49 töötajat)Väikeettevõte (10-49 töötajat) 18 20 21

Keskettevõte (50-249 töötajat)Keskettevõte (50-249 töötajat) 15 14 12

Suurettevõte (üle 250 töötaja)Suurettevõte (üle 250 töötaja) 0 0 0

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel ER032

Analüüs

Ettevõtete arv vallas on läbi aastate kasvavas trendis. Ettevõtete arvu kasv ning ettevõtluseks sobilike piirkondade
ja alade olemasolu loob soodsad tingimused ettevõtete arvu kasvuks,  laienemiseks ning lisandväärtuse
tootmiseks. Ettevõtete jaotus töötajate arvu alusel vastab Eesti ja maailma trendidele, kus valdav enamus
ettevõtteid on mikro - või väikeettevõtted. Suurettevõtteid Lääne - Harju valda registreeritud ei ole. Vald on
koostanud 2019. aastal valla ettevõtete analüüsi. Analüüsi eesmärgiks oli saada terviklik pilt valla ettevõtlusest,
vallas tegutsevatest ettevõtetest, nende majanduslikust seisust ning ettevõtluses valitsevatest trendidest. 
Lähtudes Statistikaameti andmebaasist, võrdluses naaberomavalitsuse andmetega, on Lääne-Harju valla 2019.
aasta majandusaktiivsuse koefitsient võrreldes Saue vallaga 2,38 ja Harku vallaga 2,03 korda madalam.   

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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TUGEVUSED

• Majanduslik aktiivsus.

• Ettevõtete arvu kasv ning ettevõtluseks sobilike
piirkondade ja alade olemasolu.

• Palgatöötajate kuu keskmine brutotulu kasvab.

NÕRKUSED

• Eesti keskmisest madalam keskmine brutotulu.

• Ettevõtluskeskkonna kuvandi kujundamisega ei ole
veel piisavalt tegeletud.

• Töötuse määr on kõrgem Harjumaa keskmisest.

1.4 Tööturg. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.0  1.0 1.4.1 Registreeritud töötus

2.0  2.0 1.4.2 Palgatöötajate keskmine brutotulu

2.0  3.0 1.4.3 Sooline palgalõhe

3.0  3.0 1.4.4 Majanduslik aktiivsus

Kokkuvõte:

2017–2019.a oli töötuse määr Lääne-Harju vallas stabiilne - 4%, Harjumaal 3,4% ja Eestis 4,4%. Registreeritud
töötute arv on tõusuteel nii vallas, kui ka mujal Eestis. Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu on tõusnud. Vallas on
ettevõtete, eelkõige mikroettevõtete arv läbi vaadeldavate aastate kasvavas trendis. Ettevõtete arvu kasv ning
ettevõtluseks sobilike piirkondade ja alade olemasolu loob soodsad tingimused edasiseks ettevõtete arvu tõusuks,
ettevõtete laienemiseks ning lisandväärtuse tootmiseks. Pandeemia tõttu majutus, toitlustus, reisi- ja
meelelahutussektori, ka veonduse ja laonduse sektori tähtsus majanduses mõneks ajaks väheneb. Samas kasvab
info ja side, puidu- ja paberitööstuse ja nantssektori olulisus. Ühiskonna tasandil võimendab kriis varanduslikku
ja tehnoloogilist ebavõrdsust. Digioskuste olulisus kasvab ja kaugtöö tegemise võimalused suurenevad. 

 

Allikana kasutatud Arenguseire Keskuse mõjuhinnangut „COVID-19 mõju arengusuundumustele“

 

https://www.riigikogu.ee/arenguseire/covid19/
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1.5 Kuritegevus

1.5.1 Väärteod KOV'is

Tabel 1.5.1.1 Väärteod KOV`s

20172017 20182018 20192019

Avaliku korra rikkumisedAvaliku korra rikkumised 4 8 8

Alkoholiseaduse rikkumisedAlkoholiseaduse rikkumised 33 4 3

Alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod ( sh alkoholiseaduse rikkumised,Alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod ( sh alkoholiseaduse rikkumised,
narkoväärteod (NPALS) ja tubakaseaduse rikkumised)narkoväärteod (NPALS) ja tubakaseaduse rikkumised)

52 17 24

Joobes juhtimised /Joobes juhtimised /  muud liiklusrikkumised muud liiklusrikkumised 765 719 737

Allikad:

PPA 

 

Analüüs

Alaealiste poolt toime pandud süütegude statistikas toimus suur muutus 2018. aastal, kui väärteomenetluse
seadustiku muudatusega lisandusid alaealiste väärtegude menetlemisele ka mittekaristuslikud mõjutusmeetmed
(hoiatus, osalus sotsiaalprogrammis, kahju hüvitamine, lepitus jne), sellest tuleneb ka hüppeline muutus 2017 ja
2018 näitajates. Vaadeldes arve on seis aastatel 2017-2019 püsinud vallas suhteliselt samal tasemel. Harjumaa
keskmist vaadates on arvud tõusnud. Lääne - Harju Vallavalitsus saab koostöös  politseiga/piirkonnapolitseiga
kaardistada probleemkohti, tõhustada järelevalvet, kutsuda inimesi üles teadlikkusele ja teavitamisele, et tõsta
teadlikkust ning turvalisuse taset.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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TUGEVUSED

• Lääne-Harju piirkonnagrupis alustas ohvriabi töötaja
vastuvõttu Keila politseimajas.

• Koostöö vallavalitsuse ja piirkonnapolitsei vahel on

NÕRKUSED

• Lähisuhtevägivalla kuriteojuhtumid on tõusvas
trendis.

• Palju esineb joobes juhtimisi ja  muid liiklusrikkumisi.

1.5.2 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid

Tabel 1.5.2.1 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid. Registreeritud KarS § 121 lg
2 p 2 kuritegude arvud

20172017 20182018 20192019

Lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumidLähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid 49 52 87

Allikad:

Politsei- ja piirivalveamet (andmepäring)

Analüüs

Lähisuhtevägivalla kuriteojuhtumite arv on aastatel 2017-2019 olnud selges tõusus. Seda ka Harjumaa üldist pilti
vaadates. Tõusnud on inimeste teadlikkus ja julgus teavitada/sekkuda. On paranenud ohvriabi teenuse
kättesaadavus. Lääne - Harju piirkonnagrupis on alustanud ohvriabi töötaja vastuvõttu Keila politseimajas.
Ennetusena saab teha teavitustööd (sotsiaalmeedia, plakatid) et inimesi julgustada teavitama ja abi leidma, kuna
varjatud vägivalda on endiselt palju. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0

1.5 Kuritegevus. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.0  2.0 1.5.1 Väärteod KOV'is

2.0  1.0 1.5.2 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud
kuriteojuhtumid

Kokkuvõte:

Vald oma ilusa looduse ja rannikualaga lähedusega pealinnale toob siia eriti suvel hulgaliselt siseturiste. Kahjuks
kiputakse puhkusemeeleolus unustama liiklusreeglid. Et olukorda kontrolli all hoida, teostab politsei
kiirusemõõtmisi, samuti on Paldiski maanteele, Kloogaranna piirkonda paigaldatud kiiruskaamera. Vallas on
väärtegude arv püsinud stabiilsel tasemel. Suured numbrid on joobes juhtimisel ja muudel liiklusrikkumistel,
2018.a oli neid 719, 2019.a 737. Politsei andmetel kasvab lähisuhtevägivalla kuritegude hulk, mis on
murettekitav. Teisest küljest on tõusnud inimeste teadlikkus ja julgus teavitada/teatada. Lääne-Harju
piirkonnagrupis alustas ohvriabi töötaja vastuvõttu Keila politseimajas, mis on valla elanikele asukoha poolest
võrdlemisi sobiv. Samas võiks toimida see teenus ka Paldiski linnas. Vajalik on jätkuv ja järjepidev koostöö
kohaliku omavalitsuse ja politsei vahel, et korraldada ja jagada sotsiaalmeedias/kodulehel teavituskampaaniaid.
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2. Tervist toetav ja turvaline elukeskkond ning osalusvõimalused

2.1 Turvaline elukeskkond

2.1.1 Nõuetele vastava joogiveega varustatus

Joonis 2.1.1.a Nõuetele vastava joogiveega varustatud elanike osakaal (%)

Allikad:

Terviseamet

 

Analüüs

Viimase kolme aasta (2017-2019) andmetele tuginedes on Lääne-Harju vallas nõuetelevastavat joogivett tarbivate
inimeste osakaal jäänud samale tasemele.

Piirkonniti ületatakse joogiveele esitatud kvaliteedinäitajaid. Näiteks on rannikulähedastel aladel ületatud
radioaktiivsete ainete sisaldusele seatud näitajad. Radioaktiivsete ainete sisaldus põhjavees sõltub otseselt
vettandvate kivimite radioaktiivsusest, milleks on üldjuhul Kambrium-Vendi põhjavee kiht. Senised läbiviidud
riskihinnangud on näidanud, et joogivees esineva looduslikku päritolu radioloogiliste näitajate tõttu haigestumise
tõenäosus on ebatõenäoline.

Lisaks ületatakse piirkonniti joogivee indikaatornäitajaid raua ja mangaani osas. Antud näitajad rikuvad vee
organoleptilisi (värvus, lõhn, maitse) omadusi ja halvendavad seeläbi elukvaliteeti, kuid otsest ohtu need tervisele
ei kujuta. Liigse raua ja mangaani saab veest kõrvaldada spetsiaalsete filtersüsteemide abil.
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Hooajaliselt võivad ka joogivee mikrobioloogilised näitajad ületada seadusega ette antud tasemeid, eelkõige Coli-
laadsete bakterite leidude osas. Siinjuures võib välja tuua, et Coli-laadsete bakterite esinemine joogivees ei
indikeeri alati fekaalse reostuse esinemist. Probleem võib tuleneda ka veetorustike halvast seisukorrast ja
torustikus seisvast veest. Coli-laadsete bakterite leid üksinda rahvatervisele väljaspool riskirühmasid tavaliselt
ohtu ei kujuta

Kehtestatud piirnorme ületatavate joogivee proovide saamise järel on veeteenuse osutajal kohustus keskenduda
probleemi leidmisele ja selle kõrvaldamisele. Vaid nii tagatakse elanikkonnale ohutu ja tervisliku joogivesi.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.1.3 Veeohutuse alane ennetustöö

Palun kirjelda

HinnangudHinnangud

1. Kui palju on KOV territooriumil kokku veekogusid, mis on suplemiseks kasutatavad (nii avalikud rannad kui1. Kui palju on KOV territooriumil kokku veekogusid, mis on suplemiseks kasutatavad (nii avalikud rannad kui
muud veekogud) ja palju neist on valvega? Mitme veekogu puhul näeb KOV vajadust täiendavaltmuud veekogud) ja palju neist on valvega? Mitme veekogu puhul näeb KOV vajadust täiendavalt
rannavalveteenuse osutamisega alustada või mahtu suurendada?rannavalveteenuse osutamisega alustada või mahtu suurendada?
KirjeldusKirjeldus:
Ametlikke avalikke randu/supluskohti Lääne-Harju vallas ei ole, muid veekogusid, mida kasutatakse on mitmeid.
Valvega supluskohti ei ole. Hetkel täiendavalt rannavalveteenuse osutamisega ei kavandata alustada.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kas supluskohtade juures on veeohutuspüstakud veeohutust puudutava teabega?2. Kas supluskohtade juures on veeohutuspüstakud veeohutust puudutava teabega?
KirjeldusKirjeldus:
Osades populaarsemates kohtades on veeohtutuspüstakud paigaldatud (nt Rummu karjäärijärv, Vasalemma
alevikus ujumiskohad, Klooga järv jt).
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kas supluskoha alal või 100 m ulatuses kaldajoonest müüakse alkoholi?3. Kas supluskoha alal või 100 m ulatuses kaldajoonest müüakse alkoholi?
KirjeldusKirjeldus:
Ei müüda.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

4. Kas KOV on rakendanud muid supluskoha turvalisust tõstvaid meetmeid (nt veealuse rannaosa hooldus,4. Kas KOV on rakendanud muid supluskoha turvalisust tõstvaid meetmeid (nt veealuse rannaosa hooldus,
puhastamine, vanade sillaotsade eemaldamine jms)?puhastamine, vanade sillaotsade eemaldamine jms)?
KirjeldusKirjeldus:
Osades veekogudes on rakendatud supluskoha turvalisust tõstvaid meetmeid nagu ala hooldus ja puhastamine (nt
Klooga järv, Kloogaranna rannaala)
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs
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Ametlikke avalikke randu/supluskohti Lääne-Harju vallas ei ole. Siiski kasutatakse mitmeid veekogusid
supluskohtadena (nii rannik kui ka siseveekogud). Ohuolukordi seoses taristuga ei ole teadaolevalt tekkinud.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.1.4 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

Tabel 2.1.4.1 Inimkannatanutega liiklusõnnetused. Juhtumite arv aastate, jalakäijate ja jalgratturite lõikes

20182018 20192019

JalakäijategaJalakäijatega 0 2

JalgratturitegaJalgratturitega 2 1

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel LO01

Kindlustusjuhtumite virtuaalne kaart

Analüüs

Suuri muutusi inimkannatanutega liiklusõnnetuste osas ei ole viimaste aastate lõikes olnud. Jalakäijate ja ratturite
liiklemistingimused on paranenud. Eraldi õnnetusjuhtumite analüüsimist ja sellest tulenevat ennetustegevuste
planeerimist ei toimu. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.1.5 Tabatud joobes sõidukijuhid

20172017 20182018 20192019

MaakondMaakond 98 83 95

Joonis 2.1.5.a Tabatud joobes sõidukijuhtide arv maakonnas

Allikad:

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabel PO02

Analüüs

Aja jooksul ei ole joobes sõidukijuhtide arv oluliselt muutunud, pigem on võimalik täheldada kasvutrendi.
Kontrollimise aktiivsus on üldjoontes igal aastal sama. Kohalikul tasandil ei ole rakendatud täiendavaid
alkoholipiiranguid.

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

2.1.6 Liiklusohutuse alane ennetustöö

Liiklusohutuse alased ennetustegevused

NäitajaNäitaja
KirjeldusKirjeldus: Jalakäija ja jalgrattalubade koolitused korraldatatakse koolide eestvedamisel koostöös Maanteeametiga.
Helkuri kandmist soodustavate tegevustena võib esile tuua Helkurikõnni kampaaniat ning levinud on ka
kogukondlike helkuripuude algatused. Liiklusohtlikke kohtade osas ei ole eraldi analüüse koostatud. 
HinnangHinnang: Pigem hea (3)

Liiklusohutuse olukord lasteasutuste ümbruses

AnalüüsAnalüüs
KirjeldusKirjeldus: Sobivates kohtades on olemas ülekäigurajad. Mõned probleemkohad teede ületamisel siiski on, nt
Haapsalu maanteel Vesiküla tee juures, Padisel. Kiiruspiirangute järgimine on probleemne samuti Haapsalu
maanteel Vasalemma silla läheduses, eriti peale uue silla valmimist. Maanteeamet on seal mõõdistamise teinud,
tulemusi hetkel ei ole teada. Sarnane olukord Padisel. Pimedad nurki, mille läheduses oleks selliseid
ülekäigukohti, kus läheneva sõiduki nähtavus on raskendatud, on pigem üksikud, nt Padise mõisa juures.
Valgustust täiendatakse pidevalt, tänavad ja bussipeatused on sügis-talvisel pimedal ajal piisavalt valgustatud,
juht näeb jalakäijat või ratturit. Kergliiklusteed on olemas, valdavalt on need valgustatud. 
HinnangHinnang: Pigem hea (3)

Analüüs

Liiklusalase ennetustöö tegevuseks kulunud aeg on viimastel aastatel olnud pigem stabiilne (piirkondlik politsei).
Koolid on aktiivsed liiklusalaste teemade käsitlemisel koostöös Maanteeametiga. Tänavavalgustust on
parendatud, pimedaid nurki ülekäiguradade jt kohtade juures on vähem. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.1.7 Tuleohutuse alane ennetustöö

Tuleohutusalase ennetustöö aspektid

HinnangudHinnangud

Tuleohutuse seire kodudesTuleohutuse seire kodudes
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Riskirühma kodude kaardistamineRiskirühma kodude kaardistamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Lastega leibkondade kodude tuleohutuse seireLastega leibkondade kodude tuleohutuse seire
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutuseta hoonete järelevalveKasutuseta hoonete järelevalve
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

KOV objektide tuleohutusnõudedKOV objektide tuleohutusnõuded
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HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.8

   

HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Tuleohutuse alased koolitused täiskasvanud elanikeleTuleohutuse alased koolitused täiskasvanud elanikele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Tuleohutuse alased õppused alaealisteleTuleohutuse alased õppused alaealistele
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Tuleohutussõnumite kommunikeerimineTuleohutussõnumite kommunikeerimine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Sisuliselt on kõikide koduvisiitide ajal võimalik hinnata ka tuleohutusalast seisukorda, kuid ilmselt mitte piisavalt
põhjalikult (nt küttekollete seisukord, suitsuandurite töökorras olek). Omavalitsuse territooriumil on kasutuseta
hooneid, mitmed vallale kuuluvad kasutuseta hooned on kavas lammutada (osad neist on ka lammutatud).Üldised
elanikkonna koolitused on pigem suunitlusega kriisisituatsioonides toimetulekuks, mitte niivõrd tuleohutuse
vaatest. Lastele suunatud tuleohutusalased õppused korraldatakse haridusasutustes.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.1.9 Süütegude ennetamine ja kahjude vähendamine

Kirjeldada, kas ja kuidas viiakse KOV-is ellu järgmisi tegevusi:

HinnangHinnang

1. Kuritegevuse olukorra analüüsimine1. Kuritegevuse olukorra analüüsimine
KirjeldusKirjeldus:
Kuritegevuse olukorda otseselt ei analüüsita.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

2. Kuritegevuse ennetamisstrateegiate koostamine KOV arengukava osana2. Kuritegevuse ennetamisstrateegiate koostamine KOV arengukava osana
KirjeldusKirjeldus:
Omavalitsuse arengukava osana ei ole koostatud kuritegevuse ennetamisstrateegiat.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

3. Turvalisuse teemalise info levitamine kohalikele elanikele3. Turvalisuse teemalise info levitamine kohalikele elanikele
KirjeldusKirjeldus:
Levitatakse kriisisituatsioonis tegutsemise juhiseid koostöös Päästeameti ja teiste organisatsioonidega. LEADER
meetme rahvusvahelise koostööprojekti "Local Security" raames toimusid ka piirkondlikud turvalisuse teemasid
käsitlevad seminarid.
HinnangHinnang:
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Pigem hea (3)

4. Avaliku ruumi turvalisemaks muutmisega seotud tegevsed (tänavavalgustus, turvakaamerad, mahajäetud4. Avaliku ruumi turvalisemaks muutmisega seotud tegevsed (tänavavalgustus, turvakaamerad, mahajäetud
hoonete lammutamine, hoiatussiltide paigaldamine jne)hoonete lammutamine, hoiatussiltide paigaldamine jne)
KirjeldusKirjeldus:
Tänavavalgustust parendatakse jooksvalt vastavalt vajadusele. Turvakaameraid on paigaldatud koostöös
Politseiga. Vallale kuuluvate kasutuseta mahajäetud hooned on valdavalt lammutatud/lammutamisel. Hoiatussilte
on paigaldatud, nt tuleohutusalased sildid, liiklusohutust puudutav, ohtlikud järsakud/servad pankrannikul.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

5. KOV-i administratiivse suutlikkuse tõstmine (personali pädevuse tõstmine, personali juurde värbamine)5. KOV-i administratiivse suutlikkuse tõstmine (personali pädevuse tõstmine, personali juurde värbamine)
KirjeldusKirjeldus:
Personali teadlikkust tõstetakse läbi teavituse ja koolituste. Olemas on koolitusteks vajalikud rahalised vahendid.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

6. Rehabilitatsiooniteenuse võimaldamine alaealistele õigusrikkujatele6. Rehabilitatsiooniteenuse võimaldamine alaealistele õigusrikkujatele
KirjeldusKirjeldus:
Alaealiste õigusrikkujatega tegelevad lastekaitsespetsialistid vajadusel kaasates teisi võrgustikuliikmeid (n.
politsei, haridustöötajaid). Suunatakse programmidesse "Puhas tulevik" ja MDFD (Mitmedimensiooniline
pereteraapia). 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

7. Resotsialiseerimisprogrammide rakendamine erikoolist naasnutele 7. Resotsialiseerimisprogrammide rakendamine erikoolist naasnutele 
KirjeldusKirjeldus:
Resotsialiseerimisprogrammide rakendamine erikoolist naasnutele ei ole rakendust leidnud, kuna meie piirkonnast
ei ole erikoolist õpilasi väljunud.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

8. Tugiisikuteenuse võimaldamine vanglast vabanenutele8. Tugiisikuteenuse võimaldamine vanglast vabanenutele
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse järgi on vajadus puudunud.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Enim on panustatud avaliku ruumi turvalisemaks muutmiseks (nt tänavavalgustus, kaamerad). Levitatakse
kriisisituatsioonis tegutsemise juhiseid koostöös Päästeameti ja teiste organisatsioonidega. Erinevate teenuste ja
programmide võimalusi kasutatakse vastavalt tekkinud olukordadele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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2.1.10 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla ennetamine

Palun kirjelda

HinnangudHinnangud

1. Milliste tegevuste/teenustega ennetatakse KOV-is peresuhte vägivalda ?1. Milliste tegevuste/teenustega ennetatakse KOV-is peresuhte vägivalda ?
KirjeldusKirjeldus:
Peredele ja pereliikmetele pakutakse erinevaid nõustamisteenuseid: sotsiaalnõustamine, perenõustamine,
pereteraapia jne. Samuti on võimalus osaleda erinevatel koolitustel: "Imelised aastad", "Vanemluse ehituskivid" jne.
Samuti on oluline koostöö politseiga - info vahetamine ja ennetus. Ennetustööna on kuunedat aastat käigus
peretugevdusprogramm koostöös SOS Lastekülaga.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kas ja kuidas on kaardistatud paarisuhte koolituste vajadus kogukonnas? Kas vajajatele on tagatud paarisuhte2. Kas ja kuidas on kaardistatud paarisuhte koolituste vajadus kogukonnas? Kas vajajatele on tagatud paarisuhte
koolituste kättesaadavus?koolituste kättesaadavus?
KirjeldusKirjeldus:
Puudub sihiteadlik kaardistus paarisuhte koolituse vajaduse kohta. Vajadusel otsitakse võimalus ning tehakse
vastav otsus koolitus võimaldada. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

3. Kuidas teeb 3. Kuidas teeb KOV perevägivalla ennetamisel koostööd politseistruktuuridega ?KOV perevägivalla ennetamisel koostööd politseistruktuuridega ?
KirjeldusKirjeldus:
Koostöö politseiga on heal tasemel. Toimub tihe infovahetus ja vajadusel ühised kodukülastused.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Kuidas toetatakse peresid, kus esineb lähisuhtevägivalda? Kuidas toetatakse abi otsimist ja leidmist?4. Kuidas toetatakse peresid, kus esineb lähisuhtevägivalda? Kuidas toetatakse abi otsimist ja leidmist?
KirjeldusKirjeldus:
Toimub pereliikmete nõustamine. Toetatakse ja antakse infot SKA poolset Ohvriabi tegevusest.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Peredele ja pereliikmetele pakutakse vajadusel nõustamisteenuseid, kuid nende kättesaadavus valla territooriumil
puudub. Nõustamisele tuleb minna Tallinnasse või Keilasse. Vajalik on planeerida ja teha kättesaadavaks koolitusi.
Kuigi erinevate asutuste vaheline koostöö on hea, tuleb leida resursse, et seda veelgi arendada ja leida enam
koostöökohti.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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TUGEVUSED

• Avaliku ruumi turvalisus on paranenud.

• Toimib koostöö erinevate organisatsioonidega
turvalise keskkonna tagamiseks.

• Toimib ennetustöö ja pakutakse nõustamisteenuseid.

NÕRKUSED

• Eraldi õnnetusjuhtumite analüüsi ja sellest tulenevat
ennetustegevuste planeerimist ei toimu.

• Tuleohutusalane ennetus- ja teavitustöö vajab
arendamist.

2.1 Turvaline elukeskkond. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  2.0 2.1.1 Nõuetele vastava joogiveega varustatus

3.3  2.0 2.1.3 Veeohutuse alane ennetustöö

3.0  3.0 2.1.4 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

2.0  1.0 2.1.5 Tabatud joobes sõidukijuhid

3.0  3.0 2.1.6 Liiklusohutuse alane ennetustöö

2.8  2.0 2.1.7 Tuleohutuse alane ennetustöö

3.4  2.0 2.1.9 Süütegude ennetamine ja kahjude vähendamine

2.8  2.0 2.1.10 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla ennetamine

Kokkuvõte:

Lääne-Harju vallas on nõuetele vastavat joogivett tarbivate inimeste osakaal jäänud viimasel kolmel aastal samale
tasemele. Ametlikke supluskohti vallas ei ole. Seitsmes supluskohas võetakse regulaarselt veeproove. Ohuolukordi
seoses veekvaliteedi ja taristuga ei ole teadaolevalt tekkinud. Suuri muutusi inimkannatanutega liiklusõnnetuste
statistikas ei ole viimaste aastate lõikes olnud. Jalakäijate ja ratturite liiklemistingimused on paranenud.
Liiklusalase ennetustöö tegevuseks kulunud aeg on viimastel aastatel olnud pigem stabiilne. Koolid käsitlevad
aktiivselt liiklusalaseid teemasid koostöös Maanteeametiga. Joobes sõidukijuhtide arv ei ole oluliselt muutunud,
see vajab tähelepanu. Eraldi õnnetusjuhtumite analüüsimist ja sellest tulenevat ennetustegevuste planeerimist ei
toimu. Omavalitsuse territooriumil on kasutuseta hooneid, mitmed vallale kuuluvad kasutuseta hooned on kavas
lammutada (osad neist on ka lammutatud). Enim on panustatud avaliku ruumi turvalisemaks muutmisse (nt
tänavavalgustus, kaamerad). Üldised elanikkonna koolitused on pigem suunitlusega kriisisituatisoonides
toimetulekuks. Levitatakse kriisisituatsioonis tegutsemise juhiseid koostöös Päästeameti ja teiste
organisatsioonidega. Tuleohutusalane ennetus- ja teavitustöö vajab tähelepanu. Peredele pakutakse erinevaid
nõustamisteenuseid. Erinevate teenuste ja programmide võimalusi kasutatakse vastavalt tekkinud olukordadele,
tegevusi on vaja teadlikumalt planeerida. Kuigi erinevate asutuste vaheline koostöö on hea, tuleb leida ressursse,
et seda veelgi arendada ja leida koostöö võimalusi ohutuse valdkonnas.
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2.2 Elukeskkond ja planeeringud

2.2.1 Ühistranspordi korraldus

Ühistranspordi korralduse erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Ühistranspordi vajaduse ja korralduse hindamineÜhistranspordi vajaduse ja korralduse hindamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

KasutusmugavusKasutusmugavus
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

TaskukohasusTaskukohasus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Bussipeatuste turvalisusBussipeatuste turvalisus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutatavate transpordivahendite turvalisusKasutatavate transpordivahendite turvalisus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Ühistranspordivahendite sobivus liikumispuuetega inimestele ja lapsevankriteleÜhistranspordivahendite sobivus liikumispuuetega inimestele ja lapsevankritele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Täna lahendatakse ühistranspordi vajaduse ja korralduse hindamine peamiselt üksikute huvigruppide pöördumiste
alusel. Muutuste ellu kutsumine on pikk protsess.

