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SISSEJUHATUS
Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020 – 2030 annab suunised
valdkonna korraldamiseks ning arendamiseks järgmiseks kümneks aastaks.
Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande valdkondlik arengukava põhineb valla
terviklikku arengut käsitlevatel dokumentidel nagu Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping
2016, Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil 2018, Saaremaa valla arengukava 2019 – 2030
ja Laste ja perede heaolu profiil 2019. Valdkondliku arengukava ja Saaremaa valla arengukava
2019 – 2030 koostamise protsessist tulenevalt esineb kahe arengukava vahel erinevusi,
arengukavad viiakse kooskõlla 2020. aastal. Seniks tuleb lastekaitse ja sotsiaalhoolekande
valdkonnas lähtuda viimasest, so käesolevast arengudokumendist.
Saaremaa vallas korraldab ning arendab sotsiaalhoolekandelise abi osutamist Saaremaa
Vallavalitsuse sotsiaalosakond. Sotsiaalosakond toetab inimesi terve elukaare ulatuses,
vajalikud teenused ja toetused on suunatud nii lastele, tööealistele kui ka eakatele.
Korraldatakse nii sotsiaalhoolekande seaduse alusel omavalitsustele riiklikult kohustuslikuks
seatud sotsiaalhoolekandelist abi, kui ka valla enda poolt välja töötatud teenuste ja toetuste
osutamist ja arendamist. Kõik valla poolt korraldatavad ja tagatud sotsiaalteenused ning
toetused on kirjeldatud Saaremaa Vallavolikogu poolt vastu võetud sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korras 1 . Sotsiaalhoolekandelise abi all mõistetakse nii inimestele vajalike toetuste
maksmist toimetulekuraskute ennetamiseks kui ka erinevaid teenuseid toimetuleku
säilitamiseks ja parendamiseks.
Lastekaitse
ja sotsiaalhoolekande korraldamisel ja arendamisel on sotsiaalosakonna
partneriteks erinevad riigiasutused, vallavalitsuse osakonnad, sotsiaal- ja haridusvaldkonna
hallatavad asutused, valla sotsiaalteenuseid pakkuvad asutused, piirkondlikud huvigrupid,
erinevad huvikaitse- ja esindusorganisatsioonid ning teised valdkonda panustamisest huvitatud
eraisikud ja organisatsioonid.

1

Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/414052019006
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1. HETKEOLUKORD

Üleriigiliselt on sotsiaalhoolekande üks peamisi eesmärke toetuse põhiselt hoolekandelt liikuda
teenusepõhise hoolekande suunas. Sellest tulenevalt on sotsiaalhoolekandelise abi tagamisel
suund eelkõige teenuste arendamisel. Valdkonna planeerimisel ja arendamisel on lisaks
rahvastiku üldistele näitajatele, mis on põhjalikult käsitletud Saaremaa valla arengukavas 2019
– 2030, olulised alusnäitajad Saaremaa vallas elavate puudega inimeste arv ning elanike
tööhõive.

1.1. Statistilised näitajad
Ehkki kõik inimesed, kellele on määratud puue või kes on osalise või puuduva töövõimega, ei
vaja sotsiaalteenuseid või - toetusi, ilmestavad näitajad siiski potentsiaalset abivajadust ning
annavad suunised teenuste planeerimiseks.

Puudega inimeste arv.
Puudega inimeste arvu poolest asetub Saare maakond maakondade võrdluses peaaegu keskele,
olles 15 maakonna hulgas 8-ndal kohal - puude arv rahvastikust moodustab 13,5% (joonis 1).

Joonis 1. Puudega inimeste % rahvaarvust maakondade lõikes seisuga 31.05.2019. Sotsiaalkindlustusameti
(edaspidi SKA) andmed.

Saaremaa vallas elab 31.05.2019 seisuga 31 489 inimest. Puue on määratud Saaremaa valla
elanikest 4248 inimesele, moodustades seega kogu rahvastikust 13,5%. Puuet on enim
määratud vanaduspensioniealistele (2255 inimest, so 7,1%), seejärel tööealistele (1735, so
5,5%) ning lastele (258, so 0,8%) (tabel 1). Puudeliikidest enim esineb liitpuuet ja seejärel
liikumispuuet ning enim on puuet määratud vanaduspensioniealistele (tabel 1). Arvestades
rahvastikutrende, suureneb eakate arv lähiaastatel veelgi ning juhul kui puude määramise alused
ei muutu, on näha ka puudega eakate arvu suurenemist.
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Tabel 1. Saaremaa valla puudega inimesed puudeliikide ja vanusegruppide lõikes kahanevas järjekorras seisuga
31.05.2019. SKA andmed.

Puudeliik/ vanusegrupp

Lapsed

Tööealised

Kokku

509
548
235

Vanaduspensi
oniealised
1046
873
104

Liitpuue
Liikumispuue
Psüühikahäire(v.a
vaimupuue)
Muu
Vaimupuue
Kuulmispuue
Nägemispuue
Keele-ja kõnepuue
Puudeliik määramata
Kokku

65
17
84
47
5
11
5
24
0
258

183
165
52
30
13
0
1735

129
12
50
33
2
6
2255

359
182
113
68
39
6
4248

1620
1438
423

Puude tuvastamisel selgitatakse lisaks puude liigile välja puude raskusaste, milleks on kas
keskmine, raske või sügav puue. Saaremaa vallas on inimestele kõige enam määratud rasket
puuet, mida esineb enim liikumis- ja liitpuude korral (tabel 2). Üllatavaks võib esialgu osutuda
psüühikahäire ja vaimupuudega inimeste suur arv, mis on aga seletatav Sõmera Kodu
paiknemisega Saaremaa vallas (tabel 2). Sõmera Kodus osutatakse teenust just psüühikahäirega
ja vaimupuudega inimestele ning Sõmera Kodu sulgemine toob kaasa muutused sellekohases
statistikas.

Tabel 2. Saaremaa valla puudega inimesed raskusastmete ja puudeliikide lõikes 31.05.2019 seisuga. SKA
andmed.

Puude liik/puude raskusaste
Keele-ja kõnepuue
Kuulmispuue
Liikumispuue
Liitpuue
Muu
Nägemispuue
Psüühikahäire(v.a
vaimupuue)
Vaimupuue
Puudeliik määramata
Kokku

Keskmine puue
25
102
638
420
266
30
93

Raske puue
14
11
696
846
90
26
257

Sügav puue
0
0
104
354
3
12
73

Kokku
39
113
1438
1620
359
68
423

62
2
1638

102
2
2044

18
2
566

182
6
4248

Siiski jääb psüühikahäirega ja vaimupuudega inimeste arv Saaremaa vallas arvestatava
suurusega ka pärast Sõmera Kodu sulgemist, mistõttu on oluline senisest enam tähelepanu
suunata selle sihtgrupi vajadustele ning teenuste arendamisele. Oluline on silmas pidada, et
tabel 2 andmetest lähtuvalt elab Saaremaa vallas psüühikahäirega ja vaimupuudega inimesi
kõikides puude raskusastmetes. Seetõttu on sihtgrupile vajalik arendada nii kerge toetusega kui
ka ööpäevaringseid teenuseid. Psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalhoolekandelise abi
senisest tugevama arendamise vajaduse tingib ka asjaolu, et riik on üle vaatamas erihoolekande
5
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valdkonnaga seotud omavalitsuse ja riigi vahelise vastutuse jaotuse. On tõenäoline, et riik
soovib omavalitsusele erihoolekande valdkonna arendamisel ja teenuste pakkumisel kohustusi
ja vastustust üle anda. Samuti on oluline arvestada, et psüühikahäireid diagnoositakse ühe enam
ning seega on üha enam inimesi, kellel võib tulevikus olla vajadus just psüühikahäirega
inimestele arendatud teenuste järele.

Puudega inimeste arv piirkonniti.
Saaremaa vald on pindalalt Eesti suurim vald ning seetõttu tuleb abi paremaks korraldamiseks
vaadata puude määramise andmeid väiksema territooriumi lõikes, kui seda on Saaremaa vald
haldusüksusena.
Tabel 3. Puudega inimeste arv piirkonniti. SKA andmed.

