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SISSEJUHATUS 

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) defineerib tervist kui täielikku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse 

heaolu seisundit, mitte kui vaid haiguste puudumist. Tervena elatud elu on nii üksikisikule kui ka 

ühiskonnale tervikuna suureks väärtuseks – see on üks põhitõdesid, mida on vananeva ja väheneva 

rahvastiku kontekstis üha enam teadvustama hakatud. Igal Eesti inimesel peab olema võimalus elada 

tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid, et tagada võimalikult pikk tervisepiiranguteta 

elu.  

Jõelähtme valla tervise- ja heaoluprofiili koostamisel on eelkõige kaks suurt omavahel seotud eesmärki:   

 anda terviseküsimustele vallas laiem kõlapind ning luua üldisemad eeldused valla elanike 

tervise ja heaolu näitajate parendamiseks; 

 suurendada elanike terviseteadlikkust – profiili koondatud materjal aitab selgemini mõista nii 

tervisemõjurite olemust kui ka seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja 

planeeritavate tegevuste ning tervisemõjurite vahel. 

Profiili esimeses osas antakse ülevaade vallaelanike tervise- ja heaolunäitajatest ning seda mõjutavatest 

teguritest seitsmes teemavaldkonnas. Profiili teises osas on esitatud vallaelanike tervise- ja 

heaolunäitajate terviklik analüüs – välja on toodud nii valla tugevused elanike tervise ja heaolu 

perspektiivist, kui ka vallaelu edasisel planeerimisel suuremat tähelepanu vajavad näitajad (sh 

parendusvajadused).  

Igale teemavaldkonnale on sõnastatud üldeesmärk. Profiili teisest osast on leitavad ka üldisemad 

edasised tegevussuunad nende üldeesmärkide saavutamiseks. Tegevussuundade määratlemisel on 

toetutud eelkirjeldatud analüüsi tulemustele. 

Eraldi detailsemat tegevuskava profiilile ei koostatud, sest valla juba olemasolevate strateegiliste 

arengudokumentide tegevuskavad katavad olulises osas kõik teemavaldkonnad. Küll aga on tegu olulise 

dokumendiga, mida võetakse muu hulgas arvesse ka edasiste valdkondlike arengu- ja tegevuskavade 

koostamisel.  

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise protsess 

Jõelähtme valla tervise- ja heaoluprofiili koostamisel lähtuti Tervise Arengu Instituudi suunistest ja 

abimaterjalidest tervise- ja heaoluprofiili koostamiseks. Oluliseks abimaterjaliks kujunes ka üks Eesti 

terviseedendajate põhiõpikuid „Tervisedenduse teooria ja praktika“ (Kasmel,, Lipand,  2011) ja 

sotsiaalseid investeeringuid käsitlev kogumik „The Uses of Social Investment” (Hemerijck, 2017).  

Vajaliku info kogumisel kasutati peamiste andmebaasidena Eesti Statistikaameti andmebaasi, Tervise 

Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi, ja Eurostati andmebaasi, mis 

koondab kogu Euroopa statistikat. Päringuid esitati nii Haigekassasse, Politsei- ja Piirivalveametisse, 

Sotsiaalkindlustusametisse, Tööinspektsiooni, Maksu- ja Tolliametisse, kui ka Eesti Töötukassasse.  

Infoallikatest olid tähtsal kohal ka valla valdkondlikud arengukavad (sh valla haridusasutuste 

arengukavad), valla eelarved ja majandusaasta aruanded ning eri kodulehed (valla koduleht, seotud 

vallaasutuste kodulehed, seotud ametite ja ministeeriumite kodulehed, sh terviseinfo portaal). Oma 

sisendi profiili koostamisse andsid ka valla haridusasutused.  

Protsessi käigus viidi Jõelähtme valla elanike seas läbi kaks küsitlustel põhinevat uuringut, mille 

tulemused kujunesid oluliseks sisendiks profiili valmimisel: 

 Jõelähtme valla elanike terviseseisundi ja heaolu uuring (270 vastanut); 

 Jõelähtme valla koolinoorte terviseseisundi ja heaolu uuring (114 vastanut). 
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Küsitlustele vastas kokku 384 inimest ehk 5,9% valla elanikkonnast, mis on täiesti arvestatav protsent 

teatud järelduste tegemiseks. 71,6% vastanutest olid naised ja 28,4% mehed. On positiivne, et vastajate 

seas olid esindatud ka muud rahvused kui eestlased (4,2% vastanutest) ja suhteliselt hästi said kaetud 

kõik vanusegrupid. 

Vallaelanike terviseseisundi ja heaolu küsitlused hõlmasid kõiki valla tervise- ja heaoluprofiilis 

käsitletud teemavaldkondasid, mistõttu on ka uuringute tulemused esitatud profiilis hajutatult. Lisaks 

on profiilist leitavad vastanute poolt enim esile toodud vallaelu korraldamist puudutavad 

parendusvajadused ja parendusvõimalused, sh on nendega arvestatud ka vallaelanike tervise-ja 

heaolunäitajate terviklikus analüüsis ja edasiste tegevussuundade määratlemisel. Detailsem ülevaade 

küsitluse raames esitatud parendusvajadustest ja -võimalustest on esitatud Jõelähtme Vallavalitsusele.  

Indikaatorite analüüsimise protsessi on kaasatud ka üksjagu teadusartikleid ja riiklikke 

strateegiadokumente, millele on profiili vastavates peatükkides ka viidatud (joonealuste märkustena). 

Profiilist leiab viiteid ka mitmetele asjakohastele veebilehtedele ja andmebaasidele. Seeläbi pakub 

profiil huvilistele ka edasisi lugemissoovitusi.  