Kasutajamugavuse seisukohast ei lähe alati kõige sobivamalt kokku erinevate ühistranspordi liikide sõidugraafikud.
Kasutajate rahulolu ühistranspordiga omavalitsus hetkel eraldi ei hinda.

Ühistranspordi kasutamist soodustab tasuta buss lastele ja pensionäridele ning Elroni soodustus Lääne-Harju valla
elanikele. Uute bussipeatuste rajamisel analüüsitakse liiklusohutuse teemat. Lisameetmete kasutuselevõtt
(valgustus jms) ei ole alati võimalik. Esineb peatusi, kus näiteks tee ületus tekitab probleeme.

Kasutatavate transpordivahendite turvalisuse tingimused seatakse hanketingimustega, näiteks turvavööde
olemasolu, alkolukk jms. Ühistranspordivahendite sobivus liikumispuudetega inimestele ja lapsevankritele on
keerukas nii bussides kui ka peatustes. Rongi kasutamisel on sobivus parem.
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TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.2 Koolitranspordi korraldus

Koolitransporti kasutavate õpilaste arv

Tabel 2.2.2.1 Koolitransporti kasutavate õpilaste arv

20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

Koolitransporti kasutavate õpilaste arvKoolitransporti kasutavate õpilaste arv 306 320 305 304 304 382 386

Koolitranspordi korraldus

HinnangudHinnangud

Koolitranspordi vajaduse ja korralduse hindamineKoolitranspordi vajaduse ja korralduse hindamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Koolitranspordi kasutusmugavusKoolitranspordi kasutusmugavus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Bussipeatuste turvalisusBussipeatuste turvalisus
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kasutatavate transpordivahendite turvalisusKasutatavate transpordivahendite turvalisus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Transpordivahendite sobivus liikumispuuetega inimesteleTranspordivahendite sobivus liikumispuuetega inimestele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Koolitranspordi korraldamiseks hinnatakse teenuse vajadust, kasutusmugavust (koolitee pikkus, huvitegevustes
osalemise võimalused jms). Koolibussi teenust korraldab vald enda hallatavatesse koolidesse, samas on õpilastel
võimalik kasutada ka maakonnaliine (sõit on tasuta). Uute bussipeatuste rajamisel analüüsitakse liiklusohutuse
teemat. Lisameetmete kasutuselevõtt (valgustus jms) ei ole alati võimalik. Esineb peatusi, kus näiteks tee ületus
tekitab probleeme. Kasutatavate transpordivahendite turvalisuse tingimused seatakse hanketingimustega, näiteks
turvavööde olemasolu, alkolukk jms. Kasutajate rahulolu süsteemselt ei analüüsita, pigem üksikkaebuste põhjal.
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ParanemasPigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.3

   

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.3 Jalgsi ja jalgrattaga liikumine

Jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste hindamine

HinnangudHinnangud

Strateegiline transpordi planeerimine KOVisStrateegiline transpordi planeerimine KOVis
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

ValgustatusValgustatus
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Teede ja tänavate korrashoidTeede ja tänavate korrashoid
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kergliiklusteede olemasolu ja kasutusmugavusKergliiklusteede olemasolu ja kasutusmugavus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Jalgrattaparklate olemasoluJalgrattaparklate olemasolu
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Jalgsi ja jalgrattaga liiklemist populariseerivad tegevusedJalgsi ja jalgrattaga liiklemist populariseerivad tegevused
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kohalike inimeste vajadustega arvestamineKohalike inimeste vajadustega arvestamine
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Analüüs

Kõnni- ja jalgrattateede ning kergliiklusteede võrgustik planeeritakse transpordisüsteemi osana. Elanike poolt
igapäevaselt enim kasutatavad tänavad, peamised ülekäigukohad, bussipeatused, teed (sh kergliiklusteed) ei ole
pimedal ajal täis mahus valgustatud.Teid hooldatakse regulaarselt. Olemasolev kergliiklusteede võrgustik
kasutajale mugav, teede ääres on pinke puhkamiseks. Tagatud on heakord. Kõigi kohalike oluliste ühiskondlike
hoonete ja suuremate kaupluste juures ei ole võimalust jalgratta parkimiseks või on parkimistingimused kesised.
Üldjuhul ei viida ellu tegevusi jalgsi ja jalgrattaga liiklemise populariseerimiseks (sh tööle, kooli käimine). Ei
koguta erinevate sihtgruppide põhiselt (nt eakad, liikumise erivahendite kasutajad - lapsevanker, rattastool vms)
laiapõhjalist tagasisidet jalgsi ja rattaga liiklemise mugavuse, turvalisuse, vajaduste osas.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.2.4 Avalike ruumide ligipääsetavus

Avalike ruumide ligipääsetavuse erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Olukorra seireOlukorra seire
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

LigipääsetavusLigipääsetavus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidegaVastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Analüüs

Avaliku ruumi loomisel arvestatakse kohalikke olusid. Avaliku ruumi planeerimisel püütakse arvesse võtta
erinevaid vajadusi liikumiseks ja juurdepääsuks, samas ei ole avalike ruumide ligipääsetavus kõikidele
sihtrühmadele alati tagatud. Elanike kaasamine (sh lapsi neid puudutavas osas) planeerimisprotsessi (nii uued
lahendused kui ka olemasoleva uuendamine) ei ole alati tavaks, siiski arvestatakse piirkondlike vajadustega.
Andmeid elanikkonna rahulolu kohta regulaarselt ei koguta.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

HEAOLUPROFIIL 2020

56



2.2.5 Korrastatud rohealad

Rohealade erinevate aspektide hindamine

HinnangudHinnangud

Rohealade vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidegaRohealade vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade kaugus inimeste elukohtadestRohealade kaugus inimeste elukohtadest
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade ligipääsetavus ja sobivus puuetega inimeste vajadusteleRohealade ligipääsetavus ja sobivus puuetega inimeste vajadustele
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade turvalisusRohealade turvalisus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Rohealade puhtusRohealade puhtus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade kasutusmugavusRohealade kasutusmugavus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade kvaliteetRohealade kvaliteet
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade kirjeldamine

KirjeldusKirjeldus
Kui suure osa omavalitsuse kogupindalast moodustavad rohealad? Kui suure osa omavalitsuse kogupindalast moodustavad rohealad? : Rohevõrgustiku ala moodustab valla
kogupindalast ca 60%.
Kas kohalikus omavalitsuses on parke jt korrastatud rohealasid, kus elanikel on võimalik vaba aega veeta?Kas kohalikus omavalitsuses on parke jt korrastatud rohealasid, kus elanikel on võimalik vaba aega veeta?:
Kohalikus omavalitsuses on parke jt korrastatud rohealasid, kus elanikel on võimalik vaba aega veeta
Milliseid orgeniseeritud vaba-aja tegevusi on elanikel võimalik kohalikel korrastatud rohealadel harrastada (shMilliseid orgeniseeritud vaba-aja tegevusi on elanikel võimalik kohalikel korrastatud rohealadel harrastada (sh
discgolf, õue-jõusaalid, laste mänguväljakud jms), sh perede ühised vaba aja veetmise võimalused?discgolf, õue-jõusaalid, laste mänguväljakud jms), sh perede ühised vaba aja veetmise võimalused?: Elanikel on
võimalik harrastada järgmisi organiseeritud vaba-aja tegevusi aladel: mänguväljakud, õue-jõusaalid, discgolf,
terviserada, suusarada, kelgumägi, rannad, madalseiklusrada, spordiväljakud (multifunktisonaalsed), kogukonnaaed
(toidusalu), puhkekohad, grillimiskohad.

Analüüs

Lääne-Harju vallas on olemas sobilikke rohealasid (sh pargid, toidusalud, vabaõhu spordiväljakud, mänguplatsid
jms) kõigile elanikkonna gruppidele. Regulaarset tagasiside küsimist ja olukorra analüüsi ei tehta. Rohealad on
sobivas kauguses inimeste elukohtadest. Rohealadel on tagatud heakord, hooldamine, on rajatud teatud mahus
toetavat taristut (pingid, prügikastid). Rohealade loomisel on arvestatud kohalikke olusid ja sobivust piirkonda.
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HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.1

   

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.6 Mängu- ja spordiväljakud ja nende ohutus

Mängu- ja spordiväljakute erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Olukorra seireOlukorra seire
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

OhutusOhutus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

PuhtusPuhtus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

KaasaegsusKaasaegsus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Kaugus Kaugus 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Vastavus elanikkonna vajadustele ja soovideleVastavus elanikkonna vajadustele ja soovidele
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimesteleLigipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimestele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Mängu- ja spordiväljakute kirjeldus

KirjeldusKirjeldus
Kui palju on kohaliku omavalitsuse alal mängu- ja spordiväljakuid ning kui aktiivselt neid kasutatakse?Kui palju on kohaliku omavalitsuse alal mängu- ja spordiväljakuid ning kui aktiivselt neid kasutatakse?: Mängu- ja
spordiväljakuid on kokku 63. Väljakute kasutamine võiks olla aktiivsem.
Kas mängu- ja spordiväljakud on uued, millised on renoveeritud ja millised renoveerimist vajavad?Kas mängu- ja spordiväljakud on uued, millised on renoveeritud ja millised renoveerimist vajavad?: Väljakuid
uuendatakse pidevalt. 
Kas mängu- ja spordiväljakud on loodud arvestades erinevatesse vanusegruppidesse kuuluvate laste vajadusi jaKas mängu- ja spordiväljakud on loodud arvestades erinevatesse vanusegruppidesse kuuluvate laste vajadusi ja
soove?soove?: Mängu- ja spordiväljakud on loodud arvestades erinevate vanusegruppidesse kuuluvate laste vajadusi ja
soove.
Kuidas on korraldatud (sh kui sageli toimub) väljakute ohutuse kontrollimine?Kuidas on korraldatud (sh kui sageli toimub) väljakute ohutuse kontrollimine?: Väljakute ohutuse kontrollimine
toimub regulaarselt
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Analüüs

Väljakute olukorda analüüsitakse regulaarselt ja selle alusel tehakse otsused edasiste tegevuste planeerimisel.
Mängu- ja spordiväljakute ohutusele pööratakse tähelepanu, atraktsioonid on üldjuhul terved. Mängu ja
spordiväljakud on regulaarselt hooldatud, rajatud on teatud mahus toetavat taristut (pingid, prügikastid). Valdavalt
on mängu- ja spordiväljakud kaasaegsed, renoveeritud. Regulaarselt ei koguta andmeid ega hinnata elanikkonna
rahulolu mängu- ja spordiväljakutega. Väljakud asuvad sobivas kauguses inimeste elukohtadest. Elanike kaasamine
(sh laste kaasamine neid puudutavas osas) planeerimisprotsessi (nii uued lahendused kui ka olemasoleva
uuendamine) on tavaks, kuid seda ei tehta siiski alati. Mängu- ja spordiväljakutel ei ole läbivalt (igal pool)
arvestatud erinevate vajadustega (nt lapsevankritega liiklemine, ratastoolid, nägemispuudega inimese liikumine
jne).

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.7 Alkoholi tarvitamist mõjutavad tegurid

Alaealiste toime pandud alkoholiseaduse rikkumised

Tabel 2.2.7.1 Alaealiste toime pandud alkoholiseaduse rikkumised

20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

Alaealiste toime pandud alkoholiseaduseAlaealiste toime pandud alkoholiseaduse
rikkumiste arvrikkumiste arv

4 3

Mõjutegurid

KirjeldaKirjelda
MõjuteguridMõjutegurid: Toimub pisteline kontroll kohalike alkoholimüügi kohtade üle (kontrollostud). Eraldi soovitud
käitumist toetavate oskuste õpetamist ei korraldata, koolis sotsiaalsed toimetulekuoskused. Kinnitatud kohaliku
alkoholipoliitika põhimõtted ei ole kinnitatud. Müügikohtade arvus ei ole toimunud olulisi muudatusi. 

Probleemi ulatuse määramine

KirjeldaKirjelda
Probleemi ulatuse määramineProbleemi ulatuse määramine: -

Alkoholi tarvitamist mõjutavate tegurite hindamine

HinnangudHinnangud

Järelevalve kohalike alkoholimüügi kohtade üleJärelevalve kohalike alkoholimüügi kohtade üle
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Soovitud käitumist toetavate oskuste õpetamineSoovitud käitumist toetavate oskuste õpetamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Ravi- ja nõustamisteenusRavi- ja nõustamisteenus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)
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Kinnitatud kohaliku alkoholipoliitika põhimõttedKinnitatud kohaliku alkoholipoliitika põhimõtted
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Analüüs

Kohaliku alkoholipoliitika põhimõtted ei ole kinnitatud. Müügikohtade arvus ei ole toimunud olulisi muudatusi.
Kohalik omavalitsus ei korralda testostlemist, ei ole otseselt seatud alkoholi müügipiirangud avalikel
üritustel.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.2.8 Toitumist mõjutavad tegurid

Toitumist mõjutavate tegurite hindamine

HinnangudHinnangud

ToidukauplusedToidukauplused
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

TurgTurg
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Aiamaadel toidu kasvatamineAiamaadel toidu kasvatamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Toitlustuse korraldatus haridus, sotsiaal- ja tervishoiu jm asutustesToitlustuse korraldatus haridus, sotsiaal- ja tervishoiu jm asutustes
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Toitlustuse korraldatus avalikel üritustelToitlustuse korraldatus avalikel üritustel
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Mitmekülgse ja tasakaalustatud toidu valmistamise oskusedMitmekülgse ja tasakaalustatud toidu valmistamise oskused
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

NõustamisteenusNõustamisteenus
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Koostöö soodustamineKoostöö soodustamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Valla piirkondades on olemas toidukauplused, piirkondi teenindatakse ka kullerteenusega ning, toidukappidega.
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Turgu ei ole, aeg-ajalt korraldavad kauplejad müügipäevi. Kohalikud ettevõtjad on kaardistanud osaliselt tooted ja
teenused ning neid on võimalik ka kontaktivabalt tellida. Üldiselt on elanikel võimalik aiamaadel toitu kasvatada -
eramute piirkondades oma aias; osades kortermajade piirkondades on ajalooliselt väljakujunenud aiamaade
kasutamine. Haridusasutustes on korraldatud toitlustamine vastavalt valdkondlikele soovitustele. Avalikel
sündmustel pakutava toidu osas ei ole seatud tingimusi pakutavale toiduvalikule. Omavalitsus ei
korralda regulaarselt toitlustamise teemal kursusi ega paku nõustamisteenuseid. Piirkondlikud
toidutootjad on teatud ulatuses kaardistatud, nende vahel toimub koostöö. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.2.9 Kehalist aktiivsust mõjutavad tegurid

Kehalist aktiivsust mõjutavate tegurite hindamine

HinnangudHinnangud

Teede ja tänavate heakordTeede ja tänavate heakord
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Ühistranspordi kasutamismugavusÜhistranspordi kasutamismugavus
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Ümbruskonna puhtus ja korrastatusÜmbruskonna puhtus ja korrastatus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

RohealadRohealad
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

NõustamisteenusNõustamisteenus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Grupiviisiliste sportlike tegevuste harrastamineGrupiviisiliste sportlike tegevuste harrastamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Teede ja tänavate hooldus toimub regulaarselt, uuendatakse valgustust. Täna lahendatakse ühistranspordi
vajaduse ja korralduse hindamine peamiselt üksikute huvigruppide pöördumiste alusel. Muutuste ellukutsumine
on pikk protsess. Kasutajamugavuse seisukohast ei lähe alati kõige sobivamalt kokku erinevate ühistranspordi
liikide sõidugraafikud. Kasutajate rahulolu ühistranspordiga omavalitsus hetkel eraldi ei hinda. Avalikku ruumi
hooldatakse regulaarselt. Prügistamist esineb piirkonniti. Omavalitsuse territooriumil on rohealasid, mida
hooldatakse regulaarselt.Mitmekülgsed huvitegevused on osaliselt tagatud erinevate vajaduste ja soovidega
elanike gruppidele (sh lapsed, noored, eakad, erivajadustega inimesed jne) ja vajadusel transport erivajaduste
inimestele ning eakatele.
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TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.10 Tubaka tarvitamist mõjutavad tegurid

Tubaka tarvitamist mõjutavad erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Järelevalve kohalike tubakamüügi kohtade üleJärelevalve kohalike tubakamüügi kohtade üle
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Soovitud käitumist toetavate oskuste õpetamineSoovitud käitumist toetavate oskuste õpetamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Ravi- ja nõustamisteenuse kättesaadavusRavi- ja nõustamisteenuse kättesaadavus
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Pädevate spetsialistide olemasoluPädevate spetsialistide olemasolu
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Järelevalvet kohalike tubakamüügi kohtade üle omavalitsus regulaarselt ei korralda, infosilte avalikku ruumi ei ole
paigaldatud. Nõustamis- ja raviteenust omavalitsus otseselt ei korralda. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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TUGEVUSED

• Vallas on palju rohealasid.

• Mängu ja spordiväljakud on regulaarselt hooldatud,
rajatud on toetavat taristut.

NÕRKUSED

• Valdkonna arendamisel ei koguta erinevate
sihtgruppide põhiselt laiapõhjalist tagasisidet

• Tervisliku eluviisi edendamiseks ei korraldata
ülevallalisi populariseerivaid tegevusi (toit, liikumine

2.2 Elukeskkond ja planeeringud. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.4  3.0 2.2.1 Ühistranspordi korraldus

2.8  3.0 2.2.2 Koolitranspordi korraldus

2.3  3.0 2.2.3 Jalgsi ja jalgrattaga liikumine

2.3  3.0 2.2.4 Avalike ruumide ligipääsetavus

3.1  3.0 2.2.5 Korrastatud rohealad

2.9  3.0 2.2.6 Mängu- ja spordiväljakud ja nende ohutus

2.5  2.0 2.2.7 Alkoholi tarvitamist mõjutavad tegurid

2.6  2.0 2.2.8 Toitumist mõjutavad tegurid

3.0  3.0 2.2.9 Kehalist aktiivsust mõjutavad tegurid

2.5  2.0 2.2.10 Tubaka tarvitamist mõjutavad tegurid

Kokkuvõte:

Ühistranspordi kasutamist soodustab tasuta buss lastele ja pensionäridele ning sõidusoodustus Elroni rongides
Lääne-Harju valla elanikele. Kasutajamugavuse seisukohast ei lähe kõige sobivamalt kokku erinevate
ühistranspordi liikide sõidugraa kud. Liikumispuudega inimestele ja lapsevankritega liiklejatele on
keerukas ligipääs bussidesse ja peatustesse. Koolibussi teenust korraldab vald enda hallatavatesse koolidesse,
samas on õpilastel võimalik kasutada ka maakonnaliine (sõit on tasuta). Kõnni- ja jalgrattateede ning
kergliiklusteede võrgustik planeeritakse transpordisüsteemi osana. Teid hooldatakse regulaarselt. Üldjuhul ei viida
ellu tegevusi jalgsi ja jalgrattaga liiklemise populariseerimiseks (sh tööle, kooli käimine). Avaliku ruumi loomisel
arvestatakse kohalikke olusid. Avaliku ruumi planeerimisel püütakse arvesse võtta erinevaid vajadusi liikumiseks ja
juurdepääsuks, samas ei ole avalike ruumide ligipääsetavus kõikidele sihtrühmadele alati tagatud. Elanike (sh laste
neid puudutavas osas) kaasamine planeerimisprotsessi (nii uued lahendused kui ka olemasoleva uuendamine) ei
ole alati tavaks, siiski arvestatakse piirkondlike vajadustega. Lääne-Harju vallas on olemas sobilikke rohealasid (sh
pargid, toidusalud, vabaõhu spordiväljakud, mänguplatsid jms) kõigile elanikkonna gruppidele. Rohealade loomisel
on arvestatud kohalikke olusid ja sobivust piirkonda. Mängu ja spordiväljakud on regulaarselt hooldatud, rajatud
on teatud mahus toetavat taristut (pingid, prügikastid). Valdavalt on mängu- ja spordiväljakud kaasaegsed,
renoveeritud. Mängu- ja spordiväljakutel ei ole läbivalt (igal pool) arvestatud erinevate vajadustega. Kohaliku
alkoholipoliitika põhimõtted ei ole kinnitatud. Müügikohtade arvus ei ole toimunud olulisi muudatusi. Kohalik
omavalitsus ei korralda testostlemist, ei ole otseselt seatud alkoholi müügipiiranguid avalikel üritustel.
Järelevalvet kohalike tubakamüügi kohtade üle omavalitsus regulaarselt ei korralda, infosilte avalikku ruumi ei ole
paigaldatud. Valla erinevates piirkondades on olemas toidukauplused, piirkondi teenindavad ka kaugemad
kauplused (kullerteenus, toidukapp). Elanikel on võimalik toitu kasvatada eramute piirkondades oma aias;
aiamaade kasutamine on osades kortermajade piirkondades pikaaegne traditsioon. Haridusasutustes on
korraldatud toitlustamine vastavalt valdkondlikele soovitustele. Avalikel sündmustel ei ole seatud nõudeid
pakutavale toiduvalikule. Valdkonna arendamisel ei koguta erinevate sihtgruppide põhiselt laiapõhjalist
tagasisidet.
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2.3 Osalusvõimalused

2.3.1 Kodanikuaktiivsus

Kodanikeühenduste arv

Tabel 2.3.1.1 Kodanikeühenduste arv

20172017 20182018 20192019

KOVis tegutsevate kodanikeühenduste arvKOVis tegutsevate kodanikeühenduste arv 40

Kodanikuaktiivsuse toetamine

HinnangudHinnangud

1. Seltside jt kodanikeühenduste rahastamine (püsirahastamine ja projektirahastamine)1. Seltside jt kodanikeühenduste rahastamine (püsirahastamine ja projektirahastamine)
KirjeldusKirjeldus:
Kinnitatud on mittetulundusühingute toetamise kord. Toetust on võimalik taotleda projektipõhiselt. Valla eelarves
on eraldi ette nähtud pühakodade rahastamine.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Ühistegevuste korraldamise delegeerimine kohalikele seltsidele jt kodanikeühendustele (laadad, talgud,2. Ühistegevuste korraldamise delegeerimine kohalikele seltsidele jt kodanikeühendustele (laadad, talgud,
perepäevad jne).perepäevad jne).
KirjeldusKirjeldus:
Eesmärgiks on kindlasti kodanikeühenduste ja aktiivsete kodanike võimestamine, et üha enam oleks korraldatud
ühistegevusi erinevates piirkodandes vastavalt piirkonna enda huvidele. Tegevuste rahastamine saab toimuda läbi
toetuste korra.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Küla- ja asumivanemate olemasolu ja roll3. Küla- ja asumivanemate olemasolu ja roll
KirjeldusKirjeldus:
Küla- ja asumivanemate rolli ei ole sätestatud ega valitud.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

4. Toimivad erinevate sihtgruppide, huvide ja teemade põhised vabatahtlike grupid (noored, eakad, lapsevanemad,4. Toimivad erinevate sihtgruppide, huvide ja teemade põhised vabatahtlike grupid (noored, eakad, lapsevanemad,
erinevate puuete liikide ja haiguste põhised, ühistel hobidel tuginevad klubid) erinevate puuete liikide ja haiguste põhised, ühistel hobidel tuginevad klubid) 
KirjeldusKirjeldus:
Üldjuhul leitakse võimalused sarnaste huvide olemasolul koos käimisteks. Näiteks: tegevuste põhised, eakad,
rahvuste põhiselt, noorte tegevusteks.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

5. Kodanikuaktiivsuse ja silmapaistvate kodanike (sh vabatahtlike) toetamine ja tunnustamine 5. Kodanikuaktiivsuse ja silmapaistvate kodanike (sh vabatahtlike) toetamine ja tunnustamine 
KirjeldusKirjeldus:
Tunnustamine on oluline ja seda tehakse regulaarselt. Kodanikuaktiivsuse ja silmapaistvate kodanike toetamiseks
ja tunnustamiseks on kehtestatud eraldi kord. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

6. Vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike olemasolu ja roll6. Vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike olemasolu ja roll
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HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

KirjeldusKirjeldus:
Vabatahtlike päästjate tegevust on läbi aja toetatud (Lohusalu päästeselts, Lootuse Küla päästeselts).
Abipolitseinike osas ei ole veel head koostööd tekkinud. Lohusalu toetamine (rahaliselt); Lootuse Küla selts.
Abipolitseinike teemal pigem ei ole head koostööd tekkinud. Lääne-Harju vald osales rahvusvahelises
koostööprojektis "Local Security", kus siseturvalisuse teemasid arutati, korraldati kokkusaamisi sh vabatahtlike
päästjate ja abipolitsenikega.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