Piirkond

Kuressaare linn
Lääne-Saare vald
Leisi vald
Orissaare vald
Valjala vald
Pihtla vald
Salme vald
Pöide vald
Kihelkonna vald
Mustjala vald
Laimjala vald
Torgu vald
Aadressita
Kokku

Elanike arv2

13 159
7219
1950
1770
1348
1487
1185
863
751
697
672
320
66
31 487

, sh neist puudega inimeste arv3
, sh lapsed sh,
sh,
tööealised vanaduspens
ioniealised
114
583
869
65
470
445
12
139
158
9
74
142
14
102
95
9
90
111
6
57
108
8
50
86
6
49
82
4
44
56
8
39
56
2
18
36
1
17
10
258
1732
2254

Kokku
1566
980
309
225
211
210
171
144
137
104
103
56
28
4244

Puudega
inimeste
osakaal
rahvastikust
11,9%
13,6%
15,8%
12,7%
15,7%
14,1%
14,4%
16,7%
18,2%
14,9%
15,3%
17,5%
42,4%
13,5%

Tabelist 3 on näha, et sarnaselt Eesti üldisele loogikale, kus puudega inimeste osakaal
rahvastikust on kõige väiksem Eesti tõmbekeskuses Harju maakonnas (7,4%, joonis 1), on
puudega inimeste osakaal kõige väiksem ka Saaremaa valla tõmbekeskuses Kuressaare linnas
(11,9%, tabel 3). Suurima puudega inimeste osakaaluga on Kihelkonna (18,2%) ja Torgu
(17,5%) piirkondades, võrdlusena Eesti lõikes on suurima puudega inimeste osakaaluga Põlva
maakond (24,7%, joonis 1).
Erinevalt aga Eesti maakondade võrdlusest on Saaremaa vallas elanike ja puudega inimeste arv
piirkonnas korrapärasemas seoses. Piirkonnad, kus elanike arv on suurem, on suurem ka
2
3

Rahvastikuregistri andmed seisuga 01.01.2019
Sotsiaalkindlustusameti andmed seisuga 31.05.2019

6

Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020 - 2030

puudega inimeste arv ja vastupidi. Maakondade lõikes esineb siin tasakaalutust. Näiteks Tartu
maakonnas on elanike arv küll suurem kui Ida-Viru maakonnas, ent puudega inimeste arv on
väiksem kui Ida-Viru maakonnas4.
Arvestades puudega inimeste osakaalu piirkonniti ning senist teenuste kättesaadavust, on
lähitulevikus oluline panna senisest enam rõhku vajaliku sotsiaalhoolekandelise abi
kättesaadavusele Kuressaarest väljaspool. Eeskätt tuleb inimesele lähemale viia kodust
toimetulekut tagavad teenused. Teenustele, mida kodu lähedal osutada ei ole teenuse
spetsiifikat arvestades mõistlik, on oluline tagada ligipääs transporditeenuse, sh
sotsiaaltransporditeenuse abil. Siinkohal on oluline trend, mille poole liikuda
hoolekandeteenuste arendamisel just hajaasustusega piirkondades, kogukonnapõhine
lähenemine oma liikmete eest hoolitsemisel, mida saab ellu viia sotsiaalsete ettevõtete või
kodanikuühenduste toetamise kaudu.

Puudega lapsed
Tabel 4. Puudega lapsed puudeliikide ja raskusastmete järgi 31.05.2019 seisuga SKA andmed.

Keskmine puue
Raske puue
Sügav puue
Lapsed
71
176
Keele-ja
14
10
kõnepuue
Kuulmispuue
7
4
Liikumispuue
8
7
Liitpuue
11
46
Muu
18
29
Nägemispuue
3
2
Psüühikahäire(v.a
9
74
vaimupuue)
Vaimupuue
1
4
Puudeliik
0
0
määramata

Kokku
11
0

258
24

0
2
8
0
0
1

11
17
65
47
5
84

0
0

5
0

Puudega laste (0-15) osakaal rahvastikust on 5,1%. Saare maakonnas on enim puudeid
määratud laste psüühikahäirete tõttu.

Tabel 5. Saaremaa puudega laste põhidiagnoosid (TOP 10) 31.05.2019 seisuga SKA andmed.
Tabel 5. Saaremaa puudega laste põhidiagnoosid (TOP 10) 31.05.2019 seisuga SKA andmed.

Puudega lapsed 0 - 16 eluaastat
Põhidiagnoos

Laste arv

4

Sotsiaalkindlustusamet, https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/statistika-jaaruandlus/hoolekande-statistika-kohalike-omavalitsuste-loikes
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Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (F90.0)
Pervasiivsed arenguhäired (F84.x)
Kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired (F80.x)
Insuliinisõltuv suhkrutõbi (E10.x)
Konduktiivne e juhtivuse ja neurosensoorne kuulmisnõrkus (H90.x)
Kerge vaimne alaareng (F70.x)
Segatüüpi spetsiifilised arenguhäired (F83.x)
Downi sündroom (Q90.x)
Astma (J45.x)
Jalgade kaasasündinud deformsused (Q66.x)
Kokku

44
40
17
16
12
11
9
6
5
5
165

Andmetest nähtub kasvav teenuste vajadus laste psüühikahäirete ennetamiseks ja
leevendamiseks. Laste psüühikahäirete kujunemisel on suur roll ebasoodsal kasvukeskkonnal,
ja puudulikel vanemlikel oskustel. Siia lisanduvad õpikeskkonnast tulenevad
toimetulekuraskused ja vajaliku oskusteabe puudumine. Pervasiivsete arenguhäiretega laste arv
on kasvutrendis. Põhilised märksõnad autismiga laste õpetamisel on struktureeritus,
individuaalsus, koostöö, eesmärkide püstitamine ja hindamine. Nende laste õpetamine on
elukestev protsess, mida saadab edu vaid sihikindla ja püsiva tegutsemise korral. Pervasiivse
arenguhäirega laste abistamisel tuleb toetada nende maailma väljastpoolt. Parimaid tulemusi
annab varajane sekkumine (enne 5. eluaastat). Väga oluline on lastele luua võimalikult toetav
arengu- ja kasvukeskkond haridusasutustes.

Tööhõive.
Töötuse määr Saaremaa vallas on kõikuv. Seisuga 31.12.2018 oli Saaremaa vallas Eesti
Töötukassa andmetel 527 registreeritud töötut, seisuga 31.01.2019 569 töötut, seisuga
30.06.2019 503 töötut ja seisuga 30.11.2019 592 töötut. Töötute arv sõltub hooajast:
talvekuudel on registreeritud töötuid rohkem, suvekuudel nende arv väheneb.
Töötukassa andmetel oli seisuga 30.11.2019 töötuna arvele võtnud 285 meest ning 307 naist.
Vanusegruppide lõikes oli kõige rohkem mehi vanusegrupis 25–54 eluaastat (165 meest), mis
on ka kõige suurem vanusegrupp. Järgnesid 89 isikut vanuses 55 ja vanemad ning 31 vanuses
16–24 eluaastat. Naiste puhul oli samuti kõige rohkem töötuid vanuses 25–54 eluaastat (202
naist). Järgnesid 78 isikut vanuses 55 ja vanemad ning 27 vanuses 16–24 eluaastat.