Jõelähtme valla tervise- ja heaoluprofiili koostas Agnes Samberk. Profiil valmis tihedas koostöös 

Jõelähtme Vallavalitsuse ametnikega. 

Profiili koostaja ja Jõelähtme Vallavalitsus tänavad kõiki, kes andsid oma panuse käesoleva tervise- ja 

heaolu profiili valmimisse! 
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KASUTATUD LÜHENDID 

EL – Euroopa Liit 

ESPAD (The European School Survey on Alcohol and Other Drugs) – Euroopa kooliõpilaste alkoholi, 

tubaka ja narkootikumide tarvitamise võrdlusuuring 

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) – Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring  

HEV – hariduslik erivajadus 

In - inimest 

KOV – kohalik omavalitsus 

Mh – muu hulgas 

MTA – Maksu- ja Tolliamet 

Sh – sealhulgas 

SVH – südame-veresoonkonnahaigused 

TAI – Tervise Arengu Instituut 

TET võrgustik – Tervist edendavate töökohtade võrgustik 

TEK võrgustik – Tervist edendavate koolide võrgustik 

TEL võrgustik – Tervist edendavate lasteaedade võrgustik 

TKU – Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 

Vallaelanike TH küsitlus – Jõelähtme valla elanike terviseseisundi ja heaolu küsitlus 

Valla koolinoorte TH küsitlus – Jõelähtme valla koolinoorte terviseseisundi ja heaolu küsitlus  

Vt – vaata 

WHO – Maailma Terviseorganisatsioon 
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1. ÜLDANDMED 

 Pindala ja looduskeskkond 

Jõelähtme vald asub Põhja-Eestis Harjumaal, piirnedes põhjast 42 km ulatuses Soome lahega. 

Jõelähtme valla pindala on 211,41 km2, mis moodustab 38,4% haldusreformi järgsest kohaliku 

omavalitsuse keskmisest suurusest. Valla koosseisu kuulub ka 9 väikesaart. Jõelähtme vald asetseb 

strateegiliselt soodsas paigas – Tallinna lähedus loob head eeldused valla sotsiaalmajanduslikuks 

arenguks ning toetab vallaelanike võimalusi tarbida teenuseid ja kultuuri.  

Lisaks on Jõelähtme  rikas mitmekesise looduskeskkonna ja vaatamisväärsuste poolest, mille positiivne 

mõju inimeste tervisele ja heaolule on saamas üha selgemat kinnitust ka teadusuuringute1 tasandil. Valla 

looduskeskkond on olulises osas kõrge miljööväärtusega ja puhas. Valla territooriumil on kokku  34 

arhitektuuri-, 22 kunsti-, 5 ajaloo- ja 347 arheoloogiamälestist, mis paiknevad suures enamuses 

kompaktselt ühel Eesti vanimal säilinud kultuurimaastikul – Rebala muinsuskaitsealal. Rohkelt on  

looduskaitsealasid ja leidub ka mitmeid kauneid liivarandu (Punakivi, Kaberneeme). Rekreatiivset 

potentsiaali lisavad veelgi puhas õhk mererannas, marja- ja seenerikkad metsad (kogu valla 

maakasutusest moodustab metsamaa 36%), aga ka ainulaadsed looduslikud vaatamisväärsused nagu 

Kostivere „urked“ (Eesti üks suurimaid ja esinduslikemaid karstialasid), Ülgase pank, suured 

rändrahnud ja Baltimaade kõrgeim juga – Jägala juga.  

Jõelähtme vallal on pikk ja tähendusrikas ajalugu. Vallas olevad vanimad jäljed inimasutusest pärinevad 

kiviaja lõpuperioodist, olles seega umbes 5000 aastat vanad. Just siin hariti üles esimesed põllud 

Eestimaal. 

 

Joonis 1. Jõelähtme valla halduspiirid. Allikas: Jõelähtme Vallavalitsus 

                                                             
1  Näiteks on täheldatud, et looduskeskkonnas viibimise sagedus on seotud järgnevaga: füüsilise aktiivsuse kasv, 
stressiga toimetulek, tähelepanu taastumine, sotsiaalsete kontaktide kasv.  Loe rohkem näiteks: Hartig T, Mitchell 
R, de Vries S, Frumkin H. (2014) Nature and Health.  
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 Asustustihedus 

Statistikaameti andmetel oli Eesti asustustihedus 1. jaanuaril 2019. a 30,5 elanikku km2 kohta, mis on 

Euroopa üks madalamaid. Jõelähtme valla asustustihedus on suhteliselt sarnane kogu Eesti näitajale – 

1. jaanuari 2019. a seisuga 30,8 elanikku km2 kohta.  

Jõelähtme vallas on 34 küla ja 2 alevikku, mis omakorda on määratletud seitsmeks kandiks.  Sarnaselt 

Eestile tervikuna iseloomustab ka Jõelähtme valda pigem ebaühtlaselt jaotunud rahvastik – 2019. a 

alguse seisuga on  48,3% valla registreeritud elanikest koondunud Tallinna külje alla, Loo piirkonda 

keskusega loo alevikus.  

Võrreldes 2012. aastaga on rahvaarvult enim kasvanud Tallinnale lähemal asetsevate kantide 

asustustihedus (Loo, Kallavere). Siinkohal saab positiivse erandina ära märkida aga Neeme kandi, mis 

jääb küll Tallinnast kaugemale, kuid võrreldes 2012. aastaga on Neeme kandi elanikkond suurenenud 

59 inimese võrra, mis teeb sellest ühe kiireima rahvaarvu kasvuga kandi Jõelähtme vallas (tabel 1).  See 

viitab asjaolule, et inimesi ei tõmba mitte ainult Tallinna lähedus, vaid oluliseks peetakse ka meeldivat 

looduskeskkonda.  