7. Võimalused koosviibimiste korraldamiseks7. Võimalused koosviibimiste korraldamiseks
KirjeldusKirjeldus:
Erinevates valla piirkondades on tagatud võimalused koosviibimiste korraldamiseks.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Võimalikeks arengukohtadeks on kogukondade võimestamine, mis omakorda võimaldaks tulevikus tegevuste
korraldamist ja ka avalike teenuste osutamist delegeerida. Kindlasti vajavad kogukonnad ja aktiivsed elanikud
nõustamist ning ka rahalist toetust tegevuste ellu viimiseks. Jätkuvalt peab tagama võimalused erinevatele
sihtgruppidele koosviibimiste korraldamiseks. Olulisel kohal on ka kogukonna liikmete tunnustamine, heade
praktikate ja kogemuste jagamine laiema avalikkusega.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.3.2 Kohalike elanike kaasamise tava

Analüüs

Kohalike elanike teavitamine toimub valla veebilehe ja ajalehe kaudu, dokumendid on leiatavad
dokumendiregistrist. Kogukondade teavitamiseks on loodud kogukonna e-posti list. Kodanikuühendused ja
elanikud aga ka vallavalitsus jagab teavet ka piirkondlikes sotsiaalmeedia gruppides. Vallavalitsuse nõuandva
komisjonina tegutseb kogukonnakomisjon. Olulisematel teemadel toimub eelnõude avalik konsultatsioon.
Vallavalitsus on korraldanud valla erinevates piirkondades välitööpäevi, ümarlaudu ja kohtumisi asumite
esindajatega. Kodanikeühendustel on võimalik oma tegevusteks taotleda toetust, toimub ühenduste nõustamine
vastavalt pöördumistele. Kogukonnakomisjonil on oma eelarve tegevuste korraldamiseks. Kinnitatud on
tunnustamise kord.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.7

   

2.3.3 Kohalik kultuurielu

Kohaliku kultuurielu erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Külastatavuse seireKülastatavuse seire
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

TaskukohasusTaskukohasus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidegaVastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimesteleLigipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimestele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Ühistranspordi kasutamismugavusÜhistranspordi kasutamismugavus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Kohalike kultuuriasutuste külastatavus on rahuldav ja pigem kasvutrendis. Kasvanud on väljastpoolt valda
saabujate arv, sest suure tõmbekeskusena on hiljuti avatud uue ilme ja funktsiooni saanud Padise Klooster. Samuti
on suurenenud kohalike inimeste huvi ja osalemine korraldatavatel kultuurisündmustel. Põhjuseks eelkõige see, et
pakutavate võimaluste valik on peale ühendvalla tekkimist kasvanud. Täheldada võib kohalike elanike aktiivsuse
kasvu kohalike sündmuste korraldamisel. On olemas erinevatele vanuse- ja ühiskonnagruppidele suunatud
kultuurisündmusi, kuid alati ei jagune need võrdselt üle kogu valla.  Kultuurisündmuste korraldamisel arvestatakse
üldjuhul elanikkonna ostujõuga ning mitmed sündmused on kas tasuta või väikese tasu eest, seega rahalises
mõttes elanikele kättesaadavad.  Ühistranspordi ühendus vallas on üldiselt hea ja tagab ligipääsu
kultuuriasutustele ning - sündmustele. Paraku ei kehti see alati liikumispuuetega inimeste kohta. Hoonete füüsilise
keskkonna parendamisel tuleb rohkem tähelepanu pöörata puuetega inimeste vajadustele kultuuri kättesaadavaks
muutmisel. Kultuurisündmusi valla lõikes on omajagu, teatud perioodidel aastast isegi palju, aga sündmusi ei ole
piisavalt igas valla piirkonnas. Samuti saavad  kultuuritegevused olla koordineeritumad Paldiski linnas. Vastused
tuginevad Lääne-Harju Kultuurikeskuse andmetele. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.3.4 Võimalused noorsootöös osalemiseks ning osalus- ja kuuluvuskogemuse saamiseks

Noorsootöö erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Olukorra seireOlukorra seire
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

TaskukohasusTaskukohasus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Vastavus sihtrühma vajadustele ja soovideleVastavus sihtrühma vajadustele ja soovidele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimesteleLigipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimestele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Sihtrühma initsiatiivi toetamineSihtrühma initsiatiivi toetamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

MitmekülgsusMitmekülgsus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Huviharidust pakuvad 2 huvikooli – Paldiski linnas Paldiski Muusikakool, pakkudes muusikaalast huviharidust ja
Rummul Vasalemma Kunstide Kool, lisaks muusikaharidusele tantsu- ja kunstialast huviharidust. Volikogu poolt on
otsustatud nende asutuste ümberkorraldamine üheks kooliks, mis võimaldab asutust juhtida kui tervikut, pakkudes
võrdselt kvaliteetset ja mitmekülgset huviharidust valla lastele, noortele ja ka täiskasvanutele mitte ainult Paldiski
linnas ja Rummu alevikus, vaid  kõikides valla asumites koostöös teiste haridus- ja huviasutustega. Muudatuse
tulemus aitab kaasa ühtse haridusruumi kujundamisele. Huvitegevusi pakuvad Lääne - Harju Huvikeskus,
Spordikeskus ja Kultuurikeskus, valla koolid ja  MTÜd. Lääne-Harju Huvikeskuses on avatud noortetoad valla 6
piirkonnas. Noorsootöötajate vähesuse tõttu töötab hetkel 5 noortetuba. Õpilasmalevaid korraldatakse
piirkondades. Huvitegevuse võimalusi pakutakse mitmekülgsetes valdkondades -  muusika, kunst, loodus, sport,
üldkultuur, psühholoogia, merehuviliste merering ja IT. Noortelaagreid korraldavad vallas erinevad MTÜd. Nende
tegevusi toetab vald väljatöötatud korra alusel. Lisaks toetab vald huvitegevust pakkuvaid organisatsioone vastava
määruse alusel. Paldiskis tegutsevad Kaitseliidu kodutütarde ja noorkotkaste rühmad. Vallas tegutseb
skaudiüksus RSM/Keila Pantrid. Koolides tegutsevad õpilasesindused. Kooli juures tegutsevad organisatsioone
toetatakse koolide eelarvest. Eesti Noorteühenduste Liit on toetanud noorteorganisatsiooni Meie Kodu Paldiski.
Vald pakub orgaisatsioonile tasuta tegutsemisruume. Mitteformaalses õppes osalemiseks vähekindlustatud perede
lastele võimaldab sotsiaalosakond erinevaid toetusi. Võrdsete võimaluste tagamiseks eri piirkondade noortele on
loodud erinevaid võimalusi kultuurikeskuse, spordikeskuse, noortetubade ja koolide juures tegutsevate huviringide
ja treeninggruppide näol.
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.6

   

ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

StabiilneVäga halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

1.0

   

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.3.5 Noorsootöö kättesaadavus KOV-is

Analüüs

Lääne-Harju Huvikeskus loodi 2020. aastal, noortetoad tegutsevad valla 6 piirkonnas. Noortetubade tegevustes
osalemise võimalus on kõikidel noortel ja see on tasuta. Noortele infovahetus toimub enamasti läbi
sotsiaalmeedia, igal noortetoal on oma Facebooki konto.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.3.6 Organiseeritud osalusvõimalused noortele

Analüüs

KOV-s puudub noorte osaluskogu ning maakondlikus noortekogus meie valla noori ei ole.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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TUGEVUSED

• Olemas on erinevad teavituskanalid teabe
jagamiseks.

• Välja on töötatud kodanikeühenduste toetamise kord.

• Olulisematel teemadel toimub õigusaktide eelnõude
avalik konsultatsioon.

NÕRKUSED

• Puudub noorte osaluskogu.

• Kultuurisündmused ei jagune võrdselt üle kogu valla.

2.3 Osalusvõimalused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  3.0 2.3.1 Kodanikuaktiivsus

3.0  3.0 2.3.2 Kohalike elanike kaasamise tava

2.7  3.0 2.3.3 Kohalik kultuurielu

2.6  3.0 2.3.4 Võimalused noorsootöös osalemiseks ning osalus- ja
kuuluvuskogemuse saamiseks

3.0  3.0 2.3.5 Noorsootöö kättesaadavus KOV-is

1.0  2.0 2.3.6 Organiseeritud osalusvõimalused noortele

Kokkuvõte:

Kohalike elanike teavitamine toimub valla veebilehe ja ajalehe kaudu, dokumendid on leiatavad
dokumendiregistrist. Kogukondade teavitamiseks on loodud kogukonna e-posti list. Kodanikuühendused ja
elanikud aga ka vallavalitsus jagab teavet ka piirkondlikes sotsiaalmeedia gruppides. Vallavalitsuse nõuandva
komisjonina tegutseb kogukonnakomisjon. Olulisematel teemadel toimub õigusaktide eelnõude avalik
konsultatsioon. Vallavalitsus on korraldanud valla erinevates piirkondades välitööpäevi, ümarlaudu ja kohtumisi
asumite esindajatega. Kodanikeühendustel on võimalik oma tegevusteks taotleda toetust, toimub ühenduste
nõustamine vastavalt pöördumistele. Kogukonnakomisjonil on oma eelarve tegevuste korraldamiseks. Kinnitatud
on tunnustamise kord. Kohalike kultuuriasutuste külastatavus on rahuldav ja pigem kasvutrendis. Täheldada võib
elanike aktiivsuse kasvu kohalike sündmuste korraldamisel. Korraldatakse erinevatele vanuse- ja
ühiskonnagruppidele suunatud kultuurisündmusi, kuid alati ei jagune need võrdselt üle kogu
valla. Kultuurisündmuste korraldamisel arvestatakse üldjuhul elanikkonna ostujõuga ning mitmed sündmused on
kas tasuta või väikese tasu eest, seega elanikele kättesaadavad.  Pakutakse huviharidust ja - tegevusi
mitmekülgsetes valdkondades: muusika, kunst, loodus, sport, üldkultuur, psühholoogia, merehuviliste merering ja
infotehnoloogia. Noortelaagreid korraldavad vallas erinevad MTÜ-d. KOV-is puudub noorte osaluskogu ning
maakondlikus noortekogus valla noori ei ole.
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3. Universaalsete teenuste kättesaadavus ja kvaliteet

3.1 Tervishoiuga seotud universaalsed teenused

3.1.1 Esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus

Teenused

Joonis 3.1.1.a Esmatasandi tervishoiuteenused

Kirjeldused ja hinnangudKirjeldused ja hinnangud

Perearst ja pereõdePerearst ja pereõde
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Lääne-Harju haldusterritooriumil tegutsevad 3 perearstikeskust: 1. OÜ Paldiski Perearstid 2.Medicum
Perearstikeskus AS - Padisel ja Harju-Ristil 3. Perearst OÜ - Vasalemmas Märkimisväärselt suur hulk isikuid on
Keila linna ja Tallinna territooriumil tegutsevate perearstide nimistus. Perearstid suudavad teenindada eesti ja
vene keeles. Füüsiline ligipääsetavus hoonetesse, kus perearstid tegutsevad, on tagatud ka liikumisraskustega
isikutele. KOV poolt on tagatud riskirühmadele transpordi teenuse, juhul kui see on takistuseks teenusele
jõudmiseks. KOV poolt on tagatud ruumid Vasalemmas, Padisel ja Harju-Ristil. Samuti toimub perearstikeskuste
kommunaalkulude tasumine KOV poolt. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Vaimse tervise õdeVaimse tervise õde
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Vastav teenus puudub LHV haldusterritooriumil. Lähimad teenuseosutajad on Tallinnas (PERH, Lääne-Tallinna
Keskhaigla).
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Perearst ja
pereõde

Vaimse tervise
õde

Ämmaemanda
teenus

Füsioteraapia

Kodune
õendusabi

Koolitervishoiu
teenus (sh
kooliõde,

regulaarsed
terviseülevaatused)

Apteek

Laste
hambaravi

Täiskasvanute
hambaravi

Väga halb

Pigem halb

Pigem hea

Väga hea
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Ämmaemanda teenusÄmmaemanda teenus
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Vastav teenus puudub LHV haldusterritooriumil. Lähimad teensueosutajad Tallinnas (Ida-Tallinna Keskhaigla,
Lääne-Tallinna Keskhaigla).
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

FüsioteraapiaFüsioteraapia
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Vastav teenus puudub LHV haldusterritooriumil. Lähimad teenuseosutajad Keilas (Keila Teraapiakeskus OÜ),
Tallinnas või Haapsalus. Benita Kodu AS osutab füsioteraapiat taastusravi osana. MTÜ Keila
Rehabilitatsioonikeskuses saab rehabilitatsiooniteenuse raames füsioteraapiat. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kodune õendusabiKodune õendusabi
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
LHV territooriumil tegutsevad 3 erinevat firmat, kes on Haigekassa lepingupartnerid ning osutavad
õendusabiteenust: Benita Kodu AS Medendi OÜ TNP Konsultatsioonid OÜ Teenusvajadus on kaetud.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Koolitervishoiu teenus (sh kooliõde, regulaarsed terviseülevaatused)Koolitervishoiu teenus (sh kooliõde, regulaarsed terviseülevaatused)
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Koolitervishoiu teenus on kooliõe vastuvõtuga tagatud vähemalt 1 x nädalas kõikides koolides. Teenusevajadus on
suurem.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

ApteekApteek
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
LHV territooriumil tegutsevad 3 apteeki: 2 Paldiskis linnas (Benu)ja 1 Laulasmaa külas (Apotheka). Lähimad
apteegid on Keila linnas (4). Võimalus on teostada e-tellimusi. Harju-Risti, Padise ja Vasalemma piirkonnas teenus
puudub ja vajadus on suur.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Laste hambaraviLaste hambaravi
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
KOV territooriumil tegutsevad 2 hambaravikabinetti:Vasalemmas Dr. Kaljuranna Hambaravi OÜ ja Padisel Eve
Ehrbach. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Täiskasvanute hambaraviTäiskasvanute hambaravi
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
KOV territooriumil tegutsevad 2 hambaravikabineti: Dr. Kaljuranna Hambaravi OÜ- täiskasvanute hambaravi,
hambaproteesid, puuetega inimeste hambaravi ja Eve Ehrbach.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Esmatasandi tervishoiuteenused on vallaelanikele tagatud. Perearsti valik otsustatakse sageli töökoha asukoha
põhjal. Palju vallaelanikke kasutab Keila perearstide teenuseid. Vaimse tervise õe teenus on vajalik tuua
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StabiilnePigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.1

   

StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

StabiilneVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

4.0

   

vallaelanikele lähemale.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

3.1.2 Vähekindlustatutele tervishoiuteenuste võimaldamine

Analüüs

KOV katab vähekindlustatud isikute tervisekulud (sh mittekindlustatutele) juhul kui see on
vältimatu või tagab edaspidiselt isikule kindlustatuse.

Nimetatud juhtumeid on aastas väga minimaalselt: 2-3 juhtumit ja kulud ei ole märkimisväärsed.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

3.1.3 Hüved tervishoiuteenuse osutajatele arstiabi kättesaadavuse tagamiseks

Analüüs

KOV on andnud perearstidele ruumid tasuta (0 rendiga) kasutusele ning hüvitab igakuulised kommunaalkulud.

Samuti on teostatud remonditöid perearstide kasutuses olevates ruumides.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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StabiilnePigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.5

   

3.1.4 Eriarstiabi kättesaadavus

Analüüs

Eriarstid teenindavad eelkõige Tallinnas asuvates meditsiiniasutustes.Võimaldatud on sotsiaaltransporditeenus,
mis tagab avaliku teenuse kättesaadavuse. Sihtgruppi teenindavad 2 sotsiaaltranspordisõidukit + sotsiaaltöötajad.
Sõidud on igapäevased.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

3.1.5 Koolilaste tervise ülevaatused

Koolilaste tervise ülevaatused

HinnangudHinnangud

Kas koolilaste tervise ülevaatuse tulemusi analüüsitakse, tehakse sellest tulenevaid järeldusi?Kas koolilaste tervise ülevaatuse tulemusi analüüsitakse, tehakse sellest tulenevaid järeldusi?
KirjeldusKirjeldus:
Andmeid ei koguta ja ei analüüsita.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Koolitervishoiu aruannetele tuginedes kirjeldada erinevas kooliastmes õpilaste kõige sagedamini esinevaidKoolitervishoiu aruannetele tuginedes kirjeldada erinevas kooliastmes õpilaste kõige sagedamini esinevaid
terviseprobleeme. Mis muutused on viimaste aastate jooksul õpilaste tervises toimunud? terviseprobleeme. Mis muutused on viimaste aastate jooksul õpilaste tervises toimunud? 
KirjeldusKirjeldus:
Aruandeid ei koguta ja andmeid ei analüüsita.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Kooliõed töötavad koolides väikeste koormustega ning täidavad jooksvalt oma ülesandeid. Oleme hetkeseisuga
taganud tervishoiutöötaja teenuse alushariduse-ja üldhariduse asutustes. Andmeid ei koguta.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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3.1.6 Nõustamisteenuste kättesaadavus

Teenused

Joonis 3.1.6.a Nõustamisteenuste kättesaadavus

Kirjeldused ja hinnangudKirjeldused ja hinnangud

Psühholoogiline individuaalnõustaminePsühholoogiline individuaalnõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Koostööd tehakse erinevate teenusepakkujatega. Kohapeal täiskasvanutele teenust ei pakuta. Piirkonna inimesi
teenindavad MTÜ Toetus, OÜ Famitre, Keila Teraapiakeskus OÜ, EELK Perekeskus. Isikutel on võimalik pöörduda
teenusele iseseisvalt või suunamisega sotsiaaltöötaja poolt Vene keeles on teenust saada kitsamad võimalused.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Psühholoogiline perenõustaminePsühholoogiline perenõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Koostööd tehakse erinevate teenusepakkujatega väljastpoolt valda Piirkonna inimesi teenindavad MTÜ Toetus, OÜ
Famitre, Keila Teraapiakeskus, EELK Perekeskus. Isikutel on võimalik pöörduda teenusele iseseisvalt või
suunamisega sotsiaaltöötaja poolt
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Sõltuvusprobleemidega isikute ja perede psühholoogiline nõustamineSõltuvusprobleemidega isikute ja perede psühholoogiline nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Spetsialiseeritud nõustamisele suurt nõudlust ei ole olnud. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kriisinõustamine (psühholoogiline)Kriisinõustamine (psühholoogiline)

Psühholoogiline
individuaalnõustamine

Psühholoogiline
perenõustamine

Sõltuvusprobleemidega
isikute ja
perede
psühholoogiline
nõustamine

Kriisinõustamine
(psühholoogiline)

Eneseabi
grupid
(grupinõustamine)

Raseduskriisi
nõustamine

Noorte
seksuaaltervise

alane
nõustamine

Pere- ja
beebikool

Suitsetamisest
loobumise

nõustamine

Toitumisalane
nõustamine

Kehalise
aktiivsuse

alane
nõustamine

Muud
(juhul kui

on)

Väga halb

Pigem halb

Pigem hea
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Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Esmane kriisinõustamine on tagatud läbi Ohvriabiteenuse. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Eneseabi grupid (grupinõustamine)Eneseabi grupid (grupinõustamine)
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Piirkonnas vastavad grupid puuduvad.
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Raseduskriisi nõustamineRaseduskriisi nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Teenus on tagatud meditsiiniasutuse kaudu.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Noorte seksuaaltervise alane nõustamineNoorte seksuaaltervise alane nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Teenuse pakkumine toimub meditsiiniasutuste kaudu.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Pere- ja beebikoolPere- ja beebikool
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Teadaolevalt vastav tegevus piirkonnas puudub.
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Suitsetamisest loobumise nõustamineSuitsetamisest loobumise nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Teadaolevalt vastav tegevus piirkonnas puudub.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Toitumisalane nõustamineToitumisalane nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Teadaolevalt vastav tegevus piirkonnas puudub. Toitumisalane nõustamine on kättesaadav e - teenusena. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kehalise aktiivsuse alane nõustamineKehalise aktiivsuse alane nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Teadaolevalt vastav tegevus piirkonnas puudub. Kehalise aktiivsuse alane nõustamine on kättesaadav e-
teenusena ja spordiklubides tasulise teenusena. www.tervisejuht.ee
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Muud (juhul kui on)Muud (juhul kui on)
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Puuduvad.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs
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StabiilnePigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.1

   

TUGEVUSED

• Perearsti -ja hambaarsti teenused on elanikele
kättesaadavad. 

• Koolitervishoiu teenus on kooliõe vastuvõtuga
tagatud vähemalt 1 x nädalas kõikides koolides. 

• Hariduse tugiteenused on tagatud koolides ja
lasteaedades kohapeal või valla lepingupartnerite
juures tasuta teenusena.

NÕRKUSED

• Harju-Risti, Padise ja Vasalemma piirkonnas
puuduvad apteegid.

• Eriarsti teenus valla territooriumil puudub. 

• Nõustamisteenuseid peredele ja
rehabilitatsiooniteenuseid valla haldusterritooriumil ei
pakuta.

Oluline on osutada vallaelanikele vajadusel kaasabi teenuse finantseerimisel ning kättesaadavuse tagamisel
(elukoha lähedal).

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

3.1 Tervishoiuga seotud universaalsed teenused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.1  2.0 3.1.1 Esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus

3.0  2.0 3.1.2 Vähekindlustatutele tervishoiuteenuste võimaldamine

4.0  2.0 3.1.3 Hüved tervishoiuteenuse osutajatele arstiabi kättesaadavuse
tagamiseks

2.0  2.0 3.1.4 Eriarstiabi kättesaadavus

2.5  2.0 3.1.5 Koolilaste tervise ülevaatused

2.1  2.0 3.1.6 Nõustamisteenuste kättesaadavus

Kokkuvõte:

Esmatasandi tervisehoiuteenused on valla elanikele kättesaadavad. Vähekindlustatutele on tervishoiuteenused
võimaldatud. Perearsti ruumide kommunaalkulud tasutakse KOVi poolt ja need on arstide käsutuses 0 rendiga. 
Eriarstiabi kasutamine Tallinnas on tagatud ühistranspordiga või sotsiaaltranspordiga. Palju kasutatakse Keila ja
Tallinna perearstiteenust, kui see on tööl käijatele sobivam.  Pereteenuseid ja rehabilitatsiooniteenuseid vallas ei
pakuta, lähimad asumid on Keila, Haapsalu ja Tallinn, kuhu elanikud teenusele pöörduda saavad.
Nõustamisteenuste (sh hariduse tugiteenuste) kättesaadavus vallas on olnud ebaühtlane.  2020/2021 õppeaasta
algusest toimivad hariduse tugiteenused neljas tugipesas: Vasalemma-Rummu, Risti-Padise, Laulasmaa ja Paldiski.
Eripedagoogiline, psühholoogiline, sotsiaalpedagoogiline ja venekeelne logopeediline teenus on lasteaedades ja
koolides kohapeal tagatud. Eestikeelsele logopeedilisele teenusele saab lapsevanem koos lapsega pöörduda
vallavalitsuse lepingupartnerite poole. Logopeedide vähesus on probleem. Paldiskis on puudu eripedagoogidest. 
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

3.2 Haridusega seotud teenused

3.2.1 Alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus

HinnangudHinnangud

1. Kuidas on korraldatud alushariduse ja lastehoiu kättesaadavuse analüüsimine (mida analüüsitakse, sagedus,1. Kuidas on korraldatud alushariduse ja lastehoiu kättesaadavuse analüüsimine (mida analüüsitakse, sagedus,
vastutajad)?vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
Vallas on kasutusele võetud 2020 aastal infosüsteem ARNO, mis annab reaalajas ülevaate alushariduse teenuse
kättesaadavusest. Lastehoiu teenusest omab ülevaadet vallavalitsuses töötav alushariduse nõunik, kelle
vastutusala mõlemad teenused on.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Milline on teenuse nõudluse ja pakkumise suhe?2. Milline on teenuse nõudluse ja pakkumise suhe?
KirjeldusKirjeldus:
Lasteaiakohti on puudu Laulasmaa ja Vasalemma piirkonnas, teistes lasteaedades kohti jätkub.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas on korraldatud alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus majanduslikes raskustes peredele (tasuta kohad,3. Kuidas on korraldatud alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus majanduslikes raskustes peredele (tasuta kohad,
soodustused vms)?soodustused vms)?
KirjeldusKirjeldus:
Soodustused - kui lasteaias käib ühest perest 2 last, siis on lasteaiamaksu soodustus 50% ja alates 3. lapsest
100%. Majanduslikes raskustes peredel on võimalus pöörduda sotsiaalosakonna poole toetuse saamiseks. Iga
juhtumit vaadatakse eraldi.Soodustused kehtivad valla sissekirjutusega peredele.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Palun põhjendada, millistel põhjustel osa lastest ei osale alushariduses ega lastehoius (pole kohti, rahalised4. Palun põhjendada, millistel põhjustel osa lastest ei osale alushariduses ega lastehoius (pole kohti, rahalised
piirangud vms)?"piirangud vms)?"
KirjeldusKirjeldus:
See on vanemate valik, vallas on 10 lasteaeda, kes on valmis teenust pakkuma. Pakume alternatiivkohti, kuni
vabaneb koht eelistatud lasteaias.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Vallas on kasutusele võetud 2020 aastal infosüsteem ARNO, mis annab reaalajas ülevaate alushariduse teenuse
kättesaadavusest. Lasteaiakohti on puudu Laulasmaa ja Vasalemma piirkonnas, teistes lasteaedades kohti jätkub.
Vallas on üks lastehoiuteenuse pakkuja. Kui lasteaias käib ühest perest 2 last, siis on lasteaiamaksu soodustus 50%
ja alates 3. lapsest 100%. Majanduslikes raskustes peredel on võimalus pöörduda sotsiaalosakonna poole toetuse
saamiseks. Iga juhtumit vaadatakse eraldi.Soodustused kehtivad valla sissekirjutusega peredele. Uus, 4 rühmaga
Keila-Joa lasteaed, mis leevendab järjekordi Laulasmaa piirkonnas, on projekteeritud ja käimas on hankeperiood
ehitaja leidmiseks. Kahes lasteaias - Rummul ja Paldiskis - tegutsevad keelekümblusrühmad. Kolmes lasteaias -
Leholas, Kloogal ja Padisel on moodustatud sobitusrühmad arenguliste erivajadustega lastele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