1.2. Sotsiaalhoolekande valdkonna olukord ja arengusuunad
Elanikkonna vananemisega kaasneb surve majandusele ja sotsiaalsüsteemile. Ka riiklikul
tasandil otsitakse lahendusi, kuidas toetada erinevate teenustega nii hooldusvajadusega kui ka
hoolduskoormusega inimesi ja nende pereliikmeid. Eakate soov on elada võimalikult kaua
8
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kodus, sest see on osa väärikast vananemisest. Oluline on vanemaealiste inimeste vajaduste
väljaselgitamine ja eakate kaasamine nende heaolu tagavate otsuste tegemisse.
Eakate jaoks on kõige olulisem teenuseosutaja Kuressaare Hoolekanne, kes pakub nii
koduteenust kui ka huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalusi. Koduteenus on tagatud kogu
valla territooriumil ja 2019. aasta novembrikuu seisuga pakutakse seda rohkem kui 300
kliendile.
Lisaks
osutab
Kuressaare
Hoolekanne
päevakeskuse
ruumides
erihoolekandeteenuseid (igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenus) psüühilise
erivajadusega täisealistele isikutele. Maja on ülekoormatud, mistõttu on vaja otsida lahendusi,
kuidas tõsta erinevate sihtgruppide rahulolu ja nendele osutatavate teenuste kvaliteeti. Muudest
teenustest pakutakse Kuressaare Hoolekandes toitlustus-, sotsiaaltranspordi- ja
varjupaigateenust, samuti iseseisvat toimetulekut soodustavat sotsiaalteenust ning
eluruumiteenust. Eluruumi teenust osutab Kuressaare Hoolekanne Kuressaare linnas Voolu
tänav 7, Kopli tänav 5 ja Pikk tänav 2a asuvates majades ning Kõrkvere päevakeskuses, Pähkla
sotsiaalmajas, Sandlas ja Valjalas. Kõik sotsiaalmajad vajavad remonti ja tänapäevaseid
lahendusi. Saaremaa valla territooriumil asub viis üldhooldusteenust pakkuvat hooldekodu:
Pärsama ja Kihelkonna hooldekodud (vallavalitsuse hallatavad asutused), SA Lääne-Saare
Hoolekanne hooldekodu Saaremaa Valss (valla asutatud sihtasutus), SA Kuressaare Haigla
(valla asutatud sihtasutus) hooldekodu ja Saaremaa Südamekodu OÜ. Lisaks omab Saaremaa
vald hooldekodukohti koostöös Muhu vallaga rajatud SA-s Muhu Hooldekeskus. Kõikides
hooldekodudes on kohad reeglina täidetud, koheselt teenusele pääsemine võib olla raskendatud.
Oluline on luua kõikide valla hooldekodude järjekorras olevaid isikuid koondav digitaalne
keskkond, mis annab parema ülevaate nõudlusest ja võimaldab optimaalsemat kohtade jaotust.
Intervallhooldust pakutakse valla hooldekodudes vaid vabade kohtade olemasolul, samuti
tekitab raskusi dementsussündroomiga eakatele sobiva koha leidmine ning seda nii päevahoiu
kui ka ööpäevaringse teenuse puhul. Probleemiks on teenuse keerukus ja vajaliku väljaõppe
saanud hooldajate vähesus. Intervallhooldust, sh päevast ja ööpäevast arendatakse hetkel ESF
projekti “Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa vallas” kaudu ning eesmärk on töötada välja
teenused, mille pakkumist jätkata projekti lõppedes. Muret valmistab hooldustöötajate madal
palgatase, mis nagu mujalgi Eestis, mõjutab otseselt hooldusteenuste kvaliteeti. Seega on
oluline hooldustöötajate töötasu tõstmine ja nende muul viisil motiveerimine, et kindlustada
kvaliteetne teenus, mille järele on järjest suurenev vajadus.
Riiklikult korraldatud erihoolekandeteenuseid osutavad Saaremaa vallas AS
Hoolekandeteenused, Kuressaare Hoolekanne, MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, MTÜ
Randvere Tööõppekeskus, MTÜ Lümanda Sotsiaalkeskus, MTÜ Sotsiaaltöö Keskus, MTÜ
Õnneonn, SA Hea Hoog. Peamiselt pakutakse igapäevaelu toetamise teenust ja toetatud elamise
teenust. AS Hoolekandeteenused pakub ka ööpäevaringset erihooldusteenust, ööpäevaringset
erihooldusteenust sügava liitpuudega isikule ja kogukonnas elamise teenust. AS
Hoolekandeteenused plaani kohaselt peaksid Saaremaa päritoluga kliendid Sõmera Kodu
sulgemisel saama teenust Kuressaares. 2019. aasta juulikuu seisuga osutatakse kogukonnas
elamise teenust Kuressaares kümnele endisele Sõmera Kodu elanikule. AS
Hoolekandeteenused on sisse seadmas täiendavad kümme kogukonna teenuse kohta Saaremaa
valla elanikele Kuressaare korterites. Toetavate erihoolekande teenuste, kogukonnas elamise
teenuse ning päevahoiu- ja intervallteenuse osutamine vallas vajab arendamist.
9
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Edasist panustamist vajab puuetega inimeste eluruumide kohandamine, mida seni on
suuremas mahus tehtud ERF projekti “Puuetega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine”
vahenditest. Projekti käigus on kohandatud WC-d ja duširuume, paigaldatud kaldteesid jm.
Kodu kohandamine on üks peamistest sotsiaalhoolekande meetmetest, mis võimaldab inimesel
oma kodus võimalikult kaua iseseisvalt või vähese toega hakkama saada. Jätkuvalt on oluline
panustada sotsiaaltranspordi arendamisesse, mida lähiaastatel tehakse intensiivsemalt läbi
ESF projekti “Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine”.
Oluliseks arendamist vajavaks suunaks läbivalt on teenused ja toetused, mis võimaldaksid
omastehooldajatele aktiivses tööelus osalemist, puhkuse andmist ning emotsionaalset tuge.
Heaks näiteks on siin dementsussündroomiga eakate perekonna liikmetele loodud tugigrupp.
Hoolduskoormust leevendavate tugiteenuste (koduteenus, isikliku abistaja teenus,
tugiisikuteenus jms) kättesaadavust on oluline parendada kogu valla territooriumil. Erinevatele
hooldusvajadustele vastavaid teenuseid peab olema piisavalt, nende arendamisel tuleb kasutada
innovaatilisi lahendusi ja inimestel peab tekkima võimalus teenuseosutajate vahel valida.