Kuigi vallas on üksjagu mitteregistreerunud elanikke (sealjuures on mitteregistreerunud elanike arv 

hinnanguliselt suhteliselt kiire kasvu läbi teinud), keda antud statistikas pole olnud võimalik arvestada, 

võib siiski eeldada, et statistikas avalduvad valla asustustiheduse üldised trendid peegeldavad suhteliselt 

hästi tegelikkust.  

 Elanike arv seisuga 03.01.2019 Rahvaarvu muutus võrreldes 2012. aastaga 

Haljava kant: 247 -13 in   (vähenemine 5%) 

.. Aruaru küla 82 -8 

.. Haljava küla 142 +3 

.. Sambu küla 23 -8 

Jõelähtme kant: 865 -69 in   (vähenemine 7,4%) 

.. Jõelähtme küla 100 -16 

.. Jõelähtme vald 26 -60 

.. Jõesuu küla 64 -27 

.. Jägala küla 114 -22 

.. Jägala-Joa küla 17 -18 

.. Koila küla 18 +2 

.. Koogi küla 141 +10 

.. Manniva küla 107 +47 

.. Rebala küla 164 +3 

.. Ruu küla 105 +14 

.. Võerdla küla 9 -2 

Kaberneeme kant: 198 +6  in   (kasv 3,1%) 

.. Haapse küla 68 +14 
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.. Kaberneeme küla 121 -4 

.. Koipsi küla 1 0 

.. Kullamäe küla 8 -4 

Kallavere kant: 785 +135 in   (kasv 20,8%) 

.. Kallavere küla 112 +43 

.. Kostiranna küla 41 +9 

.. Saviranna küla 112 +13 

.. Uusküla küla 418 +52 

.. Ülgase küla 102 +18 

Kostivere kant: 879 +15 in   (kasv 1,7% ) 

.. Kostivere alevik 725 -29 

.. Loo küla 34 +8 

.. Parasmäe küla 67 +26 

.. Vandjala küla 53 +10 

Loo kant: 3144 +270 in   (kasv 9,4%) 

.. Loo alevik 2093 +76 

.. Iru küla 386 +17 

.. Liivamäe küla 341 +141 

.. Maardu küla 148 +18 

.. Nehatu küla 21 +3 

.. Saha küla 155 +15 

Neeme kant: 387 +59 in   (kasv 18%) 

.. Ihasalu küla 75 +28 

.. Neeme küla 312 +32 

.. Rammu küla 0 -1 

Tabel 1. Elanike arv Jõelähtme valla alevikes ja külades seisuga 03.01.2019 ning elanike arvu muutus 
võrreldes 2012. aastaga. Allikas: Jõelähtme Vallavalitsus (Rahvastikuregistri andmed) 

 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks  

Kohaliku omavalitsuse  (KOV) võimekuse indeks näitab kohalike omavalitsuste potentsiaali midagi ära 

teha ehk teisisõnu KOV-i erinevate võimete summat. KOV-indeks väljendub samaaegselt nii 

haldussuutlikkuses kui ka selle valitsemise üldisemates tulemustes kohaliku omavalitsuse 

territooriumil. Pingerida koostades võetakse muu hulgas arvesse omavalitsuste elanike arvu, seal 

elavate inimeste sissetulekuid, töötuse määra, omavalitsuse finantsolukorda ning kohapeal pakutavaid 

teenuseid.   
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OÜ Geomedia poolt 2014. a koostatud aruande2 kohaselt kuulub Jõelähtme vald seisuga 2010–2013 

KOV võimekuse TOP 10-sse – 76,7 järgupunktiga 7-s koht. Vaadeldes aga KOV-võimekust 

lühiajalises perspektiivis, s.o vaid 2013. aasta andmetele tuginedes, on Jõelähtme vald KOV-võimekuse 

pingereas kolmandal kohal  (tabel 2).  
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Rae vald 1 82,5 2 82,1 1 82,0 

Viimsi vald 2 81,3 1 84,0 4 78,8 

Harku vald 3 80,3 7 78,2 2 79,5 

Tallinna linn 4 78,5 3 81,8 5 77,0 

Saue linn 5 78,2 8 77,4 6 76,8 

Kose vald 6 77,9 19 69,0 9 73,6 

Jõelähtme 

vald 
7 76,7 5 78,9 3 79,2 

Saku vald 8 76,0 4 80,4 8 73,8 

Tartu linn 9 75,0 6 78,6 10 73,4 

Kuressaare 

linn 
10 74,2 9 76,2 12 71,1 

Tabel 2. KOV-võimekuse indeksi väärtuste TOP 10 aastatel 2006–2009, 2010–2013 ja lühiajalises 
perspektiivis (vaid 2013. a andmetele tuginedes). Allikas: OÜ Geomedia 
 

Viimastel aastatel pole enam KOV võimekuse indeksi uuringut läbi viidud, kuid mitmed näitajad 

viitavad valla võimekuse kasvule: valla olulisema tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumise kasv (vt 

tabel 3); maksumaksjate osakaalu suurenemine; vähenenud töötuse määr jms (vt täpsemalt 

terviseprofiili ptk 3), millest võib järeldada, et Jõelähtme vald on tõenäoliselt ka täna üks kõrgema 

võimekusega omavalitsusüksuseid Eestis.  