3.2.2 Üldkeskhariduse ja kutsehariduse omandamise toetamine

Kirjeldada järgmisi aspekte (märkida juurde allikad, kust info pärineb)

RidaRida

1. Kuidas on korraldatud üldkeskhariduse ja kutsehariduse kättesaadavuse analüüsimine (mida analüüsitakse,1. Kuidas on korraldatud üldkeskhariduse ja kutsehariduse kättesaadavuse analüüsimine (mida analüüsitakse,
sagedus, vastutajad)?sagedus, vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
Vallas on üks gümnaasium, mis annab üldkeskhariduse. Info õpilaste valikutest asuda õppima gümnaasiumisse või
kutseharidusse tuleb EHISe andmebaasist ja Paldiski Ühisgümaasiumist. Sagedus-kord kuus. Vastutab üldhariduse
nõunik. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas KOV toetab haridust omandavaid õpilasi (nt ühistranspordi kompensatsioon vms)?2. Kuidas KOV toetab haridust omandavaid õpilasi (nt ühistranspordi kompensatsioon vms)?
KirjeldusKirjeldus:
Vald ei maksa kesk-ja kutseharidust omandavatele õpilastele toetusi. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kas ja kuidas KOV suunab kogukonna laste edasisi karjäärivalikuid, soodustades hilisema töö saamist KOV-is?3. Kas ja kuidas KOV suunab kogukonna laste edasisi karjäärivalikuid, soodustades hilisema töö saamist KOV-is?
KirjeldusKirjeldus:
Põhikooli 3. kooliastmes on karjääriõpetuse tunnid, ettevõtlusõppe raames tehakse koostööd kohalike
ettevõtetega.Töötukassa karjäärinõustajad külastavad kõiki põhikoole. Suvel tegutsevad õpilasmalevad valla eri
piirkondades.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Ettevõtlusõpe ja karjääriõpe koolides vajab eelisarendamist, samuti koostöökohtade leidmine kohalike
ettevõtjatega. Töö-ja tehnoloogiaõpetuse osana saavad olla praktiseerimise võimalused ettevõtetes, et tutvuda
tööeluga ja töötamise võimalustega oma vallas.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.5

   

3.2.3 Koolikohustust mittetäitvate lastega tegelemine

Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

HinnangudHinnangud

1. Korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist1. Korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist
ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha või struktuuriüksuse,ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha või struktuuriüksuse,
mille ülesannete hulka see kuulub.mille ülesannete hulka see kuulub.
KirjeldusKirjeldus:
Kooli poolt määratud isiku ülesannete hulka kuulub KOVi teavitamine (üldhariduse nõunik ja piirkonna lastekaitse
ametnik). Vesteldakse lapsevanema ja lapsega, selgitatakse põhjused, sõlmitakse kokkulepped ning kooli vastutav
töötaja (sotsiaalpedagoog või tugiteenuste koordineerija) ja lastekaitseametnik jälgivad olukorda.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida koolikohustust, et toetada neid2. Korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida koolikohustust, et toetada neid
tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks.tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks.
KirjeldusKirjeldus:
Praegu seda ei tehta.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Õpilasega tegeletakse koheselt, kui koolikohustuse mittetäitmise info KOVi laekub. Ennetustöö ja abivajava lapse
märkamine saab olla kooli tasandil tõhusam, vastavad protsessid kirjeldatud klassijuhataja ametijuhendis ja tugi-ja
mõjutusmeetmete korras. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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3.2.4 Hariduslikud tugiteenused

Teenused

Teenuse nõudlus ja pakkumine

Joonis 3.2.4.b Teenuste kättesaadavus

Kättesaadavuse analüüs ja hinnangKättesaadavuse analüüs ja hinnang

Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde, terviseedendaja vms)Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde, terviseedendaja vms)
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Kõikides valla koolides on seisuga 01.jaanuar 2021. kooli tervishoiutöötaja.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Eripedagoog (va logopeed)Eripedagoog (va logopeed)
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Valla koolides ja lasteaedades töötab kokku 10 eripedagoogi erinevate koormustega (5,4 ametikohta on täidetud ja
eripedagoogi otsitakse 3 ametikohale). Eripedagoogi teenusevajadus on katmata Paldiski koolides ja lasteaedades,
teistes haridusasutustes on vajadus kaetud.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

PsühholoogPsühholoog
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Valla koolides ja lasteaedades töötab kokku 4 psühholoogi erinevate koormustega. 2,5 ametikohta on täidetud ja
psühholoogi vajaduspõhine teenus kaetud.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kooli
tervishoiutöötaja

(kooliõde,
terviseedendaja

vms)
Eripedagoog (va
logopeed)

Psühholoog

Logopeed

Sotsiaalpedagoog

Pikapäevarühm

Õpilaskodu

Karjäärinõustamine
ja karjääriinfo

Väga halb

Pigem halb

Pigem hea

Väga hea
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

LogopeedLogopeed
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Eestikeelsete logopeedide 4 ametikohta on täitmata. Vallas töötab 0,6 koormusega eestikeelne logopeed Lehola ja
Klooga lasteaias. Venekeelsete logopeedide teenusevajadus on kaetud (2 ametikohta). Vald ostab logopeedi
teenust kahelt asutuselt Keilas. Lapsevanemad saavad tuge vajava lapsega teenusel käia.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

SotsiaalpedagoogSotsiaalpedagoog
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Valla koolides ja lasteaedades töötavad sotsiaalpedagoogid 5,5 ametikohal. Teenusevajadus on kaetud. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

PikapäevarühmPikapäevarühm
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Kõikides koolides on pikapäevarühm.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

ÕpilaskoduÕpilaskodu
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Õpilaskodu ei ole valla koolide juures.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Karjäärinõustamine ja karjääriinfoKarjäärinõustamine ja karjääriinfo
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Põhikooli 3. kooliastmes on karjääriõpetuse tunnid, ettevõtlusõppe raames tehakse koostööd kohalike
ettevõtetega. Töötukassa karjäärinõustajad külastavad kõiki põhikoole.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

·       Lääne-Harju vallas on loodud 2020/2021 õppeaasta algusest 4 tugipesa  (hõlmab 6 kooli ja 10 lasteaeda)  - Risti -
Padise (2 kooli ja 2 lasteaeda) tugipesa, Vasalemma - Rummu (1 kool, 2 lasteaeda) tugipesa, Paldiski  (2 kooli ja 2
lasteaeda) tugipesa ja Laulasmaa (ühendkool) tugipesa. Kokku on loodud 28 tugispetsialisti ametikohad + õpetaja
abid, tugiisikud, abiõpetajad. Spetsialistid on ristkasutuses ja teenuste osutamine on võimaluste piires (puudu on
logopeede ja eripedagooge) tagatud ühtlaselt üle valla. Eesmärgiks on seatud teenuste kompleksne kättesaadavus
piirkonna haridusasutustes. Mobiilsuse edendamine. Haridussüsteemi ja tugiteenuste arendamine ning vajalike
teenuste väljatöötamine vastavalt piirkonna eripärale. Tugipesad saavad olla ülikoolide praktikabaasiks ning
seeläbi on võimalus uute võimalike spetsialistide värbamiseks.  HEV õpilaste õppeprotsessi toetamiseks luuakse
eriklasse, lasteaedadesse erirühmasid, mis sisustatakse vajaliku mööbli ja tarvikutega. Välja on ehitatud ja
sisustatud nõustamisruumid tugispetsialistidele. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.8

   

3.2.5 Koolivägivalla ja koolikiusamise ennetamine

Kirjeldada järgmisi aspekte (märkida juurde allikad, kust info pärineb)

HinnangudHinnangud

1. Kas ja kuidas on korraldatud seire kooliõpilaste heaolu, sh koolikiusamiste üle (mida analüüsitakse, sagedus,1. Kas ja kuidas on korraldatud seire kooliõpilaste heaolu, sh koolikiusamiste üle (mida analüüsitakse, sagedus,
vastutajad)?vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
HTM korraldab rahuoluküsitlusi ja koolid saavad õpilaste rahulolu kohta perioodiliselt kord aastas tagasisidet.
Järelduste tegemine ja tegevuskava koostamine on koolide juhtkondade ülesanne.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Milliseid ennetustegevusi tehakse 2. Milliseid ennetustegevusi tehakse koolide psühhosotsiaalse keskkonna parendamiseks, sh koolivägivallakoolide psühhosotsiaalse keskkonna parendamiseks, sh koolivägivalla
ennetamiseks (sagedus, sisu, vastutajad)?ennetamiseks (sagedus, sisu, vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
KiVa programmiga on ühinenud 2 kooli. VEPA käitumisoskuste programmiga 3 kooli. Koolides on tagatud
sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas on korraldatud koolikiusamise ohvriks langenud laste toetamise protsess (protsessi kirjeldus, vastutajad)?3. Kuidas on korraldatud koolikiusamise ohvriks langenud laste toetamise protsess (protsessi kirjeldus, vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
Koolides on tagatud sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus. Vajadusel saavad lapsed abi ka sotsiaalvaldkonna
vahenditest, kui on pöördutud lastekaitse poole.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Kuidas on korraldatud koolikiusajatega tegelemine (protsessi kirjeldus, vastutajad jne)?4. Kuidas on korraldatud koolikiusajatega tegelemine (protsessi kirjeldus, vastutajad jne)?
KirjeldusKirjeldus:
Eraldi kirjeldatud ei ole. Koolikiusamise juhtumitega tegeleb võrgustik, kuhu on kaasatud ka lastekaitse.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

5. Kuidas on korraldatud vajalikud tugiteenused lastele ja peredele (teenuste kättesaadavus, nõudluse vastavus5. Kuidas on korraldatud vajalikud tugiteenused lastele ja peredele (teenuste kättesaadavus, nõudluse vastavus
pakkumisele jne)?pakkumisele jne)?
KirjeldusKirjeldus:
Haridus-ja sotsiaalteenuste integreerimine perede tõhusamaks toetamiseks on väljatöötamisel.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Koolide meeskondadel on teada, et reageerida ja sekkuda tuleb kohe ning lastega ja peredega tegeleda. Koolid, kes on
ühinenud sotsiaalsete oskuste programmidega VEPA, KiVa ja TORE, teevad seda süstemaatilisemalt. Koolide uuendatud
arengukavades 2020-2025 on planeeritud 100% ühinemine ühe või teise sostsiaalsete oskuste arendamise programmiga.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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TUGEVUSED

• Haridusteenuste andmehalduse digitaliseerimine.

• Kõigis koolide- ja lasteaedade uuendatud
arengukavades 2021-2025 on üks neljast peamisest
arengusuunast iga õppija toetamine.

• Lääne-Harju tugipesade töösserakendamine
võimaldab pakkuda vajaduspõhiseid tugiteenuseid
kõikides koolides ja lasteaedades.

NÕRKUSED

• Kvalifitseeritud spetsialistide (logopeed,
eripedagoog) vähesuse tõttu tööjõuturul on teenuse-
pakkumine raskendatud või erasektorist sisseostetava
teenusena vallale kulukas.

• Õpetajate ja lasteaiaõpetajate nõrk ettevalmistus ja
valmisolek haridusliku erivajadusega õpilaste ja
arengulise erivajadusega laste õpetamisel. 

• Õpetajate puudulik riigikeele oskus venekeelsetes
haridusasutustes vähendab nende enesetäiendamise
võimalusi ning takistab ühises valla haridusruumis
tegutsemist. 

3.2 Haridusega seotud teenused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  3.0 3.2.1 Alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus

3.0  3.0 3.2.2 Üldkeskhariduse ja kutsehariduse omandamise toetamine

2.5  3.0 3.2.3 Koolikohustust mittetäitvate lastega tegelemine

3.0  3.0 3.2.4 Hariduslikud tugiteenused

2.8  3.0 3.2.5 Koolivägivalla ja koolikiusamise ennetamine

Kokkuvõte:

LH valla hariduse arengukava raport 

Haridusteenuste olukord on kaardistatud ja analüüsitud ning parendustegevused kirjeldatud. Töös on suurte
süsteemide elluviimine Lääne-Harju valla ühises haridusruumis - tugipesad, juhtide, õppejuhtide ja õpetajate ning
tugispetsialistide õpikogukondade moodustamine. Vallas on kasutusele võetud 2020.a infosüsteem ARNO, mis
annab reaalajas ülevaate alus- ja üldhariduse teenuse kättesaadavusest. Vallas töötavad meeskonnana (kokku 4)
alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ning teenuste arendamise ja innovatsiooni nõunikud, kes tegelevad
valdkondadega sisuliselt ning koolide ja lasteaedade meeskondade toetamise põhimõttel. Tugipesade süsteemi
arendamine tagab vajaduspõhised tugiteenused hariduslike erivajadustega õpilastele ja arengulise erivajadusega
lastele üle kogu valla. Valmisolek märkamiseks, hindamiseks ja sekkumiseks toevajadusega lastele on tõusuteel. 
Kaasava hariduse rakendamise kokkulepped vajavad kirjeldamist igal tasandil ning meeskondlik lähenemine vajab
kokkuharjutamist. Õpetajate süsteemne täiendkoolitamine nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks nii lasteaias kui
koolis vajab arendamist. Kvali tseeritud õpetajate leidmine nii lasteaias kui koolis on probleemiks. Õpetajate
puudulik riigikeele oskus venekeelsetes haridusasutustes takistab osalust täiendõppes. Lasteaiakohti on puudu
Laulasmaa ja Vasalemma piirkonnas, teistes lasteaedades kohti jätkub. Vallas on üks lapsehoiuteenuse pakkuja.
Kui lasteaias käib ühest perest 2 last, siis on lasteaiamaksu soodustus 50% ja alates 3. lapsest 100%.
Majanduslikes raskustes peredel on võimalus pöörduda sotsiaalosakonna poole toetuse saamiseks. Iga juhtumit
vaadatakse eraldi. Soodustused kehtivad valla sissekirjutusega peredele. Uus, 4 rühmaga Keila-Joa lasteaed, mis
leevendab järjekordi Laulasmaa piirkonnas, on projekteeritud ja ehitus algab 2021.a sügisel. Kahes lasteaias -
Rummul ja Paldiskis - tegutsevad keelekümblusrühmad. Kolmes lasteaias - Leholas, Kloogal ja Padisel on
moodustatud sobitusrühmad arenguliste erivajadustega lastele.
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4. Haavatavate (riskis) sihtrühmadega tegelemine

4.1 Sotsiaalteenused ja -toetused

4.1.1 KOV osutatavad sotsiaalteenused

KODUTEENUS

HinnangudHinnangud

Milline on teenuse saajate arv ja teenuse osutamise maht (maht kokku+ keskmine maht teenuse saaja kohta) aastaMilline on teenuse saajate arv ja teenuse osutamise maht (maht kokku+ keskmine maht teenuse saaja kohta) aasta
jooksul?jooksul?
KirjeldusKirjeldus:
Koduteenust saab keskmiselt 75 eakat ja erivajadusega isikut. Keskmine maht nädalas on isiku kohta 4 tundi. 2019
aastal oli teenusmaht kokku 14 098 tundi.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Milline on hinnanguline teenuse tegelike vajajate arv aastas ning nende paiknemine KOV-is? Analüüsida kas jaMilline on hinnanguline teenuse tegelike vajajate arv aastas ning nende paiknemine KOV-is? Analüüsida kas ja
millised teenust vajavad rühmad võivad jääda koduteenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu (nt need kellelmillised teenust vajavad rühmad võivad jääda koduteenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu (nt need kellel
on seadusjärgsed ülalpidajad – või muud kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). Ühtlasion seadusjärgsed ülalpidajad – või muud kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). Ühtlasi
hinnata kas mingis piirkonnas elavad inimesed on teenusega kehvemini kaetud.hinnata kas mingis piirkonnas elavad inimesed on teenusega kehvemini kaetud.
KirjeldusKirjeldus:
Teenusvajadus on kaetud. 2019 a loodi juurde 2 hooldustöötaja kohta ning seega pakub teenust viis töötajat.
Lisaks on vastav koostööleping Eesti Punase Risti Paldiski Seltsiga. Kõige enam on teenust saavaid isikuid Paldiski
piirkonnas. Kitsendusi teenuse osutamisel seatud ei ole, lähtutakse abivajadusest. Teenuse pakkumine on kogu
vallas tagatud ühtlaselt.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustustest vm). Palume ühtlasi tuua välja peamisedpuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustustest vm). Palume ühtlasi tuua välja peamised
põhjused/takistused, miks inimesed teenust nii kaua ootavad ning millised on võimalused, kuidas seda olukordapõhjused/takistused, miks inimesed teenust nii kaua ootavad ning millised on võimalused, kuidas seda olukorda
parandada.parandada.
KirjeldusKirjeldus:
Ootejärjekorrad puuduvad, või on väga lühiajalised.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas on teatud koduteenuse komponente/tegevusi, mida KOV korraldatav teenus täna ei kata (nt isikuabi -Kas on teatud koduteenuse komponente/tegevusi, mida KOV korraldatav teenus täna ei kata (nt isikuabi -
abistamine hügieenitoimingutes vms, teenuse pakkumine nädalavahetustel), mis need on ning millised on abiabistamine hügieenitoimingutes vms, teenuse pakkumine nädalavahetustel), mis need on ning millised on abi
tagamise võimalused katmata komponentides?tagamise võimalused katmata komponentides?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse arendamisel peaks rõhku panema, et teenus oleks kättesaadav 7 päeva nädalas.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (Kui palju aastas teenusele kulus rahalisi vahendeid – palju kattis KOV,Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (Kui palju aastas teenusele kulus rahalisi vahendeid – palju kattis KOV,
palju inimesed ise. Kuidas see on ajas muutunud?)palju inimesed ise. Kuidas see on ajas muutunud?)
KirjeldusKirjeldus:
Teenus on isikule omaosaluseta ehk tasuta. 2019 aastal kulus teenuse osutamiseks 95 000 eurot. Keskmiselt oli
ühe teenustunni hinnaks 6.75 eurot.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)
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VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aasta jooksulTeenuse saajate arv aasta jooksul
KirjeldusKirjeldus:
KOV`i poolt suunatud ja finantseerimisel on üldhooldusteenusel 50 isikut.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas (keskmine vaba,sobiva teenusekoha ootel olevate inimeste arv, nt nendeHinnanguline teenuse vajajate arv aastas (keskmine vaba,sobiva teenusekoha ootel olevate inimeste arv, nt nende
inimeste arv, kes on pidanud aasta jooksul ootama sobiva teenuskoha vabanemist, ootama kauem kui 30 päeva –inimeste arv, kes on pidanud aasta jooksul ootama sobiva teenuskoha vabanemist, ootama kauem kui 30 päeva –
ooteaja hulka ei kuulu menetlusele kuluv aeg).ooteaja hulka ei kuulu menetlusele kuluv aeg).
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse ootel olevad isikud puuduvad. Ooteperiood võib olla juhtumitel, kus isik on dementsuse diagnoosiga ning
vajab paigutamist vastavasse osakonda.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm). Palume ühtlasi tuua välja peamisedpuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm). Palume ühtlasi tuua välja peamised
põhjused/takistused, miks inimesed teenust nii kaua ootavad ning millised on võimalused, kuidas seda olukordapõhjused/takistused, miks inimesed teenust nii kaua ootavad ning millised on võimalused, kuidas seda olukorda
parandada.parandada.
KirjeldusKirjeldus:
Ootejärjekord hetkel puudub. Ootamine võib lühiajaliselt tekkida, kui soovitakse kindlat teenusepakkujat ehk
hooldekodu.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimesteleTeenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
Enamus teenusepakkujaid on ligipääsetavuse taganud ka liikumisraskustega isikutele. Asutusesisene klientide
paigutamine võib sõltuda isiku liikumisraskustest. Näiteks liikumispuudega isikud paigutatakse vaid esimesele
korrusele, kus on tagatud igakülgne ligipääsetavus.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Milliste teenusekomponentide järgi oleks üldhooldusteenusel vajadus? Milliste teenusekomponentide järgi oleks üldhooldusteenusel vajadus? 
KirjeldusKirjeldus:
Vajadus on laiendada ja kohandada teenust isikutele, kellel dementsuse diagnoos või ilmingud. Luua vastav ja
turvaline (suurem järelvalve) keskkond.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse puhul kehtestatakse iga juhtumi puhul isiku omaosalus, milleks on üldjuhul 90-95% sissetulekutest
(töövõimetoetus, pension). Puudujääva osa katavad seadusjärgsed ülalpidajad ja/või KOV.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Isiku abivajadust hinnatakse olemasoleva ja kogutava info põhjal. Selleks täidetakse hindamisinstrument.
Hindamise info algallikaks võib olla raviasutuse epikriis, perearsti iseloomustus tervisliku seisundi kohta jne.
HinnangHinnang:
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Pigem hea (3)

Kas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?Kas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?
KirjeldusKirjeldus:
Maksevõime hindamiseks kasutatakse andmebaase, mis on kasutatavad läbi STAR keskkonnas. Selleks on SKAIS,
Maksu-ja Tolliamet, Töötukassa infobaasid. Samuti küsitakse vajadusel lisadokumente, mis kinnitavad inimese
maksevõimet või selle puudumist. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele suunamisel ja ülalpidamiskohustustega isiku olemasolul selgitatakse välja nende maksevõime. Selle
puudumisel või osalise võimekuse korral, võtab maksekohustuse KOV. Lähtutakse põhimõttest, et ei tohi seada
ohtu ülalpidamiskohustusega inimeste enda igapäevast toimetulekut.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel.Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel.
KirjeldusKirjeldus:
Teenusepakkuja valikul arvestatakse võimalusel isiku soovidega. Praktikas saab määravaks ajaline faktor, millal
teenust vajatakse ja vakantsete kohtade olemasolu soovitud asutuses.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsess on kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsess on kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse protsess saab alguse isiku sooviavaldusest, raviasutuse poolt väljastatud infost või isiku lähedaste
pöördumisest. Selgitatakse välja abivajadus, soovid ning eelistused.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Milliste teiste teenuste osutamisega saaks katta inimese abivajaduse, et inimene saaks veel jätkata elu omaMilliste teiste teenuste osutamisega saaks katta inimese abivajaduse, et inimene saaks veel jätkata elu oma
koduses keskkonnas? koduses keskkonnas? 
KirjeldusKirjeldus:
Koduses keskkonnas maksimaalse viibimise võimaldamise aitaks tagada järgmised tegevused: Koduteenuse
arendamine mahu ja ajaliste piirangute vabaks (7 päeva nädalas) Teatud juhtumitel tugiisiku või isikliku abistaja
teenus.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse saajate arv aastas on kuni 200 klienti. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas. Analüüsida ühtlasi kas ja millised teenust vajavad rühmad võivad jäädaHinnanguline teenuse vajajate arv aastas. Analüüsida ühtlasi kas ja millised teenust vajavad rühmad võivad jääda
teenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu. (nt need kellel on seadusjärgsed ülalpidajad – või muudteenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu. (nt need kellel on seadusjärgsed ülalpidajad – või muud
kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). Välja tuua takistused/põhjused ja võimalused olukorrakitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). Välja tuua takistused/põhjused ja võimalused olukorra
parandamiseks.parandamiseks.
KirjeldusKirjeldus:
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Antud teenus on tagatud kõigile, kelle suhtes on tuvastatud kõrvalabi vajadus (fikseeritud puue) ning olemas isik,
kes andnud nõusoleku teenust osutada. Üldjuhul on selleks lähedane pereliige või isiku hea tuttav. Teenusega
kaasneb vastava toetuse maksmine hooldajale.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm).puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm).
KirjeldusKirjeldus:
Teenusel puudub ooteaeg.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?
KirjeldusKirjeldus:
Teenusega seoses toimub toetuse maksmine hooldajale. Sügava puudega isiku ja lapse hooldajale makstav toetus
– 50 eurot kalendrikuus. Raske puudega isiku hooldajale makstav toetus – 30 eurot kalendrikuus. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Isiku abivajadust hinnatakse olemasoleva ja kogutava info põhjal. Selleks täidetakse hindamisinstrument.
Hindamise info algallikaks võib olla raviasutuse epikriis, perearsti hinnang tervisliku seisundi kohta jne
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamine ei ole seotud ülalpidamiskohustustega inimeste võimalustega. Teenusele suunatakse ka
isikuid, kellel on lähedaste seas on ülalpidamiskohustustega pereliikmeid ning nende võimalused ei ole teenuse
osutamise või mitteosutamise aluseks.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas määratakse hooldajaks ülalpidakohustusega inimesi ka juhul kui nad elavad samas eluruumis? Kas määratakse hooldajaks ülalpidakohustusega inimesi ka juhul kui nad elavad samas eluruumis? 
KirjeldusKirjeldus:
Hooldajaks määratakse ülalpidamiskohustusega inimesi ka juhul, kui nad elavad samas eluruumis.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamisel ja osutamisel arvestatakse inimese vaba tahtega. See tähendab, et hooldajaks määratakse
isik, kelle suhtes on nõusoleku andnud abivajaja.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Abivajaduse hindamine toimub koostöös isiku ja tema lähedastega. Isikul on otsustamisõigus hooldaja valikul.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