1.3. Laste ja perede valdkonna hetkeolukord ja arengusuunad
Laste ja perede hoolekandes on prioriteediks probleemkäitumist ennetavate meetmete ja
vanemlusprogrammide rakendamine, tugiperede süsteemi loomine ning erivajadustega lapsi
toetavate tugiteenuste arendamine. Samuti lapsi ja peresid mõjutavate erinevate valdkondade
integreeritud lahenduste loomine sotsiaal-, haridus- tervishoiu- ja töövaldkonna koostöös.
Laste probleemkäitumise ennetamiseks on oluline suurendada erinevate nõustamisteenuste
ja teraapiate nagu psühholoogiline nõustamine, perenõustamine, perelepitus, psühhoteraapia,
muusikateraapia, kunstiteraapia jm kättesaadavust. Teatud mahus on nimetatud teenused täna
inimestele kättesaadavad Saaremaa valla rahastusel, ent vajadus teenuste järele on suurem.
Oluline roll on siinkohal Saaremaa valla hallataval asutusel Saaremaa Laste ja Perede
Tugikeskus, mille üheks tegevussuunaks on nõustamisteenuste ja teraapiate senisest suuremas
mahus osutamine.
Oluline nõustamisvaldkond on noorte seksuaaltervisealane nõustamine, mida Saaremaal
viiakse läbi SA Kuressaare Haigla naistenõuandlas ning Erakliinik Hanvari Noorte
nõustamiskeskus.
Oluline roll probleemkäitumise ennetamisel on laste liiklus- ja tuleohutusalasel ennetustööl.
Liiklusohutusalast ennetustööd teevad aktiivselt Maanteeameti spetsialistid ning Politsei- ja
Päästeamet. Lasteaedades antakse lastele teadmised jalakäija ohutust liiklemisest, koolid ja
noortekeskused viivad läbi jalgrattajuhilubade koolitusi. Helkuri kandmise suurendamiseks
viiakse läbi politseireide, kuhu on kaasatud ka koole. Lisaks alates 2018 aastast viiakse läbi
Helkurkõnni projekti, kuhu on kaasatud ka haridusasutused. Tuleohutusalast ennetustööd
tehakse nii lasteaia- kui ka koolikeskkonnas evakuatsiooniõppuste, Päästeameti koolituste ja
erinevate projektide kaudu. Koostöös Saaremaa vallaga teeb Päästeamet pistelisi kodukülastusi
nõustamaks peresid kodude tuleohutuse tagamisel.
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Ennetustöö oluliseks osaks on juba toimunud õnnetusjuhtumite analüüs ja järelduste tegemine.
Sellel eesmärgil kogunevad ekspertkomisjonid hukkunuga lõppenud õnnetusjuhtumite ja
tulekahjude korral.
Õnnetuste olukorras on oluline kriisiabi olemasolu. Ülevaatamist vajab kriisiolukorras
kriisinõustamise kättesaadavus ja koordineerimine. On oluline, et kriisi korral oleks kriisiabi
koheselt kättesaadav ning selleks on vajalik sõlmida vastavad kokkulepped teenuseosutajatega.
Positiivse vanemluse toetamiseks toimuvad pere ja beebikoolid, eneseabi grupid ja vanemlust
toetavad programmid. Olulisel kohal on lähisuhtevägivalla lahendamiseks tehtav koostöö.
Toimuvad perekooli loengud lapseootel peredele, osaleda saab beebiujumises ja rasedate
võimlemises. Lisaks on suur vajadus selliste pere- ja beebikooli teenuste järele, mille sisuks on
vanemaks olemise ja igapäevaelu toimetulemise õpetamine pärast sünnitust, sh vastsündinu eest
hoolitsemine, majanduslik toimetulek, tervislik toitumine, sünnitusjärgse depressiooniga
toimetulek jms.
Eneseabi grupid toimivad ilma valla toetuseta ja koordineerimata. Toimib tugigrupp
alkohoolikute lähedastele ja anonüümsete kaassõltlaste tugirühm, samuti anonüümsete
alkohoolikute tugigrupp. Naistele, kes on langenud vägivalla ohvriteks ja nende lastele pakub
tugigrupi kaudu abi MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus. Puudu on eneseabi - ja tugigruppidest
erivajadustega laste (ATH, autistid) lapsevanematele ning see valdkond vajab arendamist.
Vanemlike oskuste suurendamiseks pakub Saaremaa vald erinevaid vanemlusprogramme nagu
Imelised aastad ja Gordoni Perekool.
Lähisuhtevägivalla lahendamisel tehakse koostööd tervishoiuvaldkonna spetsialistidega,
ohvriabiga ja politseiga, kes teavitab omavalitsust kirjalikult kõikidest lähisuhtevägivalla
juhtumitest. Saaremaa vallas on kasutusel kõrgenenud riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite
lahendamiseks Sotsiaalkindlustusameti poolt maale toodud ning Eesti vajadustele kohandatud
juhtumikorralduslik koostöömudel MARAC. MARAC meeskonda kuuluvad ohvriabi,
Saaremaa valla, korrakaitse ja prokuratuuri ning MTÜ Saaremaa Naiste Tugikeskuse esindaja.
Lastele mitmekülgse arengu toetamisel on oluline vajaduspõhiste sotsiaalteenuste ja
haridusasutuste tugiteenuste pakkumine. Lastele suunatud hoolekandeteenuseid osutab
peamiselt Saaremaa valla hallatav asutus Kuressaare Perekodu, mis osutab asenduskodu-,
lapsehoiu-, rehabilitatsiooni- ja laste turvakoduteenust. Lisaks on vallal mitme
koostööpartneriga teenuspõhised koostöölepped.
Lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse arendamisel on vajalik arvestada järjest enam suureneva laste
arvuga, kellele ei sobi rohkearvulised lasteaiarühmad ja kes vajavad oma psüühikast lähtuvalt
väiksemat kollektiivi või individuaalsemat lähenemist. Tugiisikuteenust haridusasutustes
ostutakse tänases mahus suuresti tänu ESF projektile "Raske ja sügava puudega lapsele
tugiteenuste osutamine". Haridusasutustes pakutav personaalsete tugiisikute süsteem vajab
ümberkujundamist, kuna projektirahastus on ajutine ning senine praktika on näidanud, et
enamik lapsi ei vaja kogu koolipäeva jooksul personaalset tuge.
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Üldiselt on maapiirkondade koolides pikapäevarühmad, mis võimaldavad algklasside õpilastel
kodutööde tegemist ja toitlustamist ning koolide juures toimub huvitegevus. Kuressaares, kus
pikapäevarühmad lõpetavad varem, jäävad vanemate järelevalveta lapsed abivajavasse
olukorda.
Sotsiaalteenustest on väga vajalik arendada ööpäevaringse järelevalvega eluruumiteenust neile
lastega peredele, kelle sotsiaalsed ja vanemlikud oskused on piiratud. Teenus tagab lastele
suurema turvalisuse ja vanematele juhendamise. Samuti on suurenenud noortekodu teenuse
vajadus nooretele, kes ei ole suutelised sügavate probleemide tõttu vanematega koos kodus
elama.
Haridusasutuste tugiteenuseid nagu sotsiaalpedagoogi, logopeedi, eripedagoogi ja psühholoogi
teenus, osutab Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus. Probleemiks on tugiteenuste vähene
kättesaadavus. Arendamist vajab erinevate asutuste (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus,
haridusasutused, valla sotsiaalosakond, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajad,
tervishoiuasutused jt) spetsialistide süsteemne võrgustikutöö toe vajaduse hindamisel ning
erinevate valdkondade teenuste paindlik kombineerimine, et vajalikus mahus tuge tagada.
Erivajadustega laste hariduse tagamisel on olulisel kohal Kallemäe kool, kus saavad hariduse
lihtsustatud- ning hooldus- ja toimetulekuõppel olevad lapsed. Kooli lastevanemate peamine
mure on vajalike teenuste kättesaadavus pärast haridustee lõppemist. Väga keeruline on
hooldus- ja toimetulekuõppe lõpetajatel, kuna need lapsed vajavad kooli lõpetamisel enamasti
erihoolekandeteenuseid, mille osutamist korraldab riik ja millele on kohati pikad järjekorrad.
Seetõttu on oht, et need lapsed jäävad pärast kooli lõppu koju oma vanemate hooldada.
Noorte kaasamine omavalitsuse otsustusprotsessidesse vajab senisest suuremat tähelepanu
ja koordineerimist. Lisaks Saaremaa Noortevolikogu tööle toimuvad osaluskohvikud
ühiskonnas aktuaalsetel teemadel, ent nende kohtumiste mõju arengute planeerimisele on väike.
Oluline on enam rõhku panna, et laste ja noorte arvamused kajastuksid valla poolt tehtavates
otsustes.
Valdkondadeülese koostöö arendamisel liigutakse regulaarsete võrgustiku kohtumiste
suunas, et tagada koostöö süsteemsus juhtumite lahendamisel. Oluliseks eesmärgiks on tõsta
osapoolte (haridus, tervishoid, korrakaitse ja sotsiaalhoolekanne) teadlikkust üksteise
võimalustest laste ja peredega seotud riskide vältimiseks ning samasisuliste teenuste
dubleerimisest hoidumiseks.