 

  2015 2016 2017 2018 

Tõus võrreldes eelmise aastaga 6,63% 8,14% 9,05% 11,10% 

Tabel 3. Tulumaksu laekumise tõusutrend Jõelähtme vallas, 2015–2018. Allikas: Jõelähtme 
Vallavalitsus 

                                                             
2 2013. aasta KOV võimekuse indeksis on arvutatud väärtused 215 omavalitsusüksuse kohta. Aruanne on leitav: 
kohalikud_omavalitsused_2014_kov_voimekuse_indeks_loppversioon_Geomedia.pdf  
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 Rahvaarv 

Statistikaameti andmetel elas Jõelähtme vallas 1. jaanuaril 2019. a kokku 6516 inimest (3388 meest ja 

3128 naist)3, mis moodustab 0,49 %  Eesti ja 1,09 % Harjumaa elanikkonnast. Võrreldes 2003. aastaga 

on valla elanike arv suurenenud 906 inimese võrra (16,1 %), sh naiste arv 218 (7,5%) ja meeste arv 688 

võrra (25,5%).  

Rahvaarvu kasv pidurdus 2012. aastal ja enam kui kümne aasta jooksul esimene rahvaarvu vähenemine 

leidis aset 2013. aastal, mille üks mõjutajaid oli tõenäoliselt ka Tallinna linnas loodud soodustused – 

2013. a otsustas Tallinn üle minna tasuta ühistranspordile. Alates 2016. aastast on Jõelähtme valla 

rahvaarv taas kasvutrendis. Jõelähtme valla arengukavaga aastateks 2019–2025 samaaegselt kehtiva 

valla rahvastikuprognoosi kohaste rände- ja sündimuseelduste realiseerudes peab valla arengu 

planeerimisel lähiaastatel arvestama stabiilse või pigem pisut tõusva rahvaarvuga.   

Statistikaameti andmetel on ajavahemikul 1. jaanuar 2018–2019 rahvaarv kas kasvava või 

muutumatuna püsinud 32-l omavalitsusüksusel 79-st, Jõelähtme vallal on rahvaarvu kasvu 

paremusjärjestuses 8-s koht (rahvaarvu kasv 2,89%).  

 

Joonis 2. Rahvaarv Jõelähtme vallas aastatel 2003–2019, seisuga 01.01. Allikas: Statistikaamet 
(RV0282 ja RV0282U) 

 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 

Vanusjaotus 

Eesti on kahaneva ja vananeva rahvastikuga riik. Statistikaameti 2019. aastal koostatud 

rahvastikuprognoosi põhistsenaariumi kohaselt väheneb Eesti rahvaarv 2080. aastaks 145 200 inimese 

võrra, sh tööealine (15-64-aastased)4 elanikkond väheneb 7,2% võrra (moodustades 2080. a 56,3% 

                                                             
3 Statistikaameti rahvaarv erineb vähesel määral Rahvastikuregistrist saadavate andmetega (Rahvastikuregistri 
andmetel on Jõelähtme valla elanike arv seisuga 03.01.2019. a 6505 inimest – s.o erinevus 11inimest).  Vahed 
võivad tekkida näiteks registris vanade sündmuste registreerimise või paranduste puhul, mida Statistikaamet ei 
saa sündmustena arvestada.  
4 Tööealise rahvastiku vanusevahemiku ülemine väärtus 64 seostub asjaoluga, et paljudes Euroopa riikides on 
üldine pensioniiga 65 aastat. Oodatava eluea kiire kasv ja rahvastiku vananemine on tinginud aga selle, et üha 
rohkemates uuringutes (sh Statistikaameti Tööjõu-uuring) ja aruteludes on tööealiseks elanikkonnaks hakatud 
lugema 15-74-aastaseid.  
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kogurahvastikust) ning 65+ vanuserühma osakaal suureneb 8,3% võrra (moodustades 2080. a 28,4% 

kogurahvastikust).5  

Seisuga 01.01.2019 on Jõelähtme valla elanike vanuseline struktuur rahvastiku vananemise 

perspektiivist positiivsem kui Eestis tervikuna: kuni 14 aastased moodustavad valla elanikkonnast 

20% (kogu Eesti elanikkonnast 16%), 15-64-aastaseid on 65% (kogu Eestis 64%) ning 65-aastaste ja 

vanemate elanike osatähtsus on 15% (kogu Eestis 20%). Teisalt, ka muutused Jõelähtme valla 

rahvastiku vanuselises koosseisus viitavad rahvastiku vananemisele – võrreldes 2003. aastaga on 

vähenenud tööealise elanikkonna osakaal (5% võrra) ning kasvanud 65-aastaste ja vanemate osatähtsus 

rahvastikus (4% võrra). Positiivsena saab aga välja tuua laste (0-14-aastased) osatähtsuse mõningase 

suurenemise (joonis 3).  

  

Joonis 3. Jõelähtme valla rahvastiku vanusjaotus aastatel 2003 ja 2019. Allikas: Statistikaamet 
(RV0282, RV0282U) 

 

Soojaotus 

Seisuga 1. jaanuar 2019 a. on Jõelähtme valla kogurahvastikust 52% mehed ja 48% naised. Soolisele 

tasakaalule lähedane tulemus on omane kõigile vaadeldavatele aastatele (2003–2019) – ainsa erisusega, 

et kui aastatel 2003–2013 elas vallas naisi meestest mõnevõrra rohkem, siis alates 2015. aastast on 

olukord olnud vastupidine (vaata ka joonis 2).  