TUGIISIKUTEENUS
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HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastas - erinevate sihtrühmade lõikes (lapsed, täiskasvanud ja last kasvatavad isikud.Teenuse saajate arv aastas - erinevate sihtrühmade lõikes (lapsed, täiskasvanud ja last kasvatavad isikud.
Tugiisikuid määratakse nt eriolukorras inimestele, puudega lastele, psüühikahäirega inimestele) Tugiisikuid määratakse nt eriolukorras inimestele, puudega lastele, psüühikahäirega inimestele) 
KirjeldusKirjeldus:
Täiskasvanud isikute suhtes teenusvajadus on seni puudunud. Laste osas toimub teenuse osutamine aastas umbes
15 juhtumil+ haridusasutus.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas. Analüüsida ühtlasi kas ja millised teenust vajavad rühmad võivad jäädaHinnanguline teenuse vajajate arv aastas. Analüüsida ühtlasi kas ja millised teenust vajavad rühmad võivad jääda
teenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu. (nt need kellel on seadusjärgsed ülalpidajad – või muudteenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu. (nt need kellel on seadusjärgsed ülalpidajad – või muud
kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). 
KirjeldusKirjeldus:
Hinnanguliselt on teenusevajadus poole suurem. Takistuseks on finantside piiritletus ning otseste
teenuseosutajate puudus.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kas teenuse maht on piisav, s.t kas teenus katab ära teenuse saaja tegeliku vajaduse ( nt ajaline maht vms?)Kas teenuse maht on piisav, s.t kas teenus katab ära teenuse saaja tegeliku vajaduse ( nt ajaline maht vms?)
KirjeldusKirjeldus:
Teenusmaht on seotud finantsidega ja see seab piirid mahule. Vajadus oleks suurem.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm). puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm). Välja tuua takistused/põhjused jaVälja tuua takistused/põhjused ja
võimalused olukorra parandamiseks.võimalused olukorra parandamiseks.
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele saamise ooteaega põhjustab teenuse pakkujate puudus. Sagedaseks raskuseks on leida sobiv tugiisik,
mis on kindlasti ka hajaasustusega seotud, või leida kompromiss tasu osas. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse finantseerimine on toimund mitme kanali kaudu: 1. ESF vahenditest läbi Sotsiaalkindlustusameti; 2.
Tasandusfondi kaudu eraldatud raske ja sügava puudega laste teenuste arendamise vahenditest; 3.
Haridusasutuste eelarvest ehk KOV vahenditest. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kui palju on KOV-il teenuseosutajaid, kellega saaks või kellega on sõlmitud tugiisikuteenuste osutamise lepingKui palju on KOV-il teenuseosutajaid, kellega saaks või kellega on sõlmitud tugiisikuteenuste osutamise leping
(kas katab ära vajaduse?) (kas katab ära vajaduse?) 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuseosutajaks on EELK Perekeskus, kes on ühtlasi senine Sotsiaalkindlustusameti koostööpartner.
Teenuseosutajaid on leitud töökuulutuste kaudu. Tunnihind on väike, sõlmitakse käsundusleping, mis ei soodusta
püsiva ja pädeva töötaja leidmist ja tema tööl püsimist. Lasteaedades ja koolides on ka koosseisus tugiisikuid, ka
nende töötasu on väike ja rakendatavus kõikuv. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kui palju on KOV palgal tugiisikuid või teenuseosutajal tugiisikuid?Kui palju on KOV palgal tugiisikuid või teenuseosutajal tugiisikuid?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuseosutajal 13 + haridusasutustes 3. 
HinnangHinnang:
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Pigem halb (2)

Kui palju on ühel tugiisikul kliente (n-ö tugitavaid)?Kui palju on ühel tugiisikul kliente (n-ö tugitavaid)?
KirjeldusKirjeldus:
Tugiisikuteenus on üks-ühele teenus, ehk üldjuhul on ühel teenuseosutajal on üks klient.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Teenusvajaduse hindamisel koostatakse juhtumiplaan, mille abil fikseeritakse hetke olukord ning tegevuskava.
Kasutatatakse muid asjassepuutuvaid dokumente nt. rehabilitatsiooniplaani, lasteasutuse kirjeldust
teenusvajadusest jne.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas ja kuidas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?Kas ja kuidas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?
KirjeldusKirjeldus:
Abivajaduse väljaselgitamisel ning teenuse osutamisel ei ole maksevõime välja selgitamine vajalik, kuna puudub
omaosalus ehk teenus on tasuta.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Abivajaduse fikseerimisel ning teenuse korraldamisel ei ole üalpidamiskohustustega inimeste võimaluste välja
selgitamine vajalik, kuna puudub omaosalus ehk teenus on tasuta.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamisel arvestatakse isiku ja tema lähedaste vaba tahtega teenuseosutaja valikul ning mahu
planeerimisel.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenust saavad isik ja/või tema pereliikmed annavad sisendi abivajaduse hindamisel, teenuseosutaja valikul, mahu
määramisel jne.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse järgi nõudlus puudub.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kuidas kaardistate teenuse vajadust? (sarnaste KOVide võrdlus)Kuidas kaardistate teenuse vajadust? (sarnaste KOVide võrdlus)
KirjeldusKirjeldus:
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Teenusevajadus fikseeritakse juhtumipõhiselt.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Mis on takistused/põhjused ja mispuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Mis on takistused/põhjused ja mis
võimalused on olukorra parandamiseks. võimalused on olukorra parandamiseks. 
KirjeldusKirjeldus:
Kuna nõudlus puudub, ei ole ka ooteaega.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas teenuse maht on piisav, s.t kas teenus katab ära teenuse saaja tegeliku vajaduse ( nt ajaline maht vms?) Kas teenuse maht on piisav, s.t kas teenus katab ära teenuse saaja tegeliku vajaduse ( nt ajaline maht vms?) 
KirjeldusKirjeldus:
Kuna ühtki aktiivset teenuseosutamist ei toimu, ei ole võimalik hinnata mahu piisavust.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas teenus on piiratud ajaliselt (ei ole nädalavahetusel või pärast nö tööaega võimalik teenust saada)?Kas teenus on piiratud ajaliselt (ei ole nädalavahetusel või pärast nö tööaega võimalik teenust saada)?
KirjeldusKirjeldus:
Teenust ei ole regulatsiooni järgi ajaliselt piiratud.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas teenus tagab inimesele ka võimaluse spontaansuseks ja privaatsuseks? Kas teenus tagab inimesele ka võimaluse spontaansuseks ja privaatsuseks? (aruandes ei tohiks olla nõutud(aruandes ei tohiks olla nõutud
üksikasjalikud tegevuste kirjeldused)Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? üksikasjalikud tegevuste kirjeldused)Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenus tagaks inimesele ka võimaluse spontaansuseks ja privaatsuseks.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse vajaduse hindamine toimub isiku poolt antava info põhjal, olemasoleva asjassepuudutava
dokumentatsioon alusel ning lähtudes isiku soovist.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas Kas ja kuidas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?ja kuidas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?
KirjeldusKirjeldus:
Teenusel ei ole ettenähtud omaosalust, seega ei ole isiku maksevõime hindamine vajalik.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Teenusel ei ole ettenähtud omaosalust, seega ei ole teenuse korraldamisel vajalik ülalpidamiskohustustega
inimeste võimaluste hindamine.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamisel on kõige alus isiku enda vaba tahe: teenuse osutaja valikul ning mahu määramisel.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)
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Kas teenuse korraldamise protsess on kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas teenuse korraldamise protsess on kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenust saavad isik ja/või tema pereliikmed annavad sisendi abivajaduse hindamisel, eenuseosutaja valikul, mahu
määramisel jne.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

SOTSIAALTRANSPORT

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
2019 aastal oli teenuse saajaid 330.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastasHinnanguline teenuse vajajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Teenusepakkumine on tagatud kõigile vajajatele ja teenuse subjektidele.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Takistused/põhjused ja võimalusedpuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Takistused/põhjused ja võimalused
olukorra parandamiseks.olukorra parandamiseks.
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele saamisel on ooteaeg pigem erand. Sõitude ühitamise teel ja logistilise planeerimisega on teenus
üldjuhul tagatud soovitud ajaga. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on tagatud erinevad teenuse komponendid (raamitransport, saatja küsimus jms) Kuidas on tagatud erinevad teenuse komponendid (raamitransport, saatja küsimus jms) 
KirjeldusKirjeldus:
Raamtranspordi vajadusel tellitakse eritransport vastavalt teenusepakkujalt. Aastas keskmiselt 5-6 nimetatud
juhtumit.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas teenus on piiratud kellaajaliselt või nädalavahetustel?Kas teenus on piiratud kellaajaliselt või nädalavahetustel?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse nõudlus on üldjuhul tööpäevadel, sest siis tarbitakse avalike teenuseid. Vajadus tagatakse abi osutamine
ka nädalavahetusel, kuid nõudlus selleks on minimaalne.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas teenust osutab KOV ise või teenuseosutaja? Kas teenust osutab KOV ise või teenuseosutaja? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenust osutab KOV ise ning osadel juhtudel tellitakse teenust n. raamtransport, HEV õpilaste vedu, regulaarne
vedu jne. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Millised erinevad vajadused on? Kas on juhuveod, takso või liinivedu?Millised erinevad vajadused on? Kas on juhuveod, takso või liinivedu?
KirjeldusKirjeldus:
Enamus teenuse osutamisest moodustavad juhuveod. 4 juhtumi korral tellitatkse transport taksoveona- regulaarne
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vedu kindlatel aegadel. Regulaarne vedu toimub ka HEV õpilaste puhul teenuseosutaja poolt.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (kliendi omaosaluse suurus) kas hind kujuneb km pealt või lisandub kaKuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (kliendi omaosaluse suurus) kas hind kujuneb km pealt või lisandub ka
ooteaja eest tasu?ooteaja eest tasu?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse finantseerimine toimub täielikult KOV-i poolt ja omaosalust käesoleval hetkel kehtestatud ei ole.
Planeeritakse omaosalus kehtestatakse alates 2022 aastast.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas on ka jagatud sõiduteenuse võimalus? Kuidas on tasumine sellisel juhul?Kas on ka jagatud sõiduteenuse võimalus? Kuidas on tasumine sellisel juhul?
KirjeldusKirjeldus:
Jagatud sõiduteenust kasutusel ei ole, kuid toimub sõitude ühitamine.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Teenusvajaduse hindamise aluseks on isiku poolt esitatud info ning sotsiaaltöötajapoolse menetluse tulemusena
tehakse otsus teenuse võimaldamise suhtes.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?Kas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?
KirjeldusKirjeldus:
Teenusel ei ole kehtestatud omaosalust ning maksevõime hindamist ei toimu.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamine ei ole seotud ülalpidamiskohustustega inimeste võimalustega.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamisel lähtutakse isiku soovist ja vajadusest.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

VÕLANÕUSTAMISTEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastas KOV:i kaudu (teenust osutab lisaks nt Teenuse saajate arv aastas KOV:i kaudu (teenust osutab lisaks nt Töötukassa (ESFI vahenditest).Töötukassa (ESFI vahenditest).
KirjeldusKirjeldus:
KOV`i kaudu on teenust saanud 2020 aastal 6 isikut. Lisaks on esialgne nõustamine toimunud ka sotsiaaltöötaja
poolt.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas (Milline sihtrühm teenust enim vajab? Palju on toimetulekutoetuseHinnanguline teenuse vajajate arv aastas (Milline sihtrühm teenust enim vajab? Palju on toimetulekutoetuse
saajaid antud teenuse saajate seas?)saajaid antud teenuse saajate seas?)
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KirjeldusKirjeldus:
Teenuse potensiaalste vajajate arv on oluliselt suurem, kuid valmisolek ja motiveeritus teenusel osalemiseks on
väike. Enamus teenuse tarbijatest on toimetulekutoetuse saajad.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Teenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine? (sh liikumisraskustega inimestele)Võimalus, etTeenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine? (sh liikumisraskustega inimestele)Võimalus, et
teenuseosutaja tuleb ise kohale?teenuseosutaja tuleb ise kohale?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuseosutajad asuvad Tallinnas ning ligipääs ühistranspordiga on tagatud. Vajadusel saab teenuseosutaja tulla
ise kohale isikule sobivasse kohta.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (sh isiku omaosaluse suurus) Ka juhul kui inimene on pöördunud iseKuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (sh isiku omaosaluse suurus) Ka juhul kui inimene on pöördunud ise
otse teenuseosutaja poole.otse teenuseosutaja poole.
KirjeldusKirjeldus:
Teenus finantseeritakse KOV`i vahenditest kui toimub suunamine sotsiaaltöötaja poolt. Juhul, kui isik pöördub otse
teenusepakkuja poole, tasub isik teenuse eest vastavalt teenuseosutaja poolt kehtestatud hinnakirjale.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine? abivajava inimese teenusevajaduse hindamine? Kas on hinnatud abivajava inimeseKas on hinnatud abivajava inimese
maksevõime? (tervikliku abivajaduse hindamise käigus juba)maksevõime? (tervikliku abivajaduse hindamise käigus juba)
KirjeldusKirjeldus:
Teenusvajadus hinnatakse tervikliku abivajaduse hindamise käigus või abivajadus selgub muu teenuse või toetuse
määramise protsessis.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Isiku vaba tahe on kõige alus teenuse korraldamisel ja osutamisel. Sotsiaaltöötaja selgitab võimalusi ning annab
infot teenuse saamise kohta.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kui palju on piirkonnas teenuseosutajaid?Kui palju on piirkonnas teenuseosutajaid?
KirjeldusKirjeldus:
Koostööleping on MTÜ Võlanõustajad`tega ning vastavalt isku soovile on teenust võimalik saada ka Tallinna
Sotsiaaltöö Keskuses.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas teenuse korraldamise protsessi on kaasatud inimene ise ja tema nõusolekul ka lähedased? Kas teenuse korraldamise protsessi on kaasatud inimene ise ja tema nõusolekul ka lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamisel lähtutakse isiku soovist ja vajadusest.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Milliste teiste toetavate teenuste saaks katta inimese abivajaduse? (näiteks tugiisikuteenus- eelarve koostamine jaMilliste teiste toetavate teenuste saaks katta inimese abivajaduse? (näiteks tugiisikuteenus- eelarve koostamine ja
tark majandamine, koduse sooja toidu valmistamine värskest toorainest)tark majandamine, koduse sooja toidu valmistamine värskest toorainest)
KirjeldusKirjeldus:
Võlanõustamisteenust vajavad eelkõige isikud, kelle suhtes on algatatud täitenõue. Ennetavate abinõudena saaks
katta inimese abivajadust sotsiaalnõustamisega, pere tugiisiku kaasabil, aidates koostada pere eelarvet jms.
HinnangHinnang:
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Pigem halb (2)

Kas KOV pakub lisaks kohustuslikele teenustele ka toimetulekuõpet? Kas KOV pakub lisaks kohustuslikele teenustele ka toimetulekuõpet? 
KirjeldusKirjeldus:
Hetkel ei ole eraldi toimetulekuõpet.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

VARJUPAIGATEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Teenusekasutajaid on minimaalselt. Aastas 2-3 juhtumit. Koostööd on tehtud Tallinna teenuseosutajaga.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastasHinnanguline teenuse vajajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
2-3 juhtumit aastas.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamineTeenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine
KirjeldusKirjeldus:
Ligipääs on olemas.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimesteleTeenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
Ligipääs on olemas.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusekomponentide aspekt (Kas tegemist vaid magamisvõimalusega või pakutakse lisaks muid toetavaidTeenusekomponentide aspekt (Kas tegemist vaid magamisvõimalusega või pakutakse lisaks muid toetavaid
teenuseid?)teenuseid?)
KirjeldusKirjeldus:
Esmane sotsiaalnõustamine.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

TURVAKODUTEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Käesoleval aastal on teenust korraldatud 11- lapsele.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastasHinnanguline teenuse vajajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
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Prognoosi kohaselt ning suurema võimaluse korral võiks teenust vajada aastas kuni 20 last. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Teenuse tagamine abivajajale (Kas kohtade arv on piisav, et teenust abivajajatele tagada?)Teenuse tagamine abivajajale (Kas kohtade arv on piisav, et teenust abivajajatele tagada?)
KirjeldusKirjeldus:
Teenus tagatakse koostöös Tallinna linna allasutuse Tallinna Laste Turvakeskusega (vabade kohtade olemasolul).
Täiskasvanud isikule tagatakse teenus Lääne - Harju Tugikeskuses.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Teenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamineTeenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele on ligipääs ühistranspordiga tagatud või korraldatud sotsiaaltransport.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimesteleTeenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele ligipääs on tagatud ka liikumisraskustega inimestele.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenuse komponentide aspekt (Milliseid komponente teenus täna ei kata ning millised on arendusvõimalused?)Teenuse komponentide aspekt (Milliseid komponente teenus täna ei kata ning millised on arendusvõimalused?)
KirjeldusKirjeldus:
Teenusel olles algatatkse juhtumitöö kliendi suhtes ja selgitatakse välja personaalne abivajadus (nõustamised,
eluruumivajadus, materiaalne abi jne.)
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on korraldatud teenuselt väljumine?Kuidas on korraldatud teenuselt väljumine?
KirjeldusKirjeldus:
Vastavalt abivajadusele ja juhtumikorraldusele saab alguse teenuselt väljumise protsess.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

ELURUUMI TAGAMISE TEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
2019 a. sai teenust 36 leibkonda. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas (lisaks järjekordades väljenduvatele arvudele, võiks analüüsida omaHinnanguline teenuse vajajate arv aastas (lisaks järjekordades väljenduvatele arvudele, võiks analüüsida oma
piirkonnas lagunenud majades, pooltühjades kortermajades vms elavaid inimesi, kes potentsiaalselt vajaksid uutpiirkonnas lagunenud majades, pooltühjades kortermajades vms elavaid inimesi, kes potentsiaalselt vajaksid uut
elukohta)elukohta)
KirjeldusKirjeldus:
Teenus on alates 2020 a. tagatud Lääne-Harju Valla Tugikeskuses ning teenusele ei ole järjekorda. Ootel on
isikud, kes soovivad privaatset eluruumi ehk korterit. Hinnanguliselt 3-4 leibkonda.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
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puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Takistused/põhjused ja võimalusedpuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Takistused/põhjused ja võimalused
olukorra parandamiseksolukorra parandamiseks
KirjeldusKirjeldus:
Teenus on alates 2020 a. tagatud Lääne-Harju Valla Tugikeskuses ning teenusele ei ole ooteaega. Ootel on isikud,
kes soovivad kindlalt privaatset eluruumi ehk korterit.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on korraldatud eluruumi kohandamine erivajadustega inimesteleKuidas on korraldatud eluruumi kohandamine erivajadustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
KOV on kasutanud võimalust, mis tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“. 3 korda on avatud olnud taotlusvoor ja selle tulemusena on korraldatud
/korraldamisel ja finantseeritud/finantseerimisel kokku 15 kohandust.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?
KirjeldusKirjeldus:
KOV on kasutanud võimalust, mis tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“. 3 korda on avatud olnud taotlusvoor ja selle tulemusena on korraldatud
/korraldamisel ja finantseeritud/finantseerimisel kokku 15 kohandust.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

LAPSEHOIUTEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
5-10
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastasHinnanguline teenuse vajajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
10
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). 
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele saamisele järjekorda ei ole. vanem võib oma lapsele ise eralapsehiuteenuse pakkuja leida omale
sobivas asukohas, kui ta ei soovi vastu võtta valla poolt pakutud kohta munitsipaallasteaias. Vald toetab osaliselt
lapsehoiuteenuse maksmisel.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamineTeenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine
KirjeldusKirjeldus:
Võimalus on olemas ühistranspordiga.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimesteleTeenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele
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KirjeldusKirjeldus:
Ei oska kommenteerida.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?
KirjeldusKirjeldus:
Osaliselt vallaeelarvest.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

MILLISEID TEENUSEID KOV LISAKS OSUTAB?

HinnangudHinnangud

Teenus 1Teenus 1
Teenuse nimiTeenuse nimi:
Toitlustamisteenus
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Toitlustamisteenuse eesmärk on võimaldada toimetulekuraskustes isikutele üks täisväärtuslik toiduportsjon
päevas.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenus 2Teenus 2
Teenuse nimiTeenuse nimi:
Vältimatu sotsiaalabi
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Teenus ehk abi on isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise
tõttu. KOV osutab vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenus 3Teenus 3
Teenuse nimiTeenuse nimi:
Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
1) viipekeeletõlgi teenus; 2) häirenuputeenus; 3) psühholoogiteenus; 4) erialaspetsialisti nõustamised; 5) kriisiabi;
6) sõltuvusravi. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Enamnõutavad ja kohustuslikud teenused on kõigile tagatud.

Arendamist vajavad teenusemahud (n. koduteenus) ja teenused, kus toimub teenuse osutamine üks-ühele
(tugiisikuteenus).

Puudu on teenusepakkujatest.
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.9

   

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

4.1.2 Toimetulekutoetuse saajad

Toimetulekutoetuse saajate hulk

Joonis 4.1.2 .a Toimetulekutoetuse saajate hulk

Toimetulekutoetust saanud perekonnad
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Joonis 4.1.2 .b Toimetulekutoetust saanud perekonnad

Toimetulekutoetuste maksmise taust

HinnangudHinnangud

Kas analüüsite millistesse sihtrühmadesse toimetulekutoetuse saajad kuuluvad? Milliseid sihtrühmi enim väljaKas analüüsite millistesse sihtrühmadesse toimetulekutoetuse saajad kuuluvad? Milliseid sihtrühmi enim välja
tooksite?tooksite?
KirjeldusKirjeldus:
Analüüsi toimetulekutoetuse saajate sihtrühmade suhtes tehtud ei ole. Enamasti on tegemist tööealiste
inimestega, kes on töötud. Domineerivad isikud, kes on üle 50 eluaastate ning üksi leibkonnas. Järgmine sihtgrupp
oleks lastega perekonnad ja seejärel vanaduspensionärid. Viimaste hulgas on suur osa neid, kellele on määratud
rahvapension või üürivad korterit üüriturult. Osalise töövõimega isikuid ehk töövõimetoetuse saajad on teotuse
taotlejate seas harvem. Sageli on tegemist isikutega, kes elavad üüripinnal.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kas abivajadus on terviklikult hinnatud kohe kui inimene pöördub abivajadusega? Kas abivajadus on terviklikult hinnatud kohe kui inimene pöördub abivajadusega? 
KirjeldusKirjeldus:
Kui inimene pöördub toimetulekutoetuse sooviga, siis ei toimu automaatselt terviklikku hindamist. Olukord, kus
inimene vajab toimetulekutoetust, võibki olla lühiajaline ning esineda vaid ühe aspektina - majanduslik. Kui
selguvad lisavajadused, toimub ka komplekshindamine.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Milliseid toetavaid teenuseid ning toetusi on lisaks pakutud toimetulekusaajatele, mis toetaks nende iseseisvatMilliseid toetavaid teenuseid ning toetusi on lisaks pakutud toimetulekusaajatele, mis toetaks nende iseseisvat
toimetulekut? toimetulekut? 
KirjeldusKirjeldus:
Lisanduvad vajaduspõhised sotsiaaltoetused (sissetulekust sõltuvad). Lisateenustena on võimalik pakkuda,
sotsiaalnõustamist, võlanõustamist, psühholoogiteenust, eluruumiteenust, sõltuvusravi.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Palju inimesi/perekondi on viimaste aastate lõikes väljunud toimetulekutoetuste saajate ringist iseseisvale elulePalju inimesi/perekondi on viimaste aastate lõikes väljunud toimetulekutoetuste saajate ringist iseseisvale elule

Toimetuleku-toetust saanud perekondade arv kokkuToimetuleku-toetust saanud perekondade arv kokku
Igakuiselt toimetuleku-toetust saanud perekondade arvIgakuiselt toimetuleku-toetust saanud perekondade arv
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ParanemasPigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

ning millised meetmed on seda toetanud?ning millised meetmed on seda toetanud?
KirjeldusKirjeldus:
Viimaste aastate lõikes on väljunud toimetulekutoetuste saajate ringist hinnanguliselt paarkümmend leibkonda.
Reeglina aitab töise sissetuleku allika tekkimine isikuil väljuda TT toetuse saajate ringist. Samuti aitab
toimetulekutoetuse saajate ringist väljuda vanadudpensioni ikka jõudmine ja töövõime hindamine (taotletakse
osaline töövõime). 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Rahuldatud avalduste arv on seitsme viimase aasta jooksul stabiilselt kahanemas ehk langustrendi võib märgata
juhtumite seas, kus toetusega tagatakse perekonna toimetulekupiir.

Samuti on kahanenud viimase kolme aasta jooksul toetust saanud leibkondade arv.

Ühtlane on püsinud perekondade hulk, kes saavad toetust aasta läbi ehk 12 kuud.

Märkimisväärne osakaal on toetusaajatest on pikajalised töötud, kes ei ole suutnud siseneda tööturule. Põhjusteks
on oskuste puudumine, sõltuvusprobleemid, väikene motivatsioon jne.

Kohalik omavalitsus on antud juhtudel isikuid nõustanud, suunanud toetavale teenusele (sõltuvusravi), teinud
koostööd Töötukassaga jne.

Üleriigilises võrdluses oleme 2020a. toimetulekutoetust saanud inimeste arvult neljandal kohal (~3,9% Lääne-
Harju valla elanikkonnast).  Olukord vajab täpsemat kaardistamist ja vajadusel lisameetmete rajendamist.  

Probleemkohaks on riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, mis reaalselt ei kata perekonna minimaalseid kulutusi.

Samuti on valukohaks teatud kululiigid, mida ei võeta arvesse toetuse määramisel (nt. eluasemelaen ja
minimaalsed sidekulud). 