1.4. Tervishoiuvaldkonna hetkeolukord ja arengusuunad
Inimese toimetulek ja abivajadus sõltub olulisel määral tema tervislikust seisundist. Seetõttu ei
ole sotsiaalhoolekannet võimalik käsitleda ega valdkonna arenguvajadusi ellu viia tervishoiu
valdkonna toeta.
Saare maakonna suurim ambulatoorsete teenuste osutaja ja ainuke statsionaarsete
tervishoiuteenuste osutaja on SA Kuressaare Haigla. Lisaks osutavad Saaremaa vallas
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tervishoiuteenuseid ka Kuressaares asuvad Erakliinik Hanvar, Erakliinik Luukas, Kuressaare
Hambapolikliinik SA ning mitmed teised üldarstiabi, eriarstiabi ja õendusabi pakkujad.
Esmatasandi tervishoiuteenus on ravikindlustatud inimestele tagatud Eesti Haigekassa
kaudu, ravikindlustamata inimeste ravikulusid aitab Saaremaa vald vajadusel kompenseerida.
Teenus on tagatud Saaremaa kõigis piirkondades, vallas on 2019. aasta novembrikuu seisuga
kokku 17 perearsti nimistut, neist neljal puudub oma perearst ning nimistule osutavad teenuseid
teised olemasolevad perearstid. Väljaspool Kuressaaret on perearstipunktid Kaarmal,
Kihelkonnal, Kärlal, Leisis, Mustjalas, Orissaares, Pihtlas, Salmel ja Valjalas. Igapäevaselt on
perearsti vastuvõtt tagatud Kuressaare Perearstikeskuses, Orissaares, Valjalas ja Salmel. Kärlal
ja Leisis on igapäevaselt tagatud pereõe vastuvõtt. Kihelkonnal, Mustjalas, Pihtlas, Kaarmal
võtab perearst vastu kord nädalas. Järjest rohkem kannab pere nõustamise rolli pereõde, kes
lisaks nõustamisele teeb põhjendatud vajadusel koduvisiite. Oluline on tagada esmatasandi
arstiabi ja teenuste kättesaadavus kogu vallas. Selleks tuleb arendada valla transpordisüsteemi,
arvestades puudega inimesi teenindava sotsiaaltranspordi tingimustega ning lähtudes
sotsiaalselt tundlike sihtrühmade vajadustest.
Olulist ennetavat rolli kannavad lastele ja peredele suunatud tervishoiuteenused nagu
ämmaemanda teenus, eelkooliealiste laste tervise jälgimine, koolitervishoiu teenus ning laste
hambaravi. Ämmaemanda teenust pakuvad SA Kuressaare Haigla Naistenõuandla ja
Erakliinik Hanvar. Teenustena on olemas rasedate vastuvõtt, sünnitusjärgne kontroll,
imetamisnõustamine ja emakakaela sõeluuringu proovi võtmine. Ämmaemanda teenuse
kättesaadavus on Saaremaa vallas kaetud. Eelkooliealiste laste tervise jälgimine toimub lapse
perearsti juures. Pereõe koduvisiidid on tagatud vastsündinutele ja imikutele, vajaduse korral
ka teistel juhtudel. Laste ennetavate tervisekontrollide ajakava 5 järgi peaksid ennetavad
perearsti kontrollid toimuma 3-, 5- ja 6–7- aastaselt ning pereõe kontroll 4-aastaselt. Vajalik on
soodustada väikelaste regulaarseid tervisekontrolli visiite ning suurendada perearstide ja
lastekaitsetöötajate koostööd, sest sageli on perearst esimene ohu märkaja olukorras, kus
vanemad ja/või laps vajaksid abi. Esile on tõusnud vajadus medõe suurema rolli järele lasteaias,
kuna laste vaimse ja füüsilise tervise probleemid ilmnevad järjest varakumalt. Koolitervishoiu
teenus on iga kooli enda korraldada ning teenus vajab arendamist. Koolitervishoiuteenust
osutavad nii pere- kui ka kooliõed. Teenuse osutamise maht koolide lõikes on erinev ning sõltub
kooli õpilaste arvust. Koolilastel klassides II, V, IX klass on kohustuslik käia perearsti juures
tervisekontrollis. Üha enam esineb õpilastel terviseprobleemidest depressiooni ja teisi vaimse
tervise probleeme, ülekaal, vähene liikumine, rühihäired, nägemise halvenemine. Seetõttu on
lasteaedades ja koolides vajalik senisest enam tegeleda õpilaste vaimse ja füüsilise tervisega
tervikuna ning kasutada kogutavaid terviseandmeid tervist edendavate tegevuste
planeerimiseks ja elluviimiseks. Laste hambaraviteenust pakutakse Kuressaares ja
Orissaares. Mõnes haridusasutuses on tagatud kollektiivselt laste transport hambaravisse, ent
see ei ole korraldatud tervikuna üle kogu valla. Oluliseks suunaks on koduõendusteenuse
kättesaadavuse parandamine ning hospiitsi- ja geriaatriateenuse arendamine.
Saareline asend seab abivajajatele piirangud väljaspool maakonda pakutavate
tervishoiuteenuste kasutamiseks. Teatud juhtudel on vaja kiiret ja turvalist transporti koos
5

Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1080/1201/3015/Lisa.pdf#
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meditsiinilise toega. Kirjeldatud teenust korraldab SA Kuressaare Haigla. Kriitilistes
olukordades on kiiremaks lahenduseks helikopteri kasutamine, selle edukaks toimimiseks on
valla ja SA Kuressaare Haigla koostöös valmimas helikopteriplats. Teistele nimetatud teenuse
vajajatele osutab 2018. aasta novembrikuu seisuga sotsiaaltransporditeenust valla
lepingupartner. Eesti heaolu arengukava 2016 – 2023 toob ühe kitsaskohana välja eri
valdkondade teenuste, eelkõige sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vähese seostatuse. Oluline on
pakkuda inimese vajadustele vastavaid kvaliteetseid teenuseid ning muuta teenuste vahel
liikumine (näiteks haiglast koduhooldusele) inimese jaoks võimalikult sujuvaks. Samuti on vaja
teha süsteemset koostööd vaimse tervise probleemide varaseks märkamiseks ja sellega seotud
teenuste arendamiseks.

2. SAAREMAA VALLA VISIOON AASTAKS 2030
Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020 – 2030 aluseks on Saaremaa valla visioon
aastaks 2030:
Saaremaa on uutele tuultele avatud, traditsioone hoidev, turvalise ja puhta
elukeskkonnaga, mere ja taeva kaudu ühendatud tugeva ja kasvava kogukonnaga saar

3. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA ALAEESMÄRGID
Visiooni saavutamiseks on püstitatud kolm strateegilist eesmärki:
1) Sotsiaalhoolekanne ja tervishoiuteenused toetavad inimeste heaolu, tervist ja
toimetulekut ning on kõigile vallaelanikele vajaduspõhiselt kättesaadavad.
2) Abivajajatele on tagatud vajadustest lähtuvad sotsiaalteenused- ja toetused.
3) Laste ja perede hoolekanne tõstab pere heaolu ning elukvaliteeti läbi vanemluse
toetamise.
3.1. Strateegiline eesmärk 1
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoiuteenused toetavad inimeste heaolu, tervist ja
toimetulekut ning on kõigile vallaelanikele vajadusepõhiselt kättesaadavad

Strateegilise eesmärgi saavutamise tulemusel tugevneb sotsiaalhoolekande ja tervishoiu
valdkonna vastastikune koostöö ning paraneb sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste
kättesaadavus ja kvaliteet üle Saaremaa valla.
Tabel 6. Strateegilise eesmärgi mõõdikud.

Mõõdik

Baastase
2019

Sihttase 2030

Selgitus
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Valdkondade
vahelised arendused
inimesele tervikliku
toe korraldamiseks
(Allikas: vallavalitsus)
Lisandunud teenused/
teenusepakkujad
erasektorist
(Allikas: vallavalitsus)

46
8
(01.11.2019)

Kvaliteetse ja tervikliku toe
inimesele tagab heal tasemel
koostöö erinevate valdkondade
vahel. Mõõdetakse valdkondade
vaheliste arenduste arvu.

19/147
25/20
(01.11.2019)

Vastuvõttudega kaetud
arstiabi valdkondade
arv
(Allikas:
vallavalitsus8)
Saaremaa vallas
töötuna registreeritud
inimeste arv (Allikas:
Töötukassa)

269
26
(01.11.2019)

Valla poolt sisse ostetud ja toetatud
teenused, et tagada elanikele
mitmekülgseid võimalusi.
Valikuvõimaluse tagamiseks on
oluline teenusepakkujate
mitmekesisus.
Saaremaa vallas vastuvõttudega
kaetud arstiabi valdkondade arv.
Saarelise eripära tõttu on oluline
hoida kättesaadavust.

555
400
(01.11.2019)

3.1.1. Alaeesmärk 1.1. Sotsiaalhoolekanne on tagatud kogu valla territooriumil
kvaliteetselt ja vajaduspõhiselt.
Tegevussuund 1. Teenuste süsteemne ja vallaülene arendamine ning osutamine
Alaeesmärgi saavutamiseks arendatakse Saaremaa vallas sotsiaalhoolekannet süsteemselt ja
valdkondade üleselt arvestades sihtgruppide vajadusi, analüüsides hetkeolukorda ja lähtudes
valla üldisest demograafilisest pildist.