Võrreldes rahvastiku soojaotust vanusegruppide lõikes (joonis 4), joondub sealt välja meeste mõnevõrra 

suurem osakaal tööealises elanikkonnas. Alates 50-ndatest eluaastastest hakkavad soolised osakaalud 

aga tasakaalustama ja 60-64-aastaste vanusegrupis ületab naiste osakaal juba meeste oma – naisi 50,8%, 

mehi 49,2%. 80-aastaste ja vanemate seas moodustavad naised 72,5% ja mehed 27,5% vanusegruppi 

kuulujatest, ehk teisisõnu – alates keskea II poolest on võimalik täheldada trendi, mille kohaselt mida 

vanema vanusegrupiga on tegu, seda suurema osa sellest moodustavad naised. Sarnane trend on omane 

ka Eestile tervikuna (joonis 5) ning seda kujundavad muu hulgas Eestile omane erisus meeste ja naiste 

oodatavas elueas sünnihetkel (2018 a. seisuga on naiste oodatav eluiga sünnihetkel 8,6 aastat pikem kui 

meestel) ja seegi, et meeste enneaegse suremuse näitajad on Eestis kõrgemad kui naistel (vaata 

täpsemalt terviseprofiili ptk 2.1).  

                                                             
5 Vaata täpsemalt Statistikaameti rahvastikuprognoos aastani 2080: rahvastikuprognoos-aastani-2080-koostatud-
2019-aastal 
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Eelkirjeldatud trend suurendab ka eakate naiste üksijäämise riski, millega võivad kaasneda nii 

toimetulekuraskused kui ka üksildustunne ja sellest tulenevad tervisemured.6  

 

Joonis 4. Jõelähtme valla elanike soojaotus vanusegruppide lõikes, seisuga 01.01.2019. Allikas: 
Statistikaamet (RV0282U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Jõelähtme valla rahvastikupüramiid, seisuga 01.01.2019. Allikas: Statistikaamet 

 Elussünnid, surmad ja loomulik iive 

Alates 2006. aastast on Jõelähtme valla loomulik iive olnud positiivne – elussündide arv on iga-aastaselt 

ületanud surmade arvu. Aastakeskmiselt on perioodil 2006–2018 Jõelähtme vallas sündinud 76 last ja 

                                                             
6 Üksindus ja vähene sotsiaalne suhtlus on vaimse ja füüsilise tervise riskifaktorid, mis võivad suurendada 
enneaegse suremuse riski  30%. Vaata täpsemalt: Wellbeing and mental health: applying all our health, 2019. Vaata 
ka: „Vaimse tervise roheline raamat“, Sotsiaalministeerium, 2019.   
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surnud 47 inimest ehk siis loomuliku iibe tagajärjel on rahvaarv suurenenud keskmiselt 29 inimest 

aasta kohta (joonis 6). See erineb kogu Eestile omasest trendist – alates 2011. aastast on Eesti iive 

olnud negatiivne.  

 

Joonis 6. Sünnid, surmad ja loomulik iive Jõelähtme vallas, 2003–2018. Allikas: Statistikaamet 
(RV112, RV112U, RV49, RV49U) 

 
Jõelähtme valla rahvastikupüramiidilt (joonis 5) nähtub, et suurenemas on 65-aastaste ja vanemate 

osakaal ning sünnitusikka hakkavad jõudma väiksemaarvulised põlvkonnad. Samaaegselt on Eestis 

esinevaks üldiseks trendiks sünnituste kandumine vanematesse earühmadesse – kui Statistikaameti 

andmetel oli 2003. a ema keskmiseks vanuseks esimese lapse sünnil 24,7 aastat, siis 2018. aastal oli see 

27,7 aastat, sh alates 2016. aastast on suurimaks sünnitajate vanuserühmaks kujunemas 30-34-aastased 

(2018. a 33,8% kõigist elussündidest). Sünnituste kandumine vanematesse earühmadesse suurendab 

riski, et positiivse iibe tagamiseks vajaliku teise või kolmanda lapse sünd võib osutuda mitmetel 

põhjustel vähetõenäoliseks. 

Kahe ülalkirjeldatud trendi koosmõju viitab võimalusele, et lähitulevikus võib ka Jõelähtme valla 

rahvastiku loomulik (taastootmine sündide arvelt, ei ole arvestatud mehaanilist liikumist ehk rännet) 

taastumisvõime mõningal määral langeda. Positiivsena saab aga ära märkida, et 5-9-aastaste ja ka 10-

14-aastaste vanuserühmad on suuruselt lähedased oma emade-isade põlvkonnale (joonis 5).  

 Demograafiline tööturusurveindeks 

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

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

Jõelähtme valla demograafiline tööturusurveindeks on alates 2016. aastast olnud üle ühe (01.01.2019. 

a seisuga 1.05), mis tähendab, et valla elanikkonnast siseneb tööturule järgmisel kümnendil rohkem 

inimesi kui sealt potentsiaalselt välja langeb ehk teisisõnu – valla tööealiste hulk on tõenäoliselt 

suurenemas. Eestis tervikuna on näitaja alates 2006. aastast viidanud tööjõupuuduse tekkimise 

võimalusele eelseisval kümnendil – indeksi väärtus on jäänud alla ühe (joonis 7). 

Statistikaameti Eesti omavalitsusüksuste võrdluses on 1. jaanuari 2019. a seisuga Jõelähtme valla 

demograafilise tööturusurveindeksi näitaja paremuselt 16-ndal kohal. Ülejäänud 63 
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omavalitsusüksuse demograafiline tööturusurveindeks jääb alla ühe, mis viitab tööealiste osakaalu 

vähenemisele enamustes Eesti omavalitsusüksustes.  

 

Joonis 7. Demograafiline tööturusurveindeks Jõelähtme vallas ja kogu Eestis, 2004–2019 seisuga 
01.01. Allikas: Statistikaamet (RV06 ja RV06U) 

 Sisseränne, väljaränne, rändesaldo 

Lisaks loomulikule iibele on rahvaarvu kogumuutuse teiseks oluliseks komponendiks rändesaldo ehk 

sisse-ja väljarände tagajärjel toimunud rahvaarvu muutus. Rändesaldo plussmärk näitab elanikkonna 

juurdekasvu ja miinus kahanemist. Eristatakse siserännet (ränne ühe kindla riigi piires, eri 

haldusüksuste vahel) ja välisrännet (elukohavahetus ühest riigist teise).  