Seega tekkivad olukorrad, kus tegelikkuses ei ole perekonnal toimetulekupiir tagatud.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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4.1.3 KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

KOV eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvad toetused

HinnangudHinnangud

Kirjeldage, milliseid sissetulekust sõltuvaid toetusi KOV maksab ning milliste sihtrühmade milliseid vajadusiKirjeldage, milliseid sissetulekust sõltuvaid toetusi KOV maksab ning milliste sihtrühmade milliseid vajadusi
toetused katavad.toetused katavad.
KirjeldusKirjeldus:
1) Tervisetoetus - toetust tervisega seotud kulude hüvitamiseks makstakse järgmistel juhtudel: * laste prillide ja
täiskasvanutel prilliklaaside kulu hüvitamiseks; * puudest või erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või
rentimise kulu hüvitamiseks; * hooldusvahendite (mähkmed, kilelinad jne) kulude hüvitamiseks; * retseptiravimite
kulu hüvitamiseks; * raviasutuse väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks; *
ravikindlustamata isikule osutatud raviteenuste eest tasumiseks. Toetus on ettenähtud ravikindlustuseta isikute
hädavajalike ravikulude, puude raskusastme ja/või töövõime määramiseks tehtavate kulude osaliseks katmiseks. 2)
Lasteaia osalustasu ning lasteaia- ja koolitoidu toetus. 3) Lastega pere toetus Toetust määratakse lapse vanemale,
eestkostjale või lepingulisele hooldajale lapsele tehtavate kulutuste tegemiseks järgnevatel juhtudel: * riiete,
jalanõude, õppevahendite ja/või ravimite ostmiseks; * spordi- ja lastelaagrites, kooliekskursioonil osalemise kulude
kompenseerimiseks; * üldharidus- ja kutsekooli õpilase ühiselamu ja/või õpilaskodu üüri tasumiseks; * tugi- ja
raviteenuste kompenseerimiseks; * muude hädavajalike kulutuste kompenseerimiseks. 4) Huvialaringitoetus -
toetust makstakse huvialakooli või- ringi omaosaluse kompenseerimiseks. 5) Sotsiaalteenuse toetus - toetust
makstakse sotsiaalteenuse omaosaluse hüvitamiseks. 6) Üldhooldusteenuse tagamise toetus - üldhooldusteenust
saama õigustatud isikule teenuse osutamise tagamiseks perioodiliselt makstav toetus. 7) Toetus raske
majandusliku olukorra puhul makstakse: * isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse
sotsiaalsete riskide (töötus, haigus, töövõimetus, vanadus, toitja kaotus, laste kasvatamine, kuriteoohvriks
langemine, õnnetusjuhtum, erivajadus), elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu; *
toimetulekuraskustes perekondadele kütte muretsemiseks, eluaseme teenuste eest maksmiseks või eluruumi
hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks; * asenduskodust tagasipöördunud isikule iseseisva elu
alustamiseks vajalike vahendite soetamiseks; * kinnipidamisasutusest vabanenutele dokumentide taotlusega
soetud ja esmaste vajalike kulutuste kompenseerimiseks. 8)Toetus vältimatuks sotsiaalabiks makstakse
sotsiaalhoolekande seaduse mõistes vältimatut sotsiaalabi vajavale inimesele. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Muud KOV eelarvest makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused

HinnangudHinnangud

Kirjeldage, milliseid sissetulekust mittesõltuvaid toetusi KOV maksab Kirjeldage, milliseid sissetulekust mittesõltuvaid toetusi KOV maksab ning milliste sihtrühmade milliseid vajadusining milliste sihtrühmade milliseid vajadusi
toetused katavad.toetused katavad.
KirjeldusKirjeldus:
1) Sünnitoetus 2) Matusetoetus 3) Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus 4) Koolisõidutoetus 5) Hoolduspere
toetus 6) Puudega isiku hooldajatoetus 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

KOV lähtub põhimõttest, et tähelepanu tuleb pöörduda toetustele, mis on seotud abivajadusega. 

Oluline on pakkuda abi olukordades, mis tekitavad abivajajale reaalseid kulutusi või, kus leibkonna enda võimekus
vajab jõustamist.
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

Näiteks kulutuste kompenseerimine, mis seotud ravimitega, abivahenditega jne. Lastega perede osas on oluline
täiendavalt pöörata tähelepanu laste kasvatamisega seotud kulude hüvitamisele nt  seotud huvialategevusega,
kooli aasta algusega jne.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.1.4 Sotsiaaltoetuste ja teenuste analüüs sihtrühmade põhiselt

Abivajajate sihtrühmad läbi elukaare

HinnangudHinnangud

Lapsed (0-17 a)Lapsed (0-17 a)
Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavusErinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus:
Lapsi tuleb vaadelda tervikuna koos perekonnaga. Lastega perekonnad vajavad toetusi laste kasvatamisega soetud
kulutuste katmisel (sünd, kooli algus, huvihariduse kulud, õppekulud jne.) Teenuste puhul on eelkõige vajadus
nõustamise, teraapiate ja HEV laste puhul tugiisikuteenuse suhtes.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Noored (16-26 a)Noored (16-26 a)
Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavusErinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus:
Selles vanusegruppis on abivajadus kõige väiksem. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Tööealised täiskasvanud (18-64 a)Tööealised täiskasvanud (18-64 a)
Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavusErinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus:
Sihtrühm on teenustega kaetud. Vajadus on eelkõige materiaalse toetuse suhtes. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Vanemaealised (65 + a) Vanemaealised (65 + a) 
Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavusErinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus:
Kõige suurema ja intnesiivsema abivajadusega rühm. Lisaks erinevatele toetustele on vajadus teenustele, mis
tagavad isiku võimalikult pikemaajalise viibimise kodustes tingimustes- koduteenus. Täiskasvanud isiku hooldus. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Vajalik on arendada ja mitmekesistada teenuseid, mis on suunatud lastele ja lastega perekondadele: vanemluse
toetamine, perekoolid jne. 

Eakatele suunatud teenuste osas on vaja laiendada võimalusi ja osutada abi ka neile, kes elavad koos
pereliikmetega. Eesmärk oleks vähendada omaste hoolduskoormust.
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

TUGEVUSED

• Sotsiaaltoetuste ja -teenuste mitmekesisus.

• Võrgustiku hea koostöö menetlusprotsessides.

• Toimetulekutoetuste saajate arvu vähenemine.

NÕRKUSED

• Ennetuseesmärgiga tegevuste vähesus.

• Omastehooldajate suur koormus.

• Kõigi teenuste pakkumine ei toimu KOVi
haldusterritooriumil (ostetakse teenust mujalt).

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.1 Sotsiaalteenused ja -toetused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.9  3.0 4.1.1 KOV osutatavad sotsiaalteenused

2.0  3.0 4.1.2 Toimetulekutoetuse saajad

3.0  2.0 4.1.3 KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

3.0  2.0 4.1.4 Sotsiaaltoetuste ja teenuste analüüs sihtrühmade põhiselt

Kokkuvõte:

Enamnõutavad ja kohustuslikud teenused on elanikele tagatud. Arendamist vajavad teenusemahud (koduteenus) ja
üks-ühele osutatavad teenused (tugiisikuteenus). Puudu on teenusepakkujatest. Rahuldatud toimetulekutoetuste
avalduste arv on seitsme viimase aasta jooksul stabiilselt kahanemas ehk langustrendi võib märgata juhtumite
seas, kus toetusega tagatakse perekonna toimetulekupiir. Samuti on kahanenud viimase kolme aasta jooksul
toetust saanud leibkondade arv. Ühtlane on püsinud perekondade hulk, kes saavad toetust aasta läbi ehk 12
kuud. Märkimisväärne osakaal toetuseaajatest on pikaajalised töötud. Kohalik omavalitsus on isikuid nõustanud,
suunanud toetavale teenusele (sõltuvusravi), teinud koostööd Töötukassaga.

Üleriigilises võrdluses KOVide seas oleme 2020.a toimetulekutoetust saanud inimeste arvult neljandal kohal
(~3,9% Lääne-Harju valla elanikkonnast).  Olukord vajab täpsemat kaardistamist ja vajadusel lisameetmete
rakendamist. Probleemkohaks on riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, mis reaalselt ei kata perekonna
minimaalseid kulutusi. Samuti on valukohaks teatud kululiigid, mida ei võeta arvesse toetuse määramisel (nt.
eluasemelaen ja minimaalsed sidekulud). KOV lähtub põhimõttest, et tähelepanu tuleb pöörduda toetustele, mis
on seotud abivajadusega.  Oluline on pakkuda abi olukordades, mis tekitavad abivajajale reaalseid kulutusi,  kuid
samas hinnatakse inimese abivajadust terviklikult ehk eluvaldkondade põhiselt.
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ParanemasPigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.3

   

4.2 Abivajavate lastega tegelemine

4.2.1 Abivajava lapse juhtumikorraldus

Juhtumikorralduse aspektid

HinnangudHinnangud

Lapse abivajaduse märkamine ja sellest teavitamineLapse abivajaduse märkamine ja sellest teavitamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Abivajaduse hindamineAbivajaduse hindamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Juhtumi võrgustikutööJuhtumi võrgustikutöö
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Igapäevaselt tegeldakse juhtumitega, mis on vältimatud ehk kus juba vajatakse sekkumist. Suur roll on
võrgustikutööl varajase sekkumise juurutamisel. Märkamine, teavitamine  ja info õigeaegsel liikumisel on suur roll
nii ennetustegevuses ja sisulises töös. Lasteasutuste personalile on läbi viidud infotunde, kus lastekaitsetöötajad
on tutvustanud võimalusi ja koostöökohti et jõuda varajase märkamiseni. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

4.2.2 Abivajavale lapsele ja perele meetmete pakkumine

MEETMETE KÄTTESAADAVUS

HinnangudHinnangud

Vanemlike oskuste ja vanematevaheliste suhete toetamineVanemlike oskuste ja vanematevaheliste suhete toetamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Pere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseksPere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseks
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Lapse ja pere Lapse ja pere psühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korralpsühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korral
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus,Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus,
füsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapiafüsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapia
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm)Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm)
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HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Puudega lapse lapsehoidPuudega lapse lapsehoid
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Asendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamineAsendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Asendushoolduselt elluastujate toetamineAsendushoolduselt elluastujate toetamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Väärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamineVäärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

MEETMETE TULEMUSLIKKUS

HinnangudHinnangud

Vanemlike oskuste ja vanematevaheliste suhete toetamineVanemlike oskuste ja vanematevaheliste suhete toetamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Pere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseksPere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseks
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Lapse ja pere Lapse ja pere psühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korralpsühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korral
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus,Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus,
füsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapiafüsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapia
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm)Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm)
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Puudega lapse lapsehoidPuudega lapse lapsehoid
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Asendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamineAsendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Asendushoolduselt elluastujate toetamineAsendushoolduselt elluastujate toetamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Väärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamineVäärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamine
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HalvenemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.7

   

HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Teenuse kättesaadavus on problemaatiline turvakoduteenuse, asendushoolduteenuse osas asendus- ja perekodus,
eriti erivajadustega laste puhul. Kohti pole piisavalt, asutused on eraomandis ja võivad endale potentsiaalseid
kliente valida. Kaasav haridus ja asenduskodud/perekodud/hoolduspered ei tule toime haridusliku erivajadusega ja
käitumishäiretega lastega. Tekivad lapsed “keda kellelegi vaja pole” – kellega ei tule toime kodu, kool,
erialaspetsialistid, meditsiinisüsteem, politsei ja KOVil ei ole neid lapsi kuhugi abi saamiseks paigutada. Kinnise
lasteasutuse teenusele (KLAT) suunab kohus, reeglina üheks aastaks, mitte  õppeaastaks. Laps tuleb teenuselt
tagasi õppeaasta keskel ning  sellest tulenevalt ei leita lapsele sobivat tavakooli, lapsel on keeruline poole aasta
pealt uue kooliga kohaneda ning laps edasi koolis käima ei hakka – sisuliselt on KLATi teenus mõjuta. Juba praegu
oleks vaja seadusemuudatust, kus EÕK korras saaks lapse KLATi suunata, et hoida last endale ja teistele kahju
tegemast ajal, kui kohus KLAT teenusele saatmist otsustab ja /või prokuratuur noore (vahepealseid) õigusrikkumisi
menetleb. Vajadus on (pere-) tugiisikute süsteemi arendamise järgi - teenusmahu suurendamine,  koolitamine ja
vääriline tasustamine.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0

4.2.3 Hädaohus lapse toetamine

REGISTREERITUD HÄDAOHUS OLEVATE LASTE JUHTUMITE ARV

Tabel 4.2.3.0 Registreeritud hädaohus olevate laste juhtumite arv

20172017 20182018 20192019

Registreeritud hädaohus olevate laste juhtumite arvRegistreeritud hädaohus olevate laste juhtumite arv 1 8 11

HÄDAOHUS LAPSE PEREST ERALDAMINE

HinnangudHinnangud

Perest eraldamise alus ja tähtaegPerest eraldamise alus ja tähtaeg
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Turvakoduteenuse korraldatusTurvakoduteenuse korraldatus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Koostöövõrgustiku tegevus hädaohus oleva lapsegaKoostöövõrgustiku tegevus hädaohus oleva lapsega
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

HÄDAOHUS LAPSE JUHTUMIKORRALDUS
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.2

   

HinnangudHinnangud

1. Kas ja kuidas on KOV osalenud hädaohus lapse juhtumite menetlemisel/korraldamisel?1. Kas ja kuidas on KOV osalenud hädaohus lapse juhtumite menetlemisel/korraldamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Lastekaitsetöötaja algatab juhtumi menetluse. Vajadusel kaastakse võrgustikuliikmed, politsei, lasteasutus,
perearst jne. KOV`i poolt tehakse vastav otsus laste eraldamiseks. Toimub suunamine turvakoduteenusele või
asendushooldusteenusele.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas on korraldatud võrgustiku omavaheline suhtlemine? Millised on osapoolte rollid hädaohus oleva lapsega2. Kuidas on korraldatud võrgustiku omavaheline suhtlemine? Millised on osapoolte rollid hädaohus oleva lapsega
tegelemisel?tegelemisel?
KirjeldusKirjeldus:
Võrgustik koosneb lähtudes konkreetsest juhtumist. Oluline on info edastamne ja info vahetus. Otsene info
lasteastuselt, taustinfo perearstilt, kodukülastus koos politseiga jne.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas on KOV-is korraldatud kriisiabi (näiteks kriisinõustamine enesetappude puhul vms)? Kuidas on3. Kuidas on KOV-is korraldatud kriisiabi (näiteks kriisinõustamine enesetappude puhul vms)? Kuidas on
turvakodus korraldatud esmane nõustamine?turvakodus korraldatud esmane nõustamine?
KirjeldusKirjeldus:
Kriisiabi on tagatud SKA ohvriabiteenusena. Turvakodusse suunamisel on lapsele tagatud esmane nõustamine
vastava spetsialisti poolt.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Tänu arenenud võrgustikutööle on hädaohus lapse märkamine ja abistamine muutunud varajasemaks. Vajadusel
suunatakse laps hindamiseks Laste Vaimse Tervise Keskusesse.Ootejärjekorrad teenusele on pikad.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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ParanemasPigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

HalvenemasPigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

4.2.4 Puudega ja psüühikahäiretega (sh käitumishäiretega) laste toetamine

Analüüs

Kõige suurem nõudlus ja kasutamine toimub tugiisikuteenuse ja logopeediteenuse osas. Järgnevad
lapsehoiuteenus, erinevad teraapiad. Nõudmine ei kata logopeediteenuse tegelikku vajadust, sest valitseb
spetsialistide puudus. Rahastamine toimub nii riigi poolt eraldatud kui ka KOV enda vahenditest. Olemasolevate
teenuste kvaliteet on rahuldav, kuid teenuste maht peaks olema suurem enamusel teenustest. Lapse täiskasvanu
ikka jõudes STAR programmis jäävad andmed  nähtavaks järgmisele juhtumikorraldajale. Teenuse kasutamisel
võivad muutuda rahastusallikad.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

4.2.5 Väärkoheldud lastele suunatud tugi

Analüüs

Laste vaimset tervise toetavad teenused on psühhiaatri, psühhoteraapia teenus peredele, kliinilise psühholoogi
teenus, loovteraapia. Turvakoduteenusele oleme lapsi paigutanud, mis eeldab kokkuleppeid neid pakkuvate
omavalitsustega. Lääne - Harju vallas turvakodu puudub, kuid viimase paari aasta praktika näitab, et turvakodu- ja
asenduskoduteenuse osutamise kohti ei jätku. Vajalik on turvakodu asutamine Lääne - Harju valda. Ohvriabiteenus
on üldjuhul kättesaadav riikliku rahastuse osas, kuid tihti on abivajadus suurem kui riiklik rahastus suudab katta.
Samuti on teenuseosutajatel pikad järjekorrad. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

4.2.6 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavuse tagamine

Analüüs

KOV lastekaitsetöötaja täidab taotluse juhtudel, kus abivajajal esineb sotsiaalse rehabilitatsiooni vajadus.
Nende laste osas  omab KOV ülevaadet. Info abivajajast lapsest võib jõuda lastekaitsetöötajani
lasteasutusest, haridusasutusest, rehabilitatsiooniasutusest, perekonnalt jne. Puude olemasolul on
taotluse esitaja lapsevanem ja sellistel juhtudel ei pruugi info jõuda lastekaitsetöötajani. Sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavus on tagatud toimiva võrgustikutöö ning
rehabilitatsiooniasutustega hea koostöö kaudu.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.2.7 Käitumisprobleemidega ja süütegusid toime pannud lastega tegelemine

Analüüs

Lähenetakse juhtumipõhiselt ja kõigepealt hinnatakse lapse ja/või pere abivajadus. Edasi soovitatakse ja
rahastatakse kas osaliselt või täielikult vastavalt vajadusele, nt psühholoogilise nõustamise, pereteraapia teenust.
Vajadusel suunatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele.Ohvriabiga toimub koostöö ja võrgustikutöö nt lapsele
ja /või perele sobiva teenuse väljavalimisel. Esimest korda õigusrikkumise toime pannud alaealised suunatakse
koostöös politseiga programmi" Puhas Tulevik" (esimest korda alkoholi ja/või narkootilisi aineid tarvitanud
nooruk). Multiprobleemne noor (nt koolikohustuse täitmata jätmine, käitumisprobleemid, õigusrikkumised,
sõltuvusprobleemid) suunatakse koostöös politseiga programmi MDFT (multidimensiooniline pereteraapia).
Kõikide teenuste kättesaadavus saab olla parem (rohkem erispetsialiste ja lühemad teenuste järjekorrad, samuti
väiksem nn teenuste pealinnakesksus). Probleemiks on asenduskoduteenuse osutamise kohtade väike arv. Nõudlus
on tegelikkuses suurem nt kui perest on eraldatud rohkem lapsi kui 1, või mitu erivajadusega last (ühe pere laste
lahutamine ja paigutamine eraldi peredesse ei ole laste huvides, v. a. seadusega sätestatud erijuhtudel).
Hoolduspered ei ole täna veel valmis rohkem kui 1 (erivajadusega) last peresse võtma. Ei ole ka mõeldav, et igal
kohalikul omavalitsusel on oma asenduhooldusteenust pakkuv asutus. Mõistlik on luua ja ülal pidada 1
asendushooldusteenust pakkuvat asutust mitme KOV-I peale. Teenused saavad olla tulemuslikud nende
järjepideval kasutamisel. Teenus on tulemuslik, kui alaealine ja/või tema pere ei ole vähemalt 1 aasta jooksul
pärast teenus(te)e lõpetamist enam kohaliku omavalitsuse tööalase tähelepanu all ja tuleb iseseisvalt toime.
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StabiilnePigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.2.8 Kaasava hariduskorralduse rakendamine

Joonis 4.2.8.a HEV lapsed

Allikad:

KOV, EHIS

Analüüs

Valla kümnest lasteaiast kolmes on loodud sobitusrühmad (Lehola ja Klooga ning Padise). Lasteaiad, kus on
tavarühmad, võimaldatakse vajadusel tugiisikut lapse õpingutes ja tegevustes osalemise võimaluste
parandamiseks. Arendusrühma võimekust liitpuudega lastele, kus  paralleelselt on kohapeal tagatud ka näiteks
rehabilitatisooniteenused, vallal ei ole. Lasteaiad on haaratud tugipesade süsteemi ning tugispetsialistide
(psühholoog, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi) teenused on tagatud. Rahul saab olla logopeedi teenusega
venekeelses lasteaias (Paldiski Lasteaed Sipsik) ning venekeelsetes rühmades (Rummu Lasteaed Lepatriinu) ning
lastele Klooga lasteaias ning Paldiski Lasteaias Naerulind. Eestikeelne logopeedi teenus on kättesaadav
lähipiirkonnas, Keilas, kahe teenusepakkuja kaudu. Kohapeal on logopeed Klooga ja Lehola lasteaaedades. Vald
tasub logopeedi teenuse eest lepingupartnerite juures, kuid nii mõnedki lapsevanemad siiski ei lähe lapsega
teenusele. Lünka püüavad täita eripedagoogid oma pädevuste piirides. Koolides on tõhustatud ja eritoega lastele
tagatud neile määratud teenused.  Samuti toetatakse õpilasi üldtoe raames. 

 

Koolieelsetes lasteasutustes osalevate HEV laste arvKoolieelsetes lasteasutustes osalevate HEV laste arv
Üldhariduse statsionaarses õppes õppivate HEV õpilaste arvÜldhariduse statsionaarses õppes õppivate HEV õpilaste arv

2017 2018 2019
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

4.2.9 Lapsed hariduslike erivajadustega õpilaste koolides

Tabel 4.2.9.1 Lapsed erivajadustega õpilaste koolides

20172017 20182018 20192019

Lapsed erivajadustega õpilaste koolidesLapsed erivajadustega õpilaste koolides 9 11 15

Allikad:

KOV

Analüüs

1. EHISe andmed

2. Õpilaskodu, transport kooli ja koju

3. Ei paku teenuseid, nõudlust ei ole olnud.

4. Lastele leiti tavakool, millel on õpilaskodu, väljaspool valda.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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TUGEVUSED

• Teenuste pidev arendamine ja laienemine.

• Toimiv võrgustikutöö.

• Tugiteenuseid arengulise erivajadusega lastele
pakutakse lasteasutuse juures.

NÕRKUSED

• Kodulähedaste teenuste (REH-teenus) kättesaadavus
ei ole piisav.

• Vähene ennetustöö-spetsialistide ja ressursside
puudus.

• Erivajadustega laste osakaalu tõus.

4.2 Abivajavate lastega tegelemine. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.3  3.0 4.2.1 Abivajava lapse juhtumikorraldus

2.7  1.0 4.2.2 Abivajavale lapsele ja perele meetmete pakkumine

3.2  3.0 4.2.3 Hädaohus lapse toetamine

2.0  3.0 4.2.4 Puudega ja psüühikahäiretega (sh käitumishäiretega) laste
toetamine

2.0  1.0 4.2.5 Väärkoheldud lastele suunatud tugi

3.0  2.0 4.2.6 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavuse tagamine

2.0  2.0 4.2.7 Käitumisprobleemidega ja süütegusid toime pannud lastega
tegelemine

3.0  3.0 4.2.8 Kaasava hariduskorralduse rakendamine

3.0  2.0 4.2.9 Lapsed hariduslike erivajadustega õpilaste koolides

Kokkuvõte:

Igapäevaselt tegeldakse juhtumitega, mis on vältimatud ehk kus juba vajatakse sekkumist.  Tänu arenenud
võrgustikutööle on hädaohus lapse märkamine ja abistamine liikunud varajasemaks. Teenuse kättesaadavus on
problemaatiline turvakoduteenuse, asendushooldusteenuse asendus- ja perekodus, eriti erivajadusega laste
puhul. Vajadus on (pere-) tugiisikute süsteemi arendamiseks - teenusmahu suurendamine,  koolitamine ja vääriline
tasustamine. Olemasoleva teenuse kvaliteet on rahuldav, kuid teenuse maht peaks olema enamiku isikute puhul
suurem. Lasteaedades, kus on tavarühmad, võimaldatakse vajadusel tugiisikut lapse õpingutes ja tegevustes
osalemise võimaluste parandamiseks. Arendusrühma võimekust liitpuudega lastele, kus  paralleelselt on kohapeal
tagatud ka näiteks REH- teenused, vallal ei ole. Lasteaiad on haaratud tugipesade süsteemi ning tugispetsialistide
(psühholoog, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi) teenused on tagatud kohapeal. Eestikeelse logopeedi teenust
pakutakse valla lepingupartnerite juures Keilas ja see on lapsele tasuta.
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HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

4.3 Perede toetamine

4.3.1 Lastega leibkondade elamistingimused

Analüüs

Leibkondade suhtes, kes on lastekaitsetöötajate vaateväljas, omatakse ka ülevaadet elamistingimuste osas.
Munitsipaalpindade osas on tehtud vastav kaardistus. KOVi poolt on tagatud vältimatud parendus- ja
remonditööd. 2020. aastal loodi Lääne-Harju Valla Tugikeskus, kus saab pakkuda eluruumiteenust ka lastega
perekondadele ning kus on tagatud elamisväärsed tingimused. Lastekaitsetöötajate kaasabil on lasterikkad pered
taotlenud vastavat toetust Kredex`ilt. Toetuse eesmärk on parandada perede elamistingimusi.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.3.2 Toidupuuduses olevad lapsed

Analüüs

Valla koolides tagatakse kõigi õpilaste tasuta toitlustamine 3 korda päevas (hommik, lõuna  ja õhtuoode). Valla
lasteaedades käivad kõik lapsed on vabastatud toitlustamistasust. Eesmärk on tagada vähemalt 1 kord päevas
toidu kättesaadavus. Toimub aastatepikkune koostöö MTÜga Lääne-Harju Lasterikkad, kelle kaudu tagatakse iga
kuu toidupakid 40le perele. Vajadusel toimub ka abistamine ühekordselt. Paldiski piirkonnas toimub koostöö
MTÜga Abivajaja, kelle kaudu pakutakse toitlustamisteenust igapäevaselt. Vajadus on teenusega laieneda ka
teistesse valla piirkondadesse.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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4.3.3 Töö lapseootel ja lapsi omavate peredega

Teenused

Joonis 4.3.3.a Teenuste kättesaadavus

HinnangudHinnangud

PerekoolidPerekoolid
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Piirkonnas ei ole perekooli läbiviijaid.
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Raseduskriisi nõustamineRaseduskriisi nõustamine
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Teenust pakutakse meditsiiniasutuste juures (naistekliinikud).
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teismelise eas vanemaks saajatele suunatud tugiTeismelise eas vanemaks saajatele suunatud tugi
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Teenus puudub.
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

Pereteraapia, paariteraapiaPereteraapia, paariteraapia
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Teenust pakuvad erinevad koostööpartnerid: EELK Perekeskus, MTÜ Toetus.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Perekoolid

Raseduskriisi nõustamine

Teismelise eas vanemaks
saajatele suunatud tugi

Pereteraapia, paariteraapia

Lapse ja/või pere tugiisikud
Väga halb

Pigem halb

Pigem hea
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Lapse ja/või pere tugiisikudLapse ja/või pere tugiisikud
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Peretugiisikuteenust pakutakse läbi koostöö SOS Lastekülaga. KOV on partner SOS Peretugevndusprogrammis.
Piirkonnas töötab 3 tugiisikut. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Vajadus on luua peretugiisikute ametikohad KOV struktuuri. See tagab teenuse stabiilsuse ja kättesaadavuse.
Oluliselt on vaja laiendada mahtu.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.3.4 Vanemluse toetamine