6

Baastase: Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus; SA Kuressaare Haigla ja Saaremaa, Muhu ning Ruhnu
Koostöökokkulepe, Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse projekt, valdkondade vahelised regulaarsed
koostöövõrgustikud kokku.
7
Baastase: FIE Sirje Pree (kunstiteraapia), J.A. Saare OÜ (saviteraapia), OÜ Matusebüroo (matuse korraldamine),
MTÜ Kaks Kala (toidupangateenus), MTÜ Saaremaa Puuetega Isikute Koda (isikliku abistaja teenus,
sotsiaaltransporditeenus liikumispuudega isikule, kuulmisnõustamisteenus, viipekeele tõlketeenus), MTÜ Saare
Taksotellimiskeskus (sotsiaaltransporditeenus), MTÜ Õnneonn (igapäevaelu toetamise teenus), OÜ Ajuventiil
(psühhoteraapia), OÜ Muusika Sinule (muusikateraapia), Siinorite Transportteenus OÜ (saatjaga
sotsiaaltransporditeenus), SOS Lasteküla (asendushooldusteenus), Lümanda Sotsiaalkeskus MTÜ (igapäevaelu
toetamise teenus), Saaremaa Südamekodu OÜ (intervall – ja päevahoiuteenus, üldhooldusteenus), MTÜ Randvere
Tööõppekeskus (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus).
8

Baastase: infopäringule vastas SA Kuressaare Haigla, Kuressaare Hambapolikliiniku AS, Saaremaa
Perenõuandla OÜ.
9
Baastase: endokrinoloog, gastroenteroloog, hambaarst, hambakirurg (ortodont, proteesiarst, hambakirurg jne),
hematoloog, kardioloog, kirurg, kopsuarst, kõrva-, kurgu- ja ninaarst, lastearst, laste psühhiaater,
meditsiinigeneetik, naistearst, naha-ja suguhaiguste arst, neeruarst, neuroloog, onkoloog, ortopeed, perearst,
psühhiaater,
reumatoloog, röntgenoloog, rütmoloog, silmaarst,
sisehaiguste arst,
taastusraviarst,
töötervishoiuarst.
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Saaremaa vald koondab sotsiaalhoolekannet puudutava info ja jagab seda kogukonnale
erinevate infokanalite kaudu, tagades info arusaadavuse ja üheselt mõistetavuse.
Tegevussuund 2. Piirkondlike keskuste loomine sotsiaalteenuste osutamiseks
Alaeesmärgi tagamiseks luuakse Saaremaa valla territooriumil eri piirkondades
sotsiaalkeskused/teenusmajad, mis koondavad erinevaid teenuseid ja tagavad teenuste
kättesaadavuse piirkonna põhiselt.
Analoogne keskus on täna olemas Kuressaare Päevakeskuse näitel, kus pakutakse suurele
arvule inimestele erinevaid sotsiaalteenuseid, vaba aja veetmise võimalusi, toitlustus-,
iluteenuseid jm. Piirkondlik keskus ei pea siiski tingimata asuma ühes hoones, vaid selle all
mõistetakse ka mitmes hoones asuvaid teenuseid. Oluline on, et piirkonna inimese vajadused
oleksid kaetud ning kuidas seda täpselt korraldada, oleneb konkreetse piirkonna eripärast ja
olemasolevatest toimivatest võimalustest.
Tegevussuund 3. Teenuste korraldamine ja kättesaadavuse parandamine valdkondade
vahelises koostöös
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega luues
koostöövõrgustikke eesmärgiga pakkuda elanikele parimaid lahendusi. Teenuste osutamisesse
kaasatakse kodanikuühendusi ja erasektorit, et tagada teenuste jätkusuutlikkus, kvaliteet ja
areng.
Tegevussuund 4. Vallaülese ühtse (sotsiaal)transporditeenuse arendamine
Alaeesmärgi saavutamiseks arendatakse ühtset sotsiaaltransporditeenust, arvestades ühis-,
nõude- ja sotsiaaltranspordisüsteemide koostoimimist.
Tegevussuund 5. Erivajadustega inimestele võrdsete võimaluste loomine
Alaeesmärgi saavutamiseks rakendatakse keskkonna kujundamisel, veebilahenduste jm
lahenduste väljatöötamisel universaalset disaini et luua koheselt lahendused, mida saaksid
kasutada kõik inimesed
Tegevussuund 6. Ennetus- ja teavitustöö koostöös partneritega
Koostöös SA-ga Kuressaare Haigla korraldab Saaremaa vald elanike terviseteadlikkuse
tõstmiseks, haiguste ennetamiseks ja haiguseteadlikkuse kasvatamiseks terviseteabepäevi ja
tervisekonverentse ning tehakse koostööd sõltuvusainete tarbimise ennetamiseks.
Ekspertkomisjonide tööd oleks vajalik laiendada iga alaealise lapse surmaga lõppenud
õnnetusjuhtumi analüüsimiseks ning komisjoni koosseisu oleks vaja laiendada
sotsiaalvaldkonna spetsialistidega
Tegevussuund 7. Sotsiaal- ja tervisevaldkonnas töötavate inimeste ja vabatahtlike
väärtustamine ning motiveerimine
Alaeesmärgi saavutamiseks võimaldatakse valdkonnas töötavatele spetsialistidele regulaarseid
supervisioone ja kovisioone. Koostöös partneritega korraldatakse Saare maakonna sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna töötajate tunnustusüritust. Samuti esitatakse sotsiaal- ja
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tervishoiuvaldkonna üleriigilistele tunnustusüritustele kandidaate, et Saaremaa valla töötajad
saaksid tunnustust ka väljaspool maakonda.

3.1.2. Alaeesmärk 1.2. Tervishoiuteenused on kvaliteetsed ja kättesaadavad inimese
igas eluetapis.
Tegevussuund 1. Esmatasandi tervisekeskuste ja koolitervishoiuteenuse arendamine
Alaeesmärgi saavutamiseks toetatakse enam esmatasandi arstiabi tegevusi ja luuakse
tingimused paremaks kooli- ja lasteaiatervishoiu korraldamiseks.
Koostöös haiglaga on oluliseks tegevuseks koduõendusteenuse tagamine ja arendamine üle
valla ning hingehoidja teenuse, geriaatria- ja hospiitsiteenuse arendamine.
Tegevussuund 2. Tervishoiutöötajate Saaremaale tööleasumise toetamine koostöös SA
Kuressaare Haigla ja teiste partneritega
Alaeesmärgi saavutamiseks toetame jätkuvalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kuressaare
õendusõpet ja teeme koostööd partneritega uute õppesuundade arendamisel. Jätkame
traditsiooniliste arstitudengite tutvumisreiside toetamist ja võimalusel laiendamine toetusi ka
teistesse tervishoiuvaldkondadesse.
Tegevussuund 3. Vallaelanikele väljaspool Saaremaad pakutavate tervishoiuteenuste
kättesaadavuse parandamine
Alaeesmärgi saavutamiseks laiendatakse erinevate erialaspetsialistide vastuvõtte ja luuakse
selleks sobilikud tingimused. Arendatakse maakonnavälist (sotsiaal)transporti, et väljaspool
Saaremaa valda osutatavad tervishoiuteenused oleksid kättesaadavad.
Tegevussuund 4. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajaduspõhine integreerimine
Alaeesmärgi tagamiseks teevad spetsialistid igapäevases töös kliendiga/patsiendiga
vastastikust juhtumikorralduslikku koostööd tagamaks inimesele vajalikus mahus ja õigeaegne
abi. Arendatakse koostöös olemasolevaid ja uusi sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid pidades silmas
tervishoiuteenuste ja sotsiaalhoolekandelise abi integreeritust.

3.2. Strateegiline eesmärk 2
Abivajajatele on tagatud vajadustest lähtuvad sotsiaalteenused ja -toetused

Strateegilise eesmärgi saavutamise tulemusel suureneb inimeste vajadustest lähtuvate teenuste
osutamine panustades seeläbi inimeste toimetuleku paranemisesse. Toimetuleku paranemise
tulemusel väheneb vajadus toetuste järele.
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Tabel 7. Strateegilise eesmärgi mõõdikud.

Mõõdik

Baastase 2019

Sihttase 2030

Selgitused

Erivajadusega
inimeste kodude
kohandamiste arv
(Allikas:
vallavalitsus)
Eakate
intervallhooldus- ja
päevahoiukohtade
arv (Allikas:
vallavalitsus)
Toimetulekutoetuse
saajate osakaal
elanikkonnast
(Allikas:
Rahvastikuregister,
vallavalitsus, 31.12.
seisuga)

6910
(01.11.2019)

110

Kodude kohandamiste arv
sõltumata rahastusallikast.

1011
(01.11.2019)

25

Intervallhooldus- ja
päevahoiuteenuse püsivad
teenusekohad Saaremaa vallas.

1.0%
(2019)

1.0%

Eesmärk, et toimetulekutoetuse
saajate arv ei kasvaks.