Eestisisene ränne on toimunud Jõelähtme vallale valdavalt positiivses suunas, väljaarvatud aastatel 

2013–2014, mil siserände tulemusena vähenes valla elanike arv kahe aasta peale kokku 90 inimese 

võrra. Viimase 4 aasta jooksul on vallale positiivset trendi märgata ka välisrändes – teistest riikidest on 

Jõelähtme valda elama tulnud rohkem inimesi kui on vallast teistesse riikidesse kolinuid. Kuigi valla 

välisrändes osalevate inimeste osa on küll ajas kasvanud, moodustab valdava osa vallaga seotud rändest 

siiski siseränne.  

Ajavahemikul 2008–2018 on rände tulemusena valda saabunud aastakeskmiselt 355 inimest ja 

lahkunud 297 inimest, ehk teisisõnu – rändeiibe tulemusena on valla rahvaarv suurenenud keskmiselt 

58 inimest aastas. Seega on ränne avaldanud ka olulist toetavat mõju valla rahvaarvu stabiilsuse 

tagamisele (tabel 4 ja joonis 8).  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Sisseränne 7 14 11 16 21 19 22 66 73 81 64 

Väljaränne 22 21 21 31 42 27 23 46 41 33 38 

Rändesaldo -15 -7 -10 -15 -21 -8 -1 20 32 48 26 
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S
is

er
ä

n
n

e 
Sisseränne 340 382 332 301 313 206 285 315 330 310 396 

Väljaränne 194 254 297 244 239 283 298 286 272 270 280 

Rändesaldo 146 128 35 57 74 -77 -13 29 58 40 116 

Tabel 4. Ränne Jõelähtme vallas, 2008–2018. Allikas: Statistikaamet (RVR01, RVR02) 

 

Kokku on aastatel 2008–2018 rände tulemusena (arvestades nii sise- kui välisrännet) Jõelähtme valla 

elanike arv suurenenud 642 inimese võrra, kellest 72% (462 in) on olnud mehed ja 28% (180 in) naised. 

Seega on ränne kasvatanud eelkõige meeste osakaalu rahvastikust. Suurim rahvastiku vähenemine 

rände tulemusena on toimunud 2013. a, mil Tallinn otsustas ühtlasi üle minna tasuta ühistranspordile.  

 

Joonis 8. Rändesaldo Jõelähtme vallas sugude lõikes, 2008–2018 (arvestades nii sise- kui välisrännet). 
Allikas: Statistikaamet (RVR01, RVR02) 

 Rahvastiku rahvuslik jaotus 

Rahvastikuregistri andmetel elab Jõelähtme vallas 01.10.2019. a seisuga 6491 inimest, sh kokku on 

esindatud 30 eri rahvust. Eestlaste osatähtsus valla kogurahvastikust on natuke üle Eesti keskmise – 

70,8% (kogu Eesti 68,5%7). Venelased moodustavad 12,3% (kogu Eesti 24,8%) ja muud rahvused 3,7 

% valla kogurahvastikust (kogu Eesti 5,4%). Alla 18-aastastest 85 on venelased, 1 ukrainlane ja 1 

valgevenelane, st muu rahvusena määratletud vallaelanikud on valdavalt 18-aastased või vanemad. 856 

vallaelaniku (sh 447 alla 18-aastase) andmed nende rahvusliku jagunemise kohta Rahvastikuregistril 

puuduvad. Seega võib tegelik rahvuste jaotus olla mõnevõrra erinev tabelis 5 esitatust. 

 01.10.2019 % elanikkonnast 

eestlane 4596 70,8% 

venelane 799 12,3% 

muud rahvused 240 3,7% 

                                                             

7 Kogu Eesti rahvastiku rahvuslik jaotus on arvutatud seisuga 01.01.2019, allikas: Statistikaamet (RV0222U). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

mehed 46 73 33 26 51 -28 -4 50 49 66 100

naised 85 48 -8 16 2 -57 -10 -1 41 22 42

kokku 131 121 25 42 53 -85 -14 49 90 88 142

-100

-50

0

50

100

150

200

ar
v



18 

 

.. afrikander 1  

.. araablane 2  

.. armeenlane 3  

.. aserbaidžaan 7  

.. austraallane 1  

.. grusiin 2  

.. huei 1  

.. iirlane 1  

.. inglane 2  

.. itaallane 1  

.. juut 1  

.. leedulane 7  

.. lätlane 9  

.. moldovlane 3  

.. mordvalane 2  

.. osseet 1  

.. poolakas 9  

.. prantslane 3  

.. rootslane 3  

.. rumeenlane 2  

.. sakslane 7  

.. soomlane 32  

.. tatarlane 7  

.. türklane 1  

.. tšuvašš 1  

.. ukrainlane 88  

.. ungarlane 1  

.. valgevenelane 42  

andmed puuduvad 856 13,2% 

Tabel 5. Jõelähtme valla rahvusliku koosseisu andmed, seisuga 01.10.2019. Allikas: Rahvastikuregister 

 Elanikkonna haridustase 

Haridus on üks olulisemaid sotsiaalmajanduslikke tervisemõjureid. Teaduskirjanduse tasandil on 

kinnitust saanud nii haridustaseme ja vaesuse/tööpuuduse vahelised, kui ka haridustaseme ja 
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tervisekäitumise vahelised seosed 8 . Ka Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 9 

tulemused annavad kinnitust, et näiteks vähene füüsiline aktiivsus, soola ja magustatud jookide 

tarbimine ning juurviljade ja puuviljade vähene söömine on rohkem levinud madalama haridustasemega 

inimeste hulgas. 