VANEMLIKE OSKUSTE HINDAMINE JA TOETAMINE

HinnangudHinnangud

Kas ja kuidas hinnatakse KOV:s vanemlikke oskuseid ning toetamist vajavaid aspekte vanemluses?Kas ja kuidas hinnatakse KOV:s vanemlikke oskuseid ning toetamist vajavaid aspekte vanemluses?
(Hindamismeetodid, koostöö erinevate spetsialistidega)(Hindamismeetodid, koostöö erinevate spetsialistidega)
KirjeldusKirjeldus:
Konkreetset hindamismeetod puudub. Vastavalt juhtumile, võetakse hinnanguid erialaspetsialistidelt (n.
pereterapeudilt). 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Milline on KOV:i vajadus vanemlike oskuste toetamise osas (nt hinnates vajadust pereteraapia,Milline on KOV:i vajadus vanemlike oskuste toetamise osas (nt hinnates vajadust pereteraapia,
vanemlusprogrammi pakkumise, individuaalse psühholoogilise nõustamise, tugigruppide, perelepitusteenuse jmsvanemlusprogrammi pakkumise, individuaalse psühholoogilise nõustamise, tugigruppide, perelepitusteenuse jms
osas)?osas)?
KirjeldusKirjeldus:
Kõigi teenuste osas on vajadus ja nõudlus olemas. Probleemkohaks on teenuste reaalne kättesaadavus. Vajalik
oleks, et teenuseid saab pakkuda perele võimalikult kodu lähedal. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kas vajajatele on kättesaadav vanemluse nõustamine (nt psühholoogiline nõustamine lapsevanematele,Kas vajajatele on kättesaadav vanemluse nõustamine (nt psühholoogiline nõustamine lapsevanematele,
pereteraapia vmt)? Kas KOV:is on olemas spetsialistid, kes on pädevad vanemluse osas tuge pakkuma? Kui ei ole,pereteraapia vmt)? Kas KOV:is on olemas spetsialistid, kes on pädevad vanemluse osas tuge pakkuma? Kui ei ole,
milliste naaber KOV:ide/organisatsioonidega tehakse koostööd, et pädevad spetsialistid/teenused jõuaksidmilliste naaber KOV:ide/organisatsioonidega tehakse koostööd, et pädevad spetsialistid/teenused jõuaksid
lapsevanemateni?lapsevanemateni?
KirjeldusKirjeldus:
Lastekaitsetöötaja suunamisel ja nõustamisel toimub lapsevanemate suunamine erinevatele teenustele või kaasabi
osutamine erinevate võimaluste leidmisel. Teenust pakuvad erinevad koostööpartnerid: EELK Perekeskus, MTÜ
Toetus.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kas KOV:i esmatasandi spetsialistidele võimaldatakse vanemluse teemal täiendkoolitusi, et ennetada jaKas KOV:i esmatasandi spetsialistidele võimaldatakse vanemluse teemal täiendkoolitusi, et ennetada ja
õigeaegselt märgata võimalikke probleeme?õigeaegselt märgata võimalikke probleeme?
KirjeldusKirjeldus:
KOV lasteasutuste töötajatele toimuvad erinevad koolitused k.a. temaatikaga, mis puudutavad vanemlust.
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HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

VANEMLUST TOETAVAD PROGRAMMID

HinnangudHinnangud

Kas ja millised vanemlusprogrammid ning kui sageli on KOV:s kättesaavad? Kui suurele sihtrühmale neidKas ja millised vanemlusprogrammid ning kui sageli on KOV:s kättesaavad? Kui suurele sihtrühmale neid
korraldatakse ning kas see vastab tegelikule nõudlusele?korraldatakse ning kas see vastab tegelikule nõudlusele?
KirjeldusKirjeldus:
KOV on kolmandat korda vanemluskoolitust "imelised aastad. 2 gruppi on eestikeelsed ja 1 grupp, mis alustab
tööd 2021 a. alguses on venekeelne. Hetkel on pakkumine vastanud nõudlusele. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas programmid vastavad sisuliselt vajadusele ja on piisavad?Kas programmid vastavad sisuliselt vajadusele ja on piisavad?
KirjeldusKirjeldus:
Programm on tõenduspõhine ja saanud osalejate poolt positiivset tagasisidet.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas programmides saavad osaleda ka vanemad, kes ei kuulu riskirühmadesse?Kas programmides saavad osaleda ka vanemad, kes ei kuulu riskirühmadesse?
KirjeldusKirjeldus:
Programmis on võimalik osaleda ka vanematel, kes ei kuulu riskirühma. Grupi moodustamisel on üks eeldustest, et
oleksid esindatud erinevad rühmad.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kui jätkusuutlikuks hindate vanemlusprogrammide rahastust ning millistest vahenditest neid ellu viiakseKui jätkusuutlikuks hindate vanemlusprogrammide rahastust ning millistest vahenditest neid ellu viiakse
(projektipõhiselt, KOV:i eelarvest ja/või muudest vahenditest)?(projektipõhiselt, KOV:i eelarvest ja/või muudest vahenditest)?
KirjeldusKirjeldus:
Koolitusprogrammis on olnud kaasrahastaja TAI pooles ulatuses ja teine pool on KOV rahastada.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Vajalik on ennetustöö osana võimaldada koolitusi kõigile soovijatele ning tuua koolitused peredele lähemale.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

HEAOLUPROFIIL 2020

118



TUGEVUSED

• Tasuta toitlustamise võimaldamine lasteasutustes.

• Lääne-Harju Valla Tugikeskuse loomine ja
eluruumiteenuse kvaliteedi tõstmine.

• Lastega leibkondade lisandumine.

NÕRKUSED

• Vähene ennetustöö.

• Vähene koolituste ja tugigruppide olemasolu.

• Perede vähene motiveeritus.

4.3 Perede toetamine. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  2.0 4.3.1 Lastega leibkondade elamistingimused

3.0  2.0 4.3.2 Toidupuuduses olevad lapsed

2.0  2.0 4.3.3 Töö lapseootel ja lapsi omavate peredega

2.8  3.0 4.3.4 Vanemluse toetamine

Kokkuvõte:

Ülevaade lastekaitsetöötajate vaateväljas olevate leibkondade elamistingimuste osas on olemas. 
Munitsipaalpindade osas on tehtud vastav kaardistus. KOVi poolt on tagatud vältimatud parendus- ja
remonditööd. 2020.a loodi Lääne-Harju Valla Tugikeskus, kus saab pakkuda eluruumiteenust ka lastega
perekondadele ning kus on tagatud elamisväärsed tingimused. Lastekaitsetöötajate kaasabil on lasterikkad pered
taotlenud vastavat toetust Kredexilt. Toetuse eesmärk on parandada perede elamistingimusi. Valla koolides
tagatakse kõigi õpilaste tasuta toitlustamine ja kõik lasteaedades käivad lapsed on vabastatud
toitlustamistasust. Toimub aastatepikkune koostöö MTÜ-ga Lääne-Harju Lasterikkad, kelle kaudu tagatakse
igakuised toidupakid 40 perele. Vajadusel toimub ka abistamine ühekordselt. Paldiski piirkonnas toimub koostöö
MTÜ-ga Abivajaja, kelle kaudu pakutakse toitlustamisteenust igapäevaselt.  Vajadus on teenusega laieneda ka
teistesse valla piirkondadesse. Vajalik on ennetustöö osana võimaldada vanemluskoolitusi kõigile soovijatele ning
tuua koolitused peredele lähemale.
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5. Kohaliku omavalitsuse toimimine ja ressursid

5.1 Kohaliku omavalitsuse toimimine

5.1.1 Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV eelarvesse

Joonis 5.1.1.a Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV eelarvesse

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RR300

Analüüs

Elanikkonna elatustase on kasvanud, samuti tööga hõivatus. Valla elanike arv kasvab vaikselt ja järjekindlalt, mis
toob kaasa vajaduse planeerida muudatusi kooli-ja lasteaiavõrgus ning intensiivistuva  elamuehitusega seotud
investeeringutes. Elanikkond kasvab peamiselt Laulasmaa piirkonnas, mujal on see jäänud stabiilsele tasemele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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5.1.2 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud

Tabel 5.1.2.1 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud

20172017 20182018 20192019

Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud kokkuKohaliku omavalitsuse eelarvetulud kokku 15984800,00 18585800,00 19629910,00

Eelarve tulud inimese kohtaEelarve tulud inimese kohta 1268,18 1482,42 1566,32

Allikad:

Eesti Statistika andmebaas, tabel RR300

Analüüs

Eelarve tulud kasvasid 2018. aastal võrreldes eelmise perioodiga 16% ja 2019. aastal 6%. Tulud 1 inimese kohta
kasvasid vastavalt 17% ja 3%.

Toetusfond kasvas 2018. aastal võrreldes eelmise perioodiga 34% ja tasandusfond 3%. Tasandusfond kasvas
vastavalt 26% ja 7%.

Kokkuvõttes - eelarve tulude kasv on 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga aeglustunud.

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0

5.1.3 Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves

Tabel 5.1.3.1 Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves

20172017 20182018 20192019

Sotsiaalkaitsekulud kokku (tuh eurodes)Sotsiaalkaitsekulud kokku (tuh eurodes) 1471 1421 1636

Sotsiaalkaitsekulude osakaal KOV eelarves (%)Sotsiaalkaitsekulude osakaal KOV eelarves (%) 9 8 8

Sotsiaalkaitsekulu elaniku kohtaSotsiaalkaitsekulu elaniku kohta 116 113 131

Allikad:

KOV; Eesti Statistika andmetabel RR302 - Kohalike eelarvete põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse
väljaminekud; Statistika ja aruandlus | Sotsiaalkindlustusamet; https://riigiraha.fin.ee/

Analüüs

Kulutused sotsiaalkaitsele on 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga kasvanud 1,4% ja 2019. aastal võrreldes
eelmise perioodiga 15,1%. Sotsiaalse kaitse kulude osakaal valla eelarves on ca 7%, mis on sarnane
võrrelduna Harju maakonna ja Eestiga tervikuna. 
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TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

5.1.4 Hindamine KOV tööprotsessis

Palun kirjelda hindamist KOV tööprotsessis läbi järgmiste aspektide:

HinnangudHinnangud

1. Kirjeldada kas ja kuidas on kvaliteedijuhtimine osa KOV tööprotsessist? Too välja, milliseid kvaliteedijuhtimise1. Kirjeldada kas ja kuidas on kvaliteedijuhtimine osa KOV tööprotsessist? Too välja, milliseid kvaliteedijuhtimise
süsteeme või raamistikke sisehindamiseks on KOV-s rakendatud?süsteeme või raamistikke sisehindamiseks on KOV-s rakendatud?
KirjeldusKirjeldus:
Lääne-Harju vallas kasutatakse töö tulemuslikkuse ning edasimineku jälgimiseks ja järelduste tegemiseks igal
aastal arengukava täitmise aruande koostamise metoodikat. Igas valdkonnas koostatakse möödunud kalendriaasta
kohta põhjalik analüüs vastavalt arengukavas kirjeldatud eesmärkidele ja tegevustele. Samuti esitavad allasutused
igal aastal möödunud aasta/õppeaasta kohta tegevuskava/üldtööplaani analüüsi, mis on koostatud vastavalt
arengukavas kirjeldatud arengusuundadele ja tegevustele (sisuliselt on tegemist samuti arengukava täitmise
aruandega). Tulenevalt analüüside tulemustest tehakse vajadusel muudatused arengukavades. Kehtestatud on ka
sellekohane vallavalitsuse määrus. Kord aastas toimuvad arenguvestlused nii vallavalitsuse kui ka hallatavate
asutuste töötajatega.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas on KOV-is korraldatud seire allasutustes läbiviidavate kvaliteedihindamiste osas (ülevaate olemasolu2. Kuidas on KOV-is korraldatud seire allasutustes läbiviidavate kvaliteedihindamiste osas (ülevaate olemasolu
asutustest, kes on kvaliteedihindamisi läbi viinud, kvaliteedihindamiste regulaarsus vms)? Kuidas toetab KOVasutustest, kes on kvaliteedihindamisi läbi viinud, kvaliteedihindamiste regulaarsus vms)? Kuidas toetab KOV
asutusi kvaliteedihindamiste läbiviimisel (nt info, rahastus, kogemuste vahetamine vms?)asutusi kvaliteedihindamiste läbiviimisel (nt info, rahastus, kogemuste vahetamine vms?)
KirjeldusKirjeldus:
Allasutused esitavad igal aastal vallavalitsusele möödunud aasta/õppeaasta kohta tegevuskava/üldtööplaani
analüüsi, mis on koostatud vastavalt arengukavas kirjeldatud arengusuundadele ja tegevustele (sisuliselt on
tegemist arengukava täitmise aruandega). Tulenevalt analüüsi tulemustest tehakse vajadusel muudatused
arengukavades. Arengukava periood on 5 aastat, mille möödudes tuleb koostada sisehindamise aruanne, mis
omakorda annab indikatsiooni ja sisendi järgmise arengukava loomisel. Arengukava loomisel on vallavalitsus
asutusele nõustajaks. Arengukava kinnitab vallavalitsus. Nii tegevuskava/üldtööplaani iga-aastane aruanne kui ka
sisehindamise aruanne tuleb esitada vallavalitsusele. Kehtestatud on ka sellekohane vallavalitsuse määrus. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kirjelda kas ja mil määral 3. Kirjelda kas ja mil määral rakendab KOV andmeid oma elanikkonna (sh laste ja perede) heaolust ülevaaterakendab KOV andmeid oma elanikkonna (sh laste ja perede) heaolust ülevaate
saamiseks? Kas see protsess on regulaarne?saamiseks? Kas see protsess on regulaarne?
KirjeldusKirjeldus:
EHIS, Haridussilm, SKA andmebaas, Rahvastikuregister- regulaarne kasutamine tegevuste planeerimisel.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Mil viisil lähtub KOV oma tegevusi plaanides elanikkonna tegelikest vajadustest? (Tegevuste planeerimine4. Mil viisil lähtub KOV oma tegevusi plaanides elanikkonna tegelikest vajadustest? (Tegevuste planeerimine
andmete, uuringutulemuste analüüsist lähtuvalt.)andmete, uuringutulemuste analüüsist lähtuvalt.)
KirjeldusKirjeldus:
KOV lähtub oma tegevusi planeerides elanikkonna tegelikest vajadustest, ent sellekohaseid uuringuid spetsiaalselt
ja regulaarselt läbi ei viida. Koolides ja lasteaedades viiakse regulaarselt kord aastas läbi rahuloluküsitlusi.
HinnangHinnang:
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Pigem hea (3)

5. Kas ja mil viisil hinnatakse KOV-s planeeritud tegevuste elluviimist ja mõõdetakse tulemuslikkust?5. Kas ja mil viisil hinnatakse KOV-s planeeritud tegevuste elluviimist ja mõõdetakse tulemuslikkust?
KirjeldusKirjeldus:
Ülal kirjeldatud (iga-aastane arengukava täitmise aruanne).
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Arenguvajadused: Protsesside kirjeldamine kõigis omavalitsuse teenustekõigis omavalitsuse teenuste valdkondades ning kvaliteedijuhtimise
põhimõtete järgmine. Praegu on fookus seatud näiteks rohevallale. Vajalik on vastavate ülesannetega ametnik.

Elanike ootusted ja vajaduste väljaselgitamine

Inimeste kaasamine otsustamisse

Faktidel põhinev otsustamine

Eestvedamine ja suhete juhtimine

Protsessipõhine lähenemine

Protsesside parandamine

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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• Motiveeritud ja kvalifitseeritud tööjõud

• Elanike arvu stabiilne kasv.

• Omavalitsuse eelarve on tasakaalus.

NÕRKUSED

• Tegelemine jätkuvalt haldusreformi järgsete
mõjudega (elanike motiveeritus ja ebaühtlane
elatustase).

• Teenused on koondunud peamiselt Tallinnasse ja
Keilasse. Väga paljud teenused ei ole valla
territooriumil esindatud, sh eriarstid, teraapiad,
rehabilitatsiooniteenused lastele ja täiskasvanutele.

• Protsessid ei ole kirjeldatud kõigis valitsemise
valdkondades. Kvaliteedijuhti ei ole ametis.

5.1 Kohaliku omavalitsuse toimimine. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  3.0 5.1.1 Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV eelarvesse

3.0  1.0 5.1.2 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud

3.0  3.0 5.1.3 Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves

3.0  3.0 5.1.4 Hindamine KOV tööprotsessis

Kokkuvõte:

Haldusreformijärgse omavalitsusena on Lääne-Harju vald tegelenud 4 väga erineva piirkonna ühtlustamisega, et
tagada elementaarsed teenused ja taristu võrdselt igas piirkonnas. Eesmärgiks on tagada elanike esmane heaolu. 
Elanike vajaduste kohta küsitlusi ja uuringuid ei ole läbi viidud, kindlasti tuleb seda järgmiste arenguperioodide
kavandamisel teha.
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5.2 Kvalifitseeritud spetsialistid ja koostöö heaolu tagamiseks

5.2.1 KOV`i juhitud võrgustikud ennetuse, tervise ja heaolu edendamiseks

Kirjeldada järgmisi aspekte valdkonnaülese koostöö korraldamisel:

HinnangudHinnangud

1. Milline on KOV-is heaolu edendav koostöö erinevate valdkondade ja asutuste vahel 1. Milline on KOV-is heaolu edendav koostöö erinevate valdkondade ja asutuste vahel (koostöö vorm ja(koostöö vorm ja
regulaarsus; nimetada kaasatud valdkonnad ja asutused; vastutajad koostöö arendamisel jne)? regulaarsus; nimetada kaasatud valdkonnad ja asutused; vastutajad koostöö arendamisel jne)? 
KirjeldusKirjeldus:
Tegutsevad kogukonnakomisjon ja rohevalla tiim. Mõlemal juhul on tegemist kogukondliku algatusega ja
toimitakse koostöös vallavalitsuse ja hallatavate asutustega. Kokkusaamised toimuvad reeglina kord kuus.
Kogukonnakomisjonis on esindatud valla erinevatest piirkondade elanikud vabatahtlikkuse alusel.
Kogukonnakomisjoni on kaasatud vastavalt esile kerkinud küsimustele ja päevakajalistele teemadele vallajuhid ja -
ametnikud. Kogukonnakomisjon saab kaasa rääkida dokumentide eelnõude koostamisel ja muude otsuste
tegemisel. Rohevalla tiimi panid endi seast kokku valla aktiivsed rohelise mõtteviisi pooldajad ja propageerijad
ning tutvustasid ideed vallavalitsusele, et Lääne - Harju vald võiks olla Eesti esimene rohevald, kus üle kõikide
valdkondade ja läbi hallatavate asutuste tegevuste järgitakse keskkonnasäästlikku tegutsemisviisi nii otsustes kui
tegudes. Selle raames toimib edukas koostöö vallavalitsuse, kogukondade ja elanike, ettevõtjate ja vabaühenduste
vahel.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas on korraldatud ennetustegevuste ühine strateegiline planeerimine (tegevuskava ja eesmärkide2. Kuidas on korraldatud ennetustegevuste ühine strateegiline planeerimine (tegevuskava ja eesmärkide
olemasolu, uuendamise regulaarsus, vastutajad jne)? olemasolu, uuendamise regulaarsus, vastutajad jne)? 
KirjeldusKirjeldus:
Ei ole strateegiliselt planeeritud. Ennetustegevus on katmata valdkond meie vallas. Vaja oleks eraldi selle
ülesandega spetsialisti.
HinnangHinnang:
Väga halb (1)

3. Mil viisil on teie hinnangul koostöö planeerimisse kaasatud juhtivatel positsioonidel olevad isikud? 3. Mil viisil on teie hinnangul koostöö planeerimisse kaasatud juhtivatel positsioonidel olevad isikud? 
KirjeldusKirjeldus:
Koostöö planeerimisse on kaasatud osakonnajuhid ja allasutuste juhid.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Lääne-Harju vald vajab tervise- ja/või heaolumeeskonda/-nõukogu, kes valdkondade üleselt seisab selle eest, et
igas valdkonnas tehakse otsuseid ja tegevusi arvestades tervisedenduse/turvalisuse/heaolu printsiipi.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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5.2.2 Juhtumitöö võrgustikud

Kirjeldada ja anda hinnang olukorrale KOV-is:

HinnangudHinnangud

1. Milliseid juhtumipõhiseid koostöövõrgustikke on loodud ning kuidas toimib juhtumipõhine lähenemine eri1. Milliseid juhtumipõhiseid koostöövõrgustikke on loodud ning kuidas toimib juhtumipõhine lähenemine eri
sihtgruppides (abivajav laps, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, vanemaealiste toimetulek)?sihtgruppides (abivajav laps, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, vanemaealiste toimetulek)?
KirjeldusKirjeldus:
Koostöövõrgustik luuakse juhtumi- ja kliendipõhiselt. Lähenemine võrgustikuloomisel on samadel alustel,
olenemata sihtgrupist. Võrgustiku loomise vajadus on sõltub probleemi või abivajaduse olemusest. Eelnevast
lähtudes kaasatakse asjaomased isikud või ametkonnad. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas on korraldatud juhtumipõhiste koostöövõrgustike loomine KOV-is (kordade, mehhanismide või2. Kuidas on korraldatud juhtumipõhiste koostöövõrgustike loomine KOV-is (kordade, mehhanismide või
kokkulepete olemasolu; vastutuse jagamine jne)? kokkulepete olemasolu; vastutuse jagamine jne)? 
KirjeldusKirjeldus:
Koostöövõrgustiku kutsub kokku juhtumikorraldaja (sotsiaaltööspetsialist, lastekaitsetöötaja). Võrgustiku
kaasatakse isikud või ametkonnad, kes omavad asjakohast infot, kellest sõltub juhtumi lahendamine, kellega
koostöö edaspidi luuakse jne. Koostöövõrgustikul tehtavad kokkulepped fikseeritakse üldjuhul kirjalikult.
Olenevalt teemast, võivad koostöövõrgustikku näiteks kuuluda sotsiaalkindlustusamet, politsei, meditsiiniasutus,
perearst, lasteaed, kool, rehabilitatsiooniteenuse pakkuja, kliendi lähedased, muud teenusepakkujad jne.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas hindate koostöövõrgustike varasemat koostööd riigiasutustega ja teiste KOV-idega?3. Kuidas hindate koostöövõrgustike varasemat koostööd riigiasutustega ja teiste KOV-idega?
KirjeldusKirjeldus:
Varasemat koostööd võib hinnata heaks. Loodud on erinevad kontaktid ning välja on kujunenud ka võrgustikutöö
vaheline infovahetus.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Koostöövõrgustiku loomine jääb juhtumipõhiseks. Ametnike vaheline suhtlus ja infovahetus, mis jäävad
võrgustikukohtumiste vahele. Olukorra fikseerimiseks ja tegevusplaani koostamiseks on koostöö vältimatu.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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5.2.3 Rahvatervise tegevuste korraldus kohalikus omavalitsuses

Rahvatervise korraldus KOVis

HinnangudHinnangud

Ametniku olemasoluAmetniku olemasolu
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Meeskonna olemasoluMeeskonna olemasolu
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kaasatus arengustrateegia koostamisseKaasatus arengustrateegia koostamisse
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

HetkeolukordHetkeolukord. Rahvatervise valdkond ei ole valla arengus prioriteetsel kohal. Heoluprofiili pilootprojektis
osalemine on aidanud kaasa tervikpildi loomisele sotsiaal - ja haridusteenusest haavatavatele sihtgruppidele, valla
demograaflistest ja rahvatervise andmetest ning keskkonnatingimustest.

Puudujäägid. Puudujäägid. Vallas puudub tervisemeeskond ning ametnik, kelle ülesandeks on valdkonna arendamine.