3.2.1. Alaeesmärk 2.1. Toetused ja teenused võimaldavad väärikat vananemist.
Tegevussuund 1. Eakate pikaajalise kodus toimetuleku toetamine.
Alaeesmärgi saavutamiseks arendatakse toetavaid teenuseid, et tagada teenuste vastavus
inimeste vajadustele nende kodus.
Tegevussuund 2. Eakatele kodulähedase vaba aja veetmise ja ühistegevuste võimaldamine.
Alaeesmärgi tagamiseks on Saaremaa valla eri piirkonnas tagatud eakate kooskäimise kohad,
nende loomisesse ja arendamisesse on kaasatud kodanikuühendused ja kogukond.
Tegevussuund 3. Eakate toimetulekut toetavate vajaduspõhiste hooldusteenuste arendamine.
Alaeesmärgi tagamiseks tehakse hooldusteenuste vajaduste väljaselgitamisel ja arendamisel
koostööd kogukonnaga, et teenused oleksid piirkonna põhiselt kättesaadavad (nt. päevahoiu- ja
intervallteenused, talvekodud jne). Teenuste paremaks korraldamiseks võetakse kasutusele
infotehnoloogilisi lahendusi.

10

Baastase: 2018. ja 01.11.2019.aasta vallavalitsuse otsusega kinnitatud kodukohanduse ERF projekti
“Puuetega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine” eelarvest ning täielikult valla eelarvest rahastatavad
kodude kohandamised.
11

Baastase: projekti ”Sotsiaalteenuste arendamine Saaremaa vallas” raames on tagatud kümme teenusekohta,
sh nii intervall-kui päevahoid. Valla hooldekodud pakuvad neid teenuseid vabade kohtade olemasolul.
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3.2.2. Alaeesmärk 2.2. Hoolekandesüsteem ja elukeskkond toetavad erivajadustega
inimeste iseseisvat toimetulekut.
Tegevussuund 1. Erivajadustega inimeste iseseisva toimetuleku toetamine
Alaeesmärgi saavutamiseks tagatakse sotsiaaltransporditeenuse kättesaadavus ja kvaliteet.
Kvaliteedi saavutamiseks korraldab Saaremaa vald sotsiaaltransporditeenuse pakkujatele
sihtgrupipõhise väljaõppe, kus antakse ülevaade puude liikidest ja jagatakse teadmisi
abistamise parimatest praktikatest.
Toetatakse jätkuvalt puuetega inimeste eluruumide kohandusi. Koostöös Eesti Töötukassaga
toetatakse töökoha füüsilisi kohandusi ja hoonetesse ligipääsetavuse tagamiseks tehakse
koostöö erinevate asutuste ja organisatsioonidega.
Tegevussuund 2. Erivajadustega inimeste arengu, tööelu, huvialadega tegelemise ja
suhtlemisvõimaluste toetamine
Alaeesmärgi saavutamiseks toetatakse valla eelarvest sihtgruppide esindusorganisatsioone, et
tagada jätkusuutlik tegevus. Avardatakse puuetega inimeste liikumisvõimalusi ning
parandatakse puuetega inimestele vajalike ühiskondlike hoonete ja rajatiste ligipääsetavust.
Tegevussuund 3. Erivajadustega inimeste teenuste arendamine
Alaeesmärk saavutatakse soodustades täiendavate teenuspakkujate tulekut läbi teadlikkuse
tõstmise. Tehakse koostööd erihoolekandeteenuseid osutavate organisatsioonidega ja
teenusepakkujatega erihoolekandeteenuste arendamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks
vallas.
Tegevussuund 4. Sotsiaalse ettevõtluse ja erivajadustega inimeste töölesaamise toetamine.
Alaeesmärk saavutatakse koostöös partneritega sotsiaalse ettevõtluse koolituste korraldamise
ja ettevõtlusnõustamise kaudu. Toetatakse teenuseid ja koostööd, mis panustavad erivajadusega
inimeste tööle saamisesse.

3.2.3. Alaeesmärk 2.3. Toimetulekuraskustes inimestele on tagatud esmavajadustele
vastav abi.
Tegevussuund 1. Vähenenud konkurentsivõimega inimeste kaasamine ning toetamine
igapäevaelus ja töös osalemiseks.
Alaeesmärgi saavutamiseks pakutakse Saaremaa vallas vähenenud konkurentsivõimega
inimestele toetavaid teenuseid, mis aitavad osaleda aktiivses ühiskondlikus elus. Senisest
paremini on korraldatud teenused, mille kaudu nõustatakse ja jõustatakse ning pakutakse
vajalikku oskusõpet.
Tegevussuund 2. Sõltuvusest vabanemise toetamine.
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Alaeesmärgi saavutamiseks on tagatud valmisolek toetada kõiki valla elanikke, kes soovivad
sõltuvustest vabaneda. Tehakse koostööd erinevate organisatsioonidega toetades uute teenuste
arendamist ja projektide rahastamist.
Tegevussuund 3. Sotsiaaleluruumide ja varjupaiga pakkumise arendamine.
Alaeesmärgi tagamiseks on üle valla erinevates piirkondades sotsiaaleluruumid ja
sotsiaalmajad, mis on kohandatud ja vastavad inimeste erivajadustele. Arendamisel on
eesmärgiks tagada abivajajatele võimalus soovi korral elada oma tuttavas kogukonnas.
Tegevussuund 4. Toimetulekut toetavate teenuste arendamine.
Alaeesmärgi saavutamiseks on tagatud vajaduspõhised teenused, mis arvestavad inimese
individuaalseid eesmärke ja juhtumipõhist lähenemist, sh toimetulekuraskustes tööealiste
inimeste toetamine
Teenuseid arendatakse koostöös teiste organisatsioonidega pidades oluliseks ennetustööd.

3.3. Strateegiline eesmärk 3
Laste ja perede hoolekanne tõstab pere heaolu ning elukvaliteeti läbi
vanemluse toetamise
Strateegilise eesmärgi saavutamisel tõuseb vanemate teadlikkus vanemlikest oskustest,
misläbi paraneb laste ja perede heaolu ning elukvaliteet.

Tabel 8. Strateegilise eesmärgi mõõdikud.

Mõõdik

Baastase 2019

Sihttase 2030

Selgitused

Erinevate
nõustamisteenuste
arv (Allikas:
vallavalitsus, 01.11
seisuga)
Eneseabi ja
tugigruppide
arv (Allikas:
vallavalitsus)
Laste ja perede
komisjoni poolt
ettepanekute arv
vallavalitsusele
(Allikas:
vallavalitsus)

5
(2019)

10

Erinevad nõustamisteenused
lastele ja peredele.

1
(01.11.2019)

5

Erinevad eneseabi ja tugigrupid
Saaremaa vallas.

0
(01.11.2019)

20

Loodava laste ja perede
komisjoni ettepanekute arv
vallavalitsusele.
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Tõenduspõhiste
vanemlus- ja
noorteprogrammide
arv (Allikas:
vallavalitsus)

3
(01.11.2019)

8

Vallas rakendunud
tõenduspõhiste vanemlus- ja
noorteprogrammide arv.