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel10 on Eestis kõrgharidust või keskeriharidust keskhariduse 

baasil omavate meeste oodatav eluiga sünnihetkel 9,69 aastat pikem kui põhiharidust või sellest 

madalamat haridustaset omavatel meestel. Sama näitaja naiste puhul on 7,58 aastat. Tervena elada 

jäänud aastate puhul on erinevused vastavalt 13,6 aastat ja 13,4 aastat (2018. a seisuga).  

Statistikaameti andmetel on 2019. aasta alguse seisuga 19% vähemalt 15-aastastest Jõelähtme valla 

elanikest põhihariduse või madalama haridustasemega, 47% keskhariduse või kutseharidusega 

keskhariduse baasil ning 33% kõrghariduse või keskeriharidusega keskhariduse baasil – mis on 

suhteliselt sarnane kogu Eesti elanikkonna hariduslikule jaotusele (joonis 9).  

Võrreldes 2012. a andmetega on Jõelähtme valla elanikkonna (15+ vanuserühm) haridustaseme 

näitajates võimalik täheldada positiivseid arenguid11: 

 suurenenud on nende vähemalt 15-aastaste osakaal, kes omavad kolmanda taseme (30%-lt 

33%-le) ja teise taseme (44%-lt 47%-le) haridust ning vähenenud on põhihariduse või 

madalama haridustasemega vähemalt 15-aastaste osa – 25%-lt 19%-le;  

 soolised erisused kõrghariduse omajate seas on vähenemas – kui 2012. aastal olid kõrghariduse 

omajatest 39,3% mehed (635 in) ja 60,7% naised (979 in), siis 2019. a jagunesid osakaalud 

vastavalt 42,9% (mehed) ja 57,1 % (naised). 2019. a alguse seisuga on Jõelähtme valla vähemalt 

15-aastaste elanike seas üksnes põhi- või madalama haridusega mehi ja naisi suhteliselt võrdselt 

– 494 meest (50,4%), 486 naist (49,6%). 

  

Joonis 9. Vähemalt 15-aastaste jaotus haridustaseme järgi Jõelähtme vallas ja kogu Eestis, seisuga 
01.01.2019. Allikas: Statistikaamet (RV0232U)  

                                                             
8   Loe kirjeldatud seoste kohta näiteks: Hemerijck. A (2017). The Uses of Social Investment.  
9   Uuringu tulemused on leitavad: http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/05Uuringud 
10 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabelid TE754 ja OE0454. 
11  Statistikaameti andmebaasi tabelid RV0232 ja RV0232U. 
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2. RAHVASTIKU TERVISESEISUND 

„Tervis on rikkusest kallim.“(John Ray) 

 Oodatav eluiga sünnimomendil ja tervena elatud eluaastad (kogu Eesti andmed) 

2018. aastal oli Eesti meeste oodatav eluiga sünnimomendil 73,86 ja naistel 82,44 aastat. Mõlema soo 

esindajate oodatav eluiga on pikenenud, sh meestel veidi rohkem. Oodatava eluea määravad mitmed 

tegurid – ümbritsev keskkond, tööohutus, inimeste elatustase, terviseteadlikkus, tervishoiuteenuste 

kättesaadavus jms.  

Meeste oodatav eluiga on Eestis 2018. a seisuga 8,6 aasta võrra lühem kui naistel – seda põhjustab 

eelkõige meeste riskialtim käitumine, suurem hõivatus füüsiliselt rasketel ning tervisele ohtlikel 

töökohtadel, aga ka asjaolu, et meeste hulgas esineb rohkem tervist kahjustavate eluviiside viljelemist.  

TAI hiljuti avaldatud uuring12 näitas et, kui Eesti naiste surmajuhtudest esines vanuses 20-69 23%, siis 

Eesti meestel oli see 54% (uuringus vaadeldav periood 1995-2016). Samuti toodi uuringus välja, et 

meeste suremus alkoholismi ja alkoholimürgistuse tõttu oli vaadeldaval perioodil neli korda kõrgem 

kui naistel. Leiti ka, et  meeste suremus ülemiste hingamisteede ja söögitoru vähi tõttu ületas naiste 

suremust Eestis kümme korda, peegeldades muu hulgas suitsetamise ja alkoholi koosmõju. 

Tervena elatud eluaastate näitaja on aga viimastel aastatel langustrendis – 2018. a seisuga elavad 

mehed tervena 52,8 ja naised 55,6 eluaastat (alates sünnimomendist), mida on meestel ligi kaks ja 

naistel üle kolme aasta vähem kui 2017. aastal.  

Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 

Joonis 10. Oodatav eluiga ja tervena elada jäänud aastad sünnimomendil Eestis, 2004–2018. Allikas: 
Tervise Arengu Instituut (TE75, OE12) 

                                                             

12 Uuring on leitav: Rahu, K., Rahu, M., Zeeb, H. (2019) Sex disparities in premature adult mortality in Estonia 1995-2016: 
a national register-based study 
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 Tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus 

Tervisekaotus (1000 elaniku kohta) peegeldab terviselõhet rahvastiku parima võimaliku ja tegeliku 

terviseseisundi vahel, kasutades selleks enneaegsete surmade ja haigestumiste tõttu kaotatud eluaastaid. 