Arenguvajadused.Arenguvajadused. Heaoluprofiili valmimise järgselt on vajalik moodustada regulaarselt kooskäiv legitiimne
nõukogu, kelle ülesannete hulka kuulun rahvatervise tegevuste planeerimine ja elluviimine.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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5.2.4 Lastekaitsespetsialistide olemasolu ja kvalifikatsioon

Lastekaitseametnike arv

Tabel 5.2.4.1 Lastekaitseametnike arv

20172017 20182018 20192019

Lastekaitseametnike arvLastekaitseametnike arv 2 3 4

Laste arv lastekaitseametniku kohtaLaste arv lastekaitseametniku kohta 2,0 3,0 4,0

Olukorra kirjeldus

HinnangudHinnangud

1. Kuidas on korraldatud lastekaitsetöötaja(te) kättesaadavus KOV-is (täiskoormus, osakoormus vms)?1. Kuidas on korraldatud lastekaitsetöötaja(te) kättesaadavus KOV-is (täiskoormus, osakoormus vms)?
KirjeldusKirjeldus:
Neli lastekaitsespetsialisti ametikohta on täidetud täiskoormusega. Tööjaotus on piirkonnapõhine: Keila,
Vasalemma, Paldiski ja Padise. Kaks lastekaitsetöötajat on Keila teeninduspunktis ja kaks Paldiskis. Dubleeriv
koostöötamine tagab asendusvõimaluse. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas hindate laste arvu suhet lastekaitsetöötaja kohta (nõudluse ja pakkumise suhe)?2. Kuidas hindate laste arvu suhet lastekaitsetöötaja kohta (nõudluse ja pakkumise suhe)?
KirjeldusKirjeldus:
Statistiliselt on ühe lastekaitsetöötaja kohta keskmiselt 700 last. Selline suhe aga ei taga reaalsuses, et jõutaks iga
lapseni võimalikult vara ning toimuks ka ennetus- ehk preventiivne töö. Juhtumite ja menetluste ajamahukus on
määravama tähtsusega.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

3. Kuidas hindate lastekaitsetöötaja professionaalsust (kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 193. Kuidas hindate lastekaitsetöötaja professionaalsust (kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 19
nõuetele)?nõuetele)?
KirjeldusKirjeldus:
Kõigil lastekaitsetöötajatel on sotsiaaltööalane haridus. Üks töötaja on ka taotlenud kutsetunnistuse (laste ja
perede heaolu valdkond).
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Millisel viisil tegeleb lastekaitsetöötaja ennetustööga?4. Millisel viisil tegeleb lastekaitsetöötaja ennetustööga?
KirjeldusKirjeldus:
Ennetustöö peaks olema lastekaitsetöö igapäevane ja oluline osa, kuid kahjuks on suunatud olemasolevad
ressursid juba tekkinud probleemide lahendamisele ja abi osutamisele.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

5. Kuidas toetab KOV lastekaitsetöötaja kvalifikatsiooni tõstmist ja individuaalset arengut (sh töönõustamisele5. Kuidas toetab KOV lastekaitsetöötaja kvalifikatsiooni tõstmist ja individuaalset arengut (sh töönõustamisele
suunamine)?suunamine)?
KirjeldusKirjeldus:
Tööandja ehk ametiasutuse poolt on soositud enesearengu ja kvalifikatsiooni tõstmisega seotud tegevused ja
koolitused. Toimub koolitustegevuse finantseerimine, kutse omistamisega seotud kulude tasumine jne. 2021
kevadel viidi läbi supervisioon lastekaitsetöötajatele. Sotsiaalkindlustuameti poolt on toimunud töönõustamised. 
HinnangHinnang:
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Pigem hea (3)

Analüüs

Positiivne on, et võrreldes 2017 aastaga on struktuuris  poole rohkem lastekaitsespetsialisti ametikohti (4). Hetke
vajadus on aga lisada veel üks vastav ametikoht. See samm aitab suuremat tähelepanu pöörata ennetustegevusele
ning hajutab olemasolevat koormust. Juhtumimenetlused on keerukad ja väga mahukad (kohtuprotsessid,
dokumentatsiooni vormistamised, aruandlused jne). 2021 aasta jaanuarikuus oli lastekaitsevaldkonnas töös 280
aktiivset juhtumi- või lihtmenetlust.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

5.2.5 Lastega töötavad inimesed formaalhariduses ja nende kvalifikatsioon

Õpetajate arv

Tabel 5.2.5.1 Õpetajate arv

20172017 20182018 20192019

Õpetajate arv alusharidusesÕpetajate arv alushariduses 56 62 57

Alusharidust omandavate õpilaste arv ühe õpetaja kohtaAlusharidust omandavate õpilaste arv ühe õpetaja kohta 11 10 11

Õpetajate arv põhiharidusesÕpetajate arv põhihariduses 282 295 279

Põhiharidust omandavate õpilaste arv ühe õpetaja kohtaPõhiharidust omandavate õpilaste arv ühe õpetaja kohta 4 3 4

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal kõikidest (%)Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal kõikidest (%) 67 62 64

Olukorra kirjeldus

HinnangudHinnangud

1. Kuidas toetab KOV õpetajaid erialateadmiste täiendamisel? 1. Kuidas toetab KOV õpetajaid erialateadmiste täiendamisel? 
KirjeldusKirjeldus:
Lääne - Harju vald eraldab oma koolide ja lasteaedade eelarvetesse vahendeid täienduskoolituseks. Korraldatakse
ülevallalisi koolitusi õpetajatele, õppealajuhatajatele, koolide ja lasteaedade direktoritele ning tugispetsialistidele.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas hindate õpetajate liikuvust tööturul (inimeste liikumise sagedus jms)?2. Kuidas hindate õpetajate liikuvust tööturul (inimeste liikumise sagedus jms)?
KirjeldusKirjeldus:
2020.tuli Lääne-Harju valla haridusasutustesse 30 uut töötajat, neist 8 olid tugispetsialistid. Õpetajad on pigem
paiksed ja väga ei liigu. Kui minnakse, siis on põhjusteks elukohavahetus, mõnel juhul ka naaberomavalitsuste
soodsam palgapoliitika.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Milline on õpetajate keskmine tööstaa3. Milline on õpetajate keskmine tööstaaž ja vanus?  ja vanus? 
KirjeldusKirjeldus:
Õpetajate keskmine vanus on 53 a. Keskmine tööstaaž ühes asutuses on 16,6 a.
HinnangHinnang:
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Pigem hea (3)

4. Millistest lastega töötavatest spetsialistidest on KOV-is puudus (nt konkreetse eriala õpetajatest,4. Millistest lastega töötavatest spetsialistidest on KOV-is puudus (nt konkreetse eriala õpetajatest,
tugipersonalist)?tugipersonalist)?
KirjeldusKirjeldus:
Lääne - Harju vald tunneb puudust eestikeelsetest logopeedidest asutuste koosseisudes, eripedagoogidest Paldiski
õppeasutustes ning kvalifitseeritud eesti keele õpetajatest. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Õpetajate kvalifikatsioon ei vasta osaliselt nõuetele, eriti alushariduses. Haridusasutuste võrk on eripalgeline ja
killustunud. Väikseim lasteaed on 38 lapsega ja väikseim kool 71 õpilasega. Kooli-ja lasteaiavõrk vajab
korrastamist ning juhtimise reformimist.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

5.2.6 Noorsootöötajate olemasolu ja kvalifikatsioon (sh huvihariduse osutajad)

Noorsootöötajate olemasolu ja kutsetunnistuse või erialase kõrghariduse omamine

Tabel 5.2.6.1 Noorsootöötajate olemasolu ja kutsetunnistuse või erialase kõrghariduse omamine

20172017 20182018 20192019

Noorsootöötajate arvNoorsootöötajate arv 6 6 6

Laste arv noorsootöötaja kohtaLaste arv noorsootöötaja kohta

Noorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega noorsootöötajate arvNoorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega noorsootöötajate arv 1 1 1

Noorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega noorsootöötajate osakaalNoorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega noorsootöötajate osakaal 16,7 16,7 16,7

Olukorra kirjeldus

HinnangudHinnangud

1. Kuidas toetab KOV noorsootöötajaid erialasel täiendamisel?1. Kuidas toetab KOV noorsootöötajaid erialasel täiendamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Koolitustel osalemise võimaldamine (nii tasuta kui tasulistel). 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas hindate noorsootöötajate professionaalsust (kutsestandardist tulenevad nõuded; kasvataja2. Kuidas hindate noorsootöötajate professionaalsust (kutsestandardist tulenevad nõuded; kasvataja
kvalifikatsiooninõuded; Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri Eryica nõuded, nõustaja kutsestandardikvalifikatsiooninõuded; Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri Eryica nõuded, nõustaja kutsestandardi
nõuded; kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele)?nõuded; kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele)?
KirjeldusKirjeldus:
2021. aastal on noorsootöötajaid 7, neist üks on erialase kõrgharidusega noorsootöötaja. 2 on pedagoogilise
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kõrgharidusga, 1 on sotsiaaltöö rakendusliku kõrgharidusega. Kolmel puudub kõrgharidus või noorsootöötaja
kutse. 6 noorsootöötajal on noorsootöötaja osakutse.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas hindate noorte arvu suhet noorsootöötaja kohta (nõudluse ja pakkumise suhe)?3. Kuidas hindate noorte arvu suhet noorsootöötaja kohta (nõudluse ja pakkumise suhe)?
KirjeldusKirjeldus:
Lääne-Harju vallas on 7-26 aastaseid noori kokku 2148 (seisuga 29.07.2020). Lääne-Harju vald on hajaasustusega
ning paljude külade ja asumitega vald, kus noorsootööd pakutakse kuues piirkonnas. Nõudluse ja pakkumise suhe
on tasakaalus.Keskmiselt on noorte arv noorsootöötaja kohta 400 noort. 2017 -2480 2018 – 2436 2019 – 2410
2020 - 2384 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Vald on noorsootööle pööranud suurt tähelepanu. Noorsootöötajaid on lisandunud ja noortetoad on koondatud
Lääne - Harju Huvikeskuse alla.  Noorsootöötajat ja vajalikke ruume ja tingimusi vajab Laulasmaa piirkond, valla
suurima ühendkooli ja kasvutrendis elanikkonna tõttu. Vajalik on mobiilne noorsootöötaja, kes saaks korraldada
noorsootööd kohtades, kus puuduvad noortetoad, näiteks külastada Risti ja Lehola koole ning vajadusel asendada
noortetubades noorsootöötajaid kes jäid haigeks, läksid puhkusele, osalevad koolitustel jne.  Suurimaks
arenguvajaduseks on  noorsootöö tegevuste pakkumine kõikidele sihtrühmadele. Huvikeskuse uksed on avatud
noortele vanuses 7-26 a. Noortetube külastavad peamiselt noored vanuses 7-19 ja tegevustes osalevad peamiselt
vanuses 7-13 noored. Vanusegrupp 20-26 noorte jaoks tuleb korraldada eraldi tegevusi, mis pakuksid nendele huvi,
näiteks spordivõistlused, kokkutulekud, maailmakohvikud jne.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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TUGEVUSED

• Tervikpilt sotsiaal- ja haridusteenusest haavatavatele
sihtgruppidele, valla demograafilistest ja rahvatervise
andmetest ning keskkonnatingimustest on loodud.

• Vallavalitsuses töötavad kvalifitseeritud spetsialistid,
kes soovivad panustada tervise-ja heaoluvaldkonda.

• Hariduse tugiteenuste kättesaadavus on paranenud.

NÕRKUSED

• Puudub valla tervisenõukogu, kes järjepidevalt
pöörab tähelepanu ja arvestaks tervise- ja
heaoluprintsiipi igas tegevusvaldkonnas.

• Lastekaitse valdkonna ennetustegevused vajavad
lisaressurssi.

• Puudub mobiilne noorsootöö.

5.2 Kvalifitseeritud spetsialistid ja koostöö heaolu tagamiseks. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.3  2.0 5.2.1 KOV`i juhitud võrgustikud ennetuse, tervise ja heaolu
edendamiseks

3.0  2.0 5.2.2 Juhtumitöö võrgustikud

2.0  2.0 5.2.3 Rahvatervise tegevuste korraldus kohalikus omavalitsuses

2.6  2.0 5.2.4 Lastekaitsespetsialistide olemasolu ja kvalifikatsioon

3.0  3.0 5.2.5 Lastega töötavad inimesed formaalhariduses ja nende
kvalifikatsioon

3.0  2.0 5.2.6 Noorsootöötajate olemasolu ja kvalifikatsioon (sh
huvihariduse osutajad)

Kokkuvõte:

Rahvatervise valdkond ei ole valla arengus veel jõudnud prioriteetsele kohale. Heaolupro ili pilootprojektis
osalemine on aidanud kaasa tervikpildi loomisele sotsiaal- ja haridusteenusest vallas, demograa listest ja
rahvatervise andmetest ning keskkonnatingimustest. Positiivne on, et võrreldes 2017.a on struktuuris  poole
rohkem lastekaitsespetsialisti ametikohti (4). 2021.a  jaanuarikuus oli lastekaitsevaldkonnas töös  280 aktiivset
juhtumi- või lihtmenetlust. Haridusasutuste võrk on eripalgeline ja killustunud. Väikseim lasteaed on 38 lapsega ja
väikseim kool 71 õpilasega. Õpetajate kvali katsioon vajab täiendamist, eriti alushariduses. 2020-2021 õppeaastal
töösse rakendunud tugipesad valla neljas  piirkonnas kus töötab kokku 28 tugispetsialisti, on parandanud vallas
tugiteenuste kättesaadavust. Logopeedilisele teenusele saavad lapsevanemad minna Keilasse ja teenus tasutakse
valla poolt. Vald on noorsootööle pööranud suurt tähelepanu. Noorsootöötajaid on lisandunud ja noortetoad on
koondatud Lääne-Harju Huvikeskuse alla. Huvikeskuse uksed on avatud kõikidele noortele vanuses 7-26.
Noortetube külastavad peamiselt noored vanuses 7-19 ja tegevustes osalevad noored peamiselt vanuses 7-13.
Vallas puudub tervisemeeskond ning ametnik, kelle ülesandeks on valdkonna arendamine. 

Arenguvajadused. Lääne-Harju vald vajab tervise- ja/või heaolumeeskonda/-nõukogu, kes valdkondade üleselt
seisab selle eest, et igas valdkonnas tehakse otsuseid ja tegevusi, arvestades tervisedenduse/turvalisuse/heaolu
printsiipi. Lastekaitsevaldkond vajab lisaametikohti. See aitab suuremat tähelepanu pöörata ennetustegevusele
ning hajutab olemasolevate ametnike koormust. Kooli- ja lasteaiavõrk vajab korrastamist ning juhtimise
reformimist. Õpetajate ja lasteaia- õpetajate kvali katsioon vajab tõstmist. Noorsootöötajat ja noosootööks
sobilikke  ruume ja tingimusi vajab Laulasmaa piirkond. Vajalik on mobiilne noorsootöötaja, kes saaks korraldada
noorsootööd kohtades, kus puuduvad noortetoad, näiteks külastada Risti ja Lehola koole ning vajadusel asendada
noortetubades noorsootöötajaid. Vanusegrupp 20-26 noorte jaoks tuleb korraldada eraldi tegevusi, mis pakuksid
nendele huvi, näiteks spordivõistlused, kokkutulekud, maailmakohvikud jne.
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TUGEVUSED

• Valla elanike arvu stabiilne kasv. Sisseränne noorte
perede arvelt.

• Laste osakaal rahvastikust võrreldes Eesti keskmisega
on veidi kõrgem.

• Majanduslik aktiivsus, mikro- ja väikeettevõtete arv
kasvutrendis. 

NÕRKUSED

• Rahvastiku vananemine. Ülalpeetavate määra
suurenemine.

• Kõrge suremus pahaloomulistesse kasvajatesse
meeste seas. 

• Vähenenud töövõimega isikute arvu kasv.
Liikumispuude osakaalu ja osaliselt ka psüühikahäirete
sagenemine.

Koondhinnang olukorrale

1. Demograafiline olukord ja rahvastiku tervis. Kokkuvõte

HINNANG TREND
1.1 Demograafiline olukord 2.5 Pigem hea 2.1 Stabiilne

1.2 Rahvastiku tervise seisund 2.4 Pigem halb 2.0 Stabiilne

1.3 Haavatavad sihtrühmad 2.3 Pigem halb 1.7 Stabiilne

1.4 Tööturg 2.3 Pigem halb 2.3 Stabiilne

1.5 Kuritegevus 2.0 Pigem halb 1.5 Stabiilne

Keskmine: 2.3 Pigem halb 1.9 Stabiilne

Kokkuvõte:

Elanike arv vallas on püsinud stabiilne. Valla elanikkond, nagu Eesti elanikkond üldiselt, vananeb. Loomulik iive on
vallas stabiilselt negatiivne, 2018.a oli see -45, 2020.a -25.  Ülalpeetavate määr suureneb igal aastal. 2018.a oli
ülalpeetavate arv 54,6 ja 2019.a 55,8 iga 100 tööealise elaniku kohta. Rahvastikupüramiidi andmed näitavad, et
lähima 10-20 aasta jooksul on tõusmas pensioniealiste osakaal.  2019.a seisuga on Lääne-Harju valla elanike seas
suurem meeste osakaal laste ja tööealiste seas (kuni vanuseni 59), pärast 60. eluaastat hakkab tõusma naiste
osakaal. Lapsi oli elanikkonnast 2020.a 21,8%, mis on Harju maakonna keskmisel tasemel, Eesti keskmisega
võrreldes veidi kõrgem. Demograa line tööturusurveindeks on alla ühe ja iga järgneva aastaga väikeses languses,
2018.a oli see 0,77 ja 2020.a 0,75. Valla sündide arv aastatel 2017-2020 on stabiilne. Sünnitajate keskmine vanus
on kasvanud. Kui 2015.a olid Harju maakonnas sarnaselt ülejäänud Eestile sünnitajad peamiselt vanuses 25–29,
siis viis aastat hiljem on sünnitajate keskmine vanus juba 30–34 aastat.  Lääne-Harju vald paikneb Tallinna
lähedal, toimib hea ühistranspordiühendus pealinnaga ja kinnisvara ning üürihinnad on Tallinnaga võrreldes
tunduvalt soodsamad. Vallas on kaunis looduslähedane elukeskkond ja toimub järjepidev elukeskkonna
parendamine (ehitatakse kergliiklusteid, luuakse virgestusalasid, mänguväljakuid). Valda tuleb juurde inimesi
mujalt Eestist. Rändesaldo kasv oli 2019.a vaadeldava perioodi suurim (sisse - ja väljarände vahe 103 inimest).
Seoses püsielanike valda elama asumisega täituvad alusharidusasutused. 2020.a valmis Laulasmaa kooli
juurdeehitus, Keila-Joa alevikku ehitatakse uus lasteaed.Paldiskis on valminud uus keskväljak, mis muudab linna
üldmuljet tuntavalt, Laulasmaale rajatakse ühisveevärki ja kanalisatsiooni.  Tööturu poolelt on positiivne
majanduslik aktiivsus. Lääne-Harju valla territooriumil on ettevõtete arv läbi aastate kasvavas trendis. Lääne-Harju
vallas on keskmine brutotulu võrreldes Harjumaa keskmisega madalam. 
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TUGEVUSED

• Avaliku ruumi loomisel arvestatakse kohalikke olusid.

• On olemas rohealasid, mängu- ja spordiväljakud.

• Olulisematel teemadel toimub õigusaktide eelnõude
avalik konsultatsioon.

NÕRKUSED

• Valdkonna arendamisel ei koguta erinevate
sihtgruppide põhiselt laiapõhjalist tagasisidet.

• Noorte kaasamine on vähene.

• Kodanikeühenduste nõustamine ei ole süsteemne
(pöördumiste põhine).

2. Tervist toetav ja turvaline elukeskkond ning osalusvõimalused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
2.1 Turvaline elukeskkond 2.9 Pigem hea 2.1 Stabiilne

2.2 Elukeskkond ja planeeringud 2.6 Pigem hea 2.7 Paranemas

2.3 Osalusvõimalused 2.5 Pigem hea 2.8 Paranemas

Keskmine: 2.7 Pigem hea 2.6 Paranemas

Kokkuvõte:

Avaliku ruumi loomisel arvestatakse kohalikke olusid. Avaliku ruumi planeerimisel püütakse arvesse võtta
erinevaid vajadusi liikumiseks ja juurdepääsuks, samas ei ole ligipääsetavus kõikidele sihtrühmadele alati
tagatud. Kõnni- ja jalgrattateede ning kergliiklusteede võrgustik planeeritakse transpordisüsteemi osana. Teid
hooldatakse regulaarselt. Ühistranspordi kasutamist soodustab tasuta buss lastele ja pensionäridele ning
sõidusoodustus Elroni rongides Lääne-Harju valla elanikele. Lääne-Harju vallas on olemas sobilikke rohealasid (sh
pargid, toidusalud, vabaõhu spordiväljakud, mänguplatsid jms) kõigile elanikkonna gruppidele. Rohealade loomisel
on arvestatud kohalikke olusid ja sobivust piirkonda. Mängu ja spordiväljakud on regulaarselt hooldatud, rajatud
on teatud mahus toetavat taristut (pingid, prügikastid). Valdavalt on mängu- ja spordiväljakud kaasaegsed ja
renoveeritud.

Valdkonna arendamisel ei koguta erinevate sihtgruppide põhiselt laiapõhjalist tagasisidet. Kohalike elanike
teavitamine toimub valla veebilehe ja ajalehe kaudu, dokumendid on leitavad dokumendiregistrist. Kogukondade
teavitamiseks on loodud kogukonna e-posti list. Vallavalitsuse nõuandva komisjonina tegutseb
kogukonnakomisjon. Olulisematel teemadel toimub õigusaktide eelnõude avalik konsultatsioon.
Kodanikeühendustel on võimalik oma tegevusteks taotleda toetust, toimub ühenduste nõustamine vastavalt
pöördumistele. Kohalike kultuuriasutuste külastatavus on rahuldav ja pigem kasvutrendis. Täheldada võib  elanike
aktiivsuse kasvu kohalike sündmuste korraldamisel. On olemas erinevatele vanuse- ja ühiskonnagruppidele
suunatud kultuurisündmusi, kuid alati ei jagune need võrdselt üle kogu valla. Pakutakse huviharidust ja
huvitegevusi mitmetes valdkondades. KOV-s puudub noorte osaluskogu ning maakondlikus noortekogus valla
noori ei ole.
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TUGEVUSED

• Esmatasandi tervisehoiuteenused on kättesaadavad.
Vähekindlustatutele on tervishoiuteenused
võimaldatud. Hambaarstiteenused nii täiskasvanutele
kui lastele on esindatud. 

• Kõikides koolides töötab vähemalt kord nädalas
kooliõde. 

• Hariduse tugiteenuste kättesaadavus on
märkimisväärselt paranenud. 

NÕRKUSED

• Eriarstide teenus vallas puudub. 

• Perenõustamise ning vaimse tervise toetamise
teenuseid valla territooriumil ei pakuta.

• Vallas puudub ametnik, kes tegeleb
terviseedendusega ja tervishoiuteenuste
kättesaadavuse küsimustega.

3. Universaalsete teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Kokkuvõte

HINNANG TREND
3.1 Tervishoiuga seotud universaalsed
teenused

2.6 Pigem hea 2.0 Stabiilne

3.2 Haridusega seotud teenused 2.9 Pigem hea 3.0 Paranemas

Keskmine: 2.7 Pigem hea 2.5 Paranemas

Kokkuvõte:

Esmatasandi tervishoiuteenused on valla elanikele kättesaadavad. Vähekindlustatutele on tervishoiuteenused
võimaldatud. Eriarstiabile juurdepääsu võimalused on tagatud ühistranspordiga või sotsiaaltranspordiga. 
Hambaarstiteenused nii täiskasvanutele kui lastele on esindatud, kuid ei ole kättesaadavad kõikides asumites.
Venekeelsed vaimse tervise teenused on kättesaadavad Tallinnas ja Keilas. Psühholoogiline individuaalnõustamine
osas tehakse koostööd erinevate teenusepakkujatega. Kohapeal täiskasvanutele teenust ei pakuta. Piirkonna
inimesi teenindavad MTÜ Toetus, OÜ Famitre, Keila Teraapiakeskus OÜ, EELK Perekeskus. Teenusele on võimalik
pöörduda iseseisvalt või suunamisega sotsiaaltöötaja poolt. Hariduse tugiteenuste olukord on paranenud. Valla
koolides ja lasteaedades töötab kokku 28 tugispetsialisti. Puudu on logopeede, kuid teenus on kättesaadav Keilas
valla lepingupartnerite juures, kuhu lapsevanem saab lapsega pöörduda ning see on talle tasuta. Venekeelsete
logopeedidega on teenusevajadus kaetud. Koolides ja lasteaedades on kolm korda päevas tasuta toitlustamine.
Toit valmistatakse kohapeal ning pakutakse tervislikku toitu. Koolid ja lasteaiad on liitunud Tervist Edendavate
Koolide ja Lasteaedade programmiga, suureneb Liikuma Kutsuva Kooli programmiga liitujate arv.
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TUGEVUSED

• Lastega perekondade kasv.

• Toimiv koostöövõrgustik.

• Hariduse tugiteenused on tagatud HEV õpilastele ja
arengulise erivajadusega lastele koolides ja
lasteaedades või valla lepingupartnerite juures.

NÕRKUSED

• Piirkonnas on puudus teenusepakkujatest.

• Töötuse kasv toob kaasa abivajaduse suurenemise.

• Pere- ja tugiisikute süsteem vajab arendamist. 

4. Haavatavate (riskis) sihtrühmadega tegelemine. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4.1 Sotsiaalteenused ja -toetused 2.7 Pigem hea 2.5 Paranemas

4.2 Abivajavate lastega tegelemine 2.6 Pigem hea 2.2 Stabiilne

4.3 Perede toetamine 2.7 Pigem hea 2.3 Stabiilne

Keskmine: 2.7 Pigem hea 2.3 Stabiilne

Kokkuvõte:

Enamnõutavad ja kohustuslikud teenused ja toetused on kõigile tagatud.  Rahuldatud avalduste arv on seitsme
viimase aasta jooksul stabiilselt kahanemas ehk langustrendi võib märgata juhtumite seas, kus toetusega tagatakse
perekonna toimetulekupiir. Vajalik on arendada ja mitmekesistada teenuseid, mis on suunatud lastele ja lastega
perekondadele: vanemluse toetamine ja perekoolid. Lastekaitsejuhtumite arv on kasvutrendis. Kahe viimase
aastaga on toimunud kahekordne tõus. Samuti on tõusnud laste eraldamise vajadus (k.a. ajutiselt). Teenuse
kättesaadavus on problemaatiline turvakoduteenuse, asendushoolduteenuse asendus- ja perekodus, eriti
erivajadusega laste puhul. Kohti pole piisavalt, asutused on eraomandis ja võivad endale potentsiaalseid kliente
valida. Vajadus oleks (pere-) tugiisikute süsteemi arendamise järgi - teenusmahu suurendamine,  koolitamine ja
vääriline tasustamine. Suur on tugiisikuteenuse ja logopeediteenuse nõudlus ja kasutus.
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TUGEVUSED

• Konkurents naaberomavalitsustega aitab kaasa
teenuste arendamisele 

• Tulubaas on aastast-aastasse suurenenud. Iive on
küll negatiivne, kuid sisseränne on positiivne just
noorte perede arvelt.

• Motiveeritud ja kvalifitseeritud ametnikud.

NÕRKUSED

• Vallas on piirkondi, mis on oma arengus maha jäänud
ning palju ressurssi kulub sellele, et neid kaasa aidata
ja viia teistega ühtsele tasemele.

• Heaolu ja tervisedenduse valdkonnale ei ole veel
jõutud piisavat tähelepanu pöörata. 

5. Kohaliku omavalitsuse toimimine ja ressursid. Kokkuvõte

HINNANG TREND
5.1 Kohaliku omavalitsuse toimimine 3.0 Pigem hea 2.5 Paranemas

5.2 Kvalifitseeritud spetsialistid ja koostöö
heaolu tagamiseks

2.7 Pigem hea 2.2 Stabiilne

Keskmine: 2.8 Pigem hea 2.3 Stabiilne

Kokkuvõte:

Omavalitsuse ülesandeks on korraldada sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või
linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu. Lääne-Harju vallas need teenused
toimivad ja omavalitsusel on nendeks piisavalt ressursse.
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