3.3.1. Alaeesmärk 3.1. Lastele ja peredele on loodud toimiv ennetustegevuste ja
varase märkamise süsteem
Tegevussuund 1. Laste ja perede tervist hoidvate teenuste kättesaadavuse tagamine.
Alaeesmärgi saavutamiseks panustatakse koolitervishoiuteenuse kvaliteeti ja tervishoiuteenuse
kättesaadavusse lasteaedades. Vajalik on lasteaia- ja kooli tervisetöötaja suurem kaasamine
abivajava lapse juhtumivõrgustikku. Samuti panustatakse lastega töötavate spetsialistide
koolitamisse vägivallailmingute äratundmiseks.
Tegevussuund 2. Laste riskikäitumise ennetamine.
Alaeesmärgi saavutamiseks luuakse komisjon laste ja perede heaolu kavandamiseks. Igal
komisjoni liikmel on oma ametist ja tegevusest lähtuv funktsioon. Kuna lastekaitse on
valdkondade ülene, on oluline kaasata komisjoni hariduse, sotsiaali, meditsiini, õiguse, ja
korrakaitse esindajad. Komisjon kavandab tõendus- ja analüüsipõhiseid arenguid ja nõustab
keeruliste juhtumite korral. Riigiasutustega ja teiste partneritega koostöös suurendatakse
liiklus-, merepääste-, ja tuleohutusalast ennetustööd ning laste surmaga lõppenud
õnnetusjuhtumite analüüsi, et välja selgitada õnnetuste põhjused ja ennetamise võimalused
tulevikus. Samuti tegeletakse liikumise ja tervisliku toitumise järjepideva propageerimisega.
Tegevussuund 3. Positiivse vanemluse toetamine
Alaeesmärgi saavutamiseks toetatakse vanemate aktiivset osalemist iseenda ja pere toimetuleku
tõstmisel. Panustatakse suuremal määral vanema haridusse. Luuakse pere ja beebikool, mille
sisuks on vanemlike oskuste ja igapäevase elukorraldusega toimetulemise õpetamine.
Soodustatakse eneseabigruppidele kooskäimiseks vajalike ruumide ja vajaliku inventari
leidmist, gruppide moodustamist ja vajadusel spetsialisti oskusteabe jagamist. Parendatakse
vanemlust toetavate programmide kättesaadavust, nagu näiteks Imelised aastad ja Gordoni
Perekool üle valla. Väga oluline on analüüsida nende programmide tulemuslikkust. Positiivsete
tulemuste ilmnemisel on oluline jätkata eelmainitud programmidega, vajadusel ka valla
kaasrahastusega, et teenus oleks kättesaadav majanduslikult kehvemas olukorras olevatele
peredele.
SA Kuressaare Haigla naistenõuandlas ning Erakliinik Hanvari Noorte nõustamiskeskuses
nõustatakse noori seksuaaltervise alal. Oluline on keskenduda ennetusele, et minimeerida
teismeliste rasedust, aborte ja noorte seksuaalset riskikäitumist, mis on tõusutrendis. Samuti on
vajadus arendada alaealistele erinevatest sõltuvustest loobumist toetavaid nõustamisteenuseid.
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3.3.2. Alaeesmärk 3.2. Lastele on tagatud mitmekülgsed arengut toetavad
tingimused
Tegevussuund 1. Tingimuste tagamine alus-, põhi-, kesk- ja kutsehariduse omandamiseks
Alaeesmärgi saavutamiseks on vajalik arendada õpikeskkonda ja õpetajate oskuseid laste
erivajadustega toimetulekul, et kindlustada kõikidele lastele edukogemus koolis. Arendamist
vajab lastega kokkupuutuvate spetsialistide süsteemne võrgustikutöö.
Järjest enam suureneb laste arv, kellele erivajadustest tulenevalt ei sobi rohkearvulised
lasteaiarühmad ning kes vajavad väiksemat kollektiivi. Sellest tulenevalt on vaja soodustada
väiksemate rühmade loomist. Laste tugiisikuteenus haridusasutuses vajab ümberkujundamist ja
asendamist suurel määral abiõpetajate või õpetaja abi süsteemiga, kuna personaalsete
tugiisikute süsteem ei ole oma ressursimahukuse tõttu jätkusuutlik.
Vajalik on viia läbi koostöös haridusosakonnaga analüüs Kallemäe kooli baasil õppeasutuse
loomiseks hariduslike erivajadustega õpilastele 1.-12. klassini. Koolis on klassid autismispektri
häiretega õpilastele, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele ning raskete somaatiliste
puuetega õpilastele. Koolis on väikesed klassikoosseisud, mis võimaldavad luua turvalise ja
sõbraliku õpikeskkonna

Tegevussuund 2. Hariduse omandamist toetavate teenuste tagamine
Alaeesmärgi saavutamiseks on oluline luua õppimisvõimalused pervasiivse arenguhäirega
lastele, käitumis- ja tundeeluhäirega lastele ja raskete somaatiliste puudega lastele. Samuti
arendatakse miljööteraapiateenus psüühika- ja käitumishäiretega ning õpiprobleemidega lastele.
Arendatakse laste päevakeskuse teenus Kuressaarde (riski)lastele vanuses 7-12, mis on lastele
ja peredele abistav teenus, s.h. õpiabi, toitlustus, huvitegevus, ühistegevused, sotsiaalsete
oskuste õpetamine, pesemis ja pesupesemisvõimalus.

3.3.3. Alaeesmärk 3.3. Loodud on võimalused laste ja perede sotsiaalse kaitstuse
tagamiseks ja probleemidega tegelemiseks
Tegevussuund 1. Sotsiaalse kaitse tagamine lastele ja peredele.
Alaeesmärgi saavutamiseks aredatakse välja ööpäevaringne järelevalvega eluasemeteenus
kõrge riskikäitumisega peredele. Laiendatakse Kuressaare Perekodus asendushooldusteenuse
osutamist ja luuakse täiendavalt võimalused eluaseme ja järelevalveteenuse osutamiseks
vanemliku hoolitsuseta teismelistele, kellel ei ole võimalik elada vanematekodus ja kelle
käitumises esineb tugevalt ennastkahjustavaid jooni. Samuti toetatakse laste koduse
elukeskkonna parendamist ja vajadusel kodukohandamist, tagatakse vajaliku materiaalse
toetuse olemasolu ja tagatakse lastele võimalus osaleda huvitegevuses vm koolivälises arengut
soodustavas tegevuses.
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Tegevussuund 2. Abivajavatele lastele on loodud tingimused probleemidega toimetulekuks.
Alaeesmärgi saavutamiseks toetatakse lastega peresid väljastpoolt, täiustatakse pere
tugiisikusüsteemi. Arendatakse välja kriisiabi teenus ja tagatakse valmisolek kriisiabi
osutamiseks. Juhtumite lahendamist käsitletakse meeskondliku tegevusena.

3.3.4. Alaeesmärk 3.4. Turvaline ning laste ja perede heaolu toetav elukeskkond
Tegevussuund 1. Tõenduspõhine teenuste ja toetuste arendamine
Alaeesmärgi saavutamiseks arendatakse laste ja perede valdkonda lähtudes tõenduspõhisest
sekkumisest. Tehakse koostööd ülikoolidega jt teadusasutustega sekkumiste väljatöötamiseks
ja rakendamiseks.
Tegevussuund 2. Turvaline elukeskkond
Alaeesmärgi saavutamiseks laiendatakse suitsuvabasid alasid ning panustatakse avaliku ruumi
ligipääsetavusele erivajadustega lastele ning lapsevankriga liikujatele. Luuakse avalikus ruumis
tegevused lastele ja noortele pakkumaks alternatiivi ja vähendamaks riskikäitumist.

3.3.5. Alaeesmärk 3.5. Laste ja perede heaolu tagamine toimub kvalifitseeritud
spetsialistide poolt ja erinevate valdkondade koostöös
Tegevussuund 1. Kvalifitseeritud spetsialistide tagamine
Alaeesmärgi saavutamiseks panustatakse koostöövõrgustike koolitamisesse ning supervisiooni
läbiviimisesse.
Tegevussuund 2. Ennetustegevuse toetamine läbi laiapõhjalise koostöövõrgustiku
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd meediaga, haridusasutustega ja tööandjatega.
Kaasatakse lapsi, noori ja peresid valdkonna arendamisesse, et luua võimalus rääkida kaasa
neid puudutavates küsimustes. Koostatakse valdkonna kommunikatsiooniplaan ja viiakse see
ellu.

4. ARENGUKAVA ELLUVIIMINE
4.1 Arengukava elluviimise eeldused
Saaremaa valla lastekaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava 2020 – 2030 põhineb valla
terviklikku arengut käsitlevatel dokumentidel, milleks on Saaremaa valla arengukava 2019 –
2030 ja Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023. Lastekaitse ja
sotsiaalhoolekande arengukava tegevuste elluviimiseks vajalike ressursside täpsem jaotus
kinnitatakse igal aastal koostatavas valla eelarves.
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5. ARENGUKAVA MUUTMINE
Arengukava vaadatakse üle seaduses, seaduse alusel antud õigusaktis või valitsuse poolt
sätestatud korras. Kui ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab
valdkonna arengukava koostamist koordineeriv valitsuse struktuuriüksus ette arengukava
muutmisettepanekud.

LISAD
Lisa 1. Arengukava tegevuskava
Lisa 2. Arengukava koostamise protsess
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