Tervisekaotus koosneb seega haiguskaotusest ja suremuskaotusest: 

 haiguskaotus näitab haiguste ja vigastuste tõttu kaotatud eluaastaid. Haiguskaotus on aeg, 

mida üksikindiviid ja rahvastik tervikuna oleks saanud kasutada, kui haigusi ei oleks esinenud;  

 suremuskaotus näitab enneaegsetest surmadest tingitud eluaastate kaotust. Suremuskaotus on 

aeg, mida üksikindiviid ja rahvastik tervikuna oleks saanud kasutada, kui enneaegseid surmasid 

ei oleks esinenud. Surm loetakse enneaegseks, kui see saabub enne oodatava eluea lõppu. Mida 

nooremas eas surrakse, seda suurem on eluaastate kaotus. 

TAI 2006. aasta andmetele toetudes saab väita, et Jõelähtme vallaelanike terviselõhe rahvastiku parima 

võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel on väiksem kui Eestis keskmiselt:  

 Jõelähtme valla tervisekaotus 2006. aastal oli 195,7 eluaastat 1000 elaniku kohta (Eestis 

keskmiselt 353,2 eluaastat 1000 in kohta); 

o ..millest haiguskaotus oli Jõelähtme vallas 2006. aastal 124,3 eluaastat 1000 elaniku 

kohta (Eestis keskmiselt 168 eluaastat 1000 in kohta); 

o .. millest suremuskaotus oli Jõelähtme vallas 2006. aastal 71,3 eluaastat 1000 elaniku 

kohta (Eestis keskmiselt 185,2 eluaastat 1000 in kohta).  

2006. aasta TAI statistika kohaselt oli Jõelähtme vald Harju maakonna haldusüksuste (24) seas 

tervisekaotuse näitajate poolest paremusjärjestuses neljandal kohal – kõige väiksem tervisekaotus 

1000 in kohta oli Kiili vallas (154,5 eluaastat). 

Kohalike omavalitsuste lõikes jääb värskeim tervise-, suremus- ja haiguskaotust kirjeldav statistika 

2006. aastasse, värskeimad maakondade andmed aga 2017. aastasse. Jooniselt 11 nähtub, et võrreldes 

2006. aastaga on tervisekaotus Harju maakonnas vähenenud – sarnane trend on omane  Eestile tervikuna 

ning tõenäoliselt ka Jõelähtme vallale.  

Kuigi trend on positiivne, tuleb siinkohal arvestada, et viimastel aastatel näitab statistika jällegi tervena 

elatud eluaastate langustrendi (joonis 10) ja suur osa tänastest peamistest haiguskaotuse tekitajatest on 

olulises osas ennetatavad. The Institute for Health Metrics and Evaluation13 kohaselt on ennetatavad 

näiteks 45% pahaloomulistest kasvajatest, 52% vaimse tervise probleemidest ja 91% südame- 

veresoonkonnahaigustest (SVH).  

 

Joonis 11. Harju maakonna rahvastiku tervise-, suremus- ja haiguskaotus. Allikas: Tervise Arengu 
Instituut (TER02, TERV01) 

                                                             

13 Institute for Health Metrics and Evaluation veebileht on leitav: http://www.healthdata.org/estonia 
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 Terviseprobleemid ja neist tulenevad tegevuspiirangud  

Arenenud riikidele, sh Eestile, on väljakutseks krooniliste haiguste ja nendega kaasnevate 

tervisepiirangute üha suurem levimus ning seda mitte ainult vanemaealiste seas – perioodil 2008–2016 

suurenes Eestis tervisepiirangutega 16-24-aastaste inimeste osakaal 72% võrra14.  

Ka Jõelähtme valla elanike terviseseisundi ja heaolu küsitluse (edaspidi vallaelanike TH küsitlus) 

tulemused viitavad küllaltki laialdasele pikaajaliste terviseprobleemide levimusele – 37%-l 

vastanutest (100 in 270-st) on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem.  

Natuke üle poole (56%, 152 inimest) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest leidsid, et viimase 6 kuu 

jooksul ei ole ükski terviseprobleem nende igapäevaseid tegevusi piiranud. Ülejäänud vastanute (44%, 

118 inimest) igapäevaseid ettevõtmisi on terviseprobleemid vähemal või suuremal määral piiranud, 

sh 18-le vastanule on tervis vastamisele eelnenud poolaastal seadnud igapäevastele tegemistele olulisi 

piiranguid (joonis 12).  

Kusjuures 10 vallaelanike TH küsitlusele vastanut ei saa vigastuse või haiguse tõttu üldse sportida, sh 

5 vastanu mittetöötamise põhjuseks on märgitud „tervis ei võimalda“, mis annab taaskord kinnitust, et 

investeeringud tervisesse on olulised nii riigi, kogukonna kui ka indiviidi tasandil.  

 

Joonis 12. Terviseprobleemidest tulenevad piirangud Jõelähtme valla elanike igapäevastele 
tegevustele vastamisele eelnenud 6 kuu jooksul. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 

vastanut) 

 Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse, SV haigustesse ja välispõhjustesse 

Eurostati andmetel esineb Eestis Euroopa Liidu keskmisega võrreldes rohkem ennetatavaid surmasid. 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel15, kui 2016. aastal oli Eestis vanuses 30-70 tõenäosus 

surra südame-veresoonkonnahaiguste (SVH), vähi, diabeedi või krooniliste hingamisteede tagajärjel 

17%, siis näiteks Soomes oli see 10,2%, ja Islandil 9,1%.  

Nii nagu Eestis tervikuna, on ka Jõelähtme valla kolmeks peamiseks surmapõhjuseks SVH, 

pahaloomulised kasvajad ja välispõhjused (õnnetusjuhtumid, mürgistused, traumad) – moodustades 

2006. aastal 79% ja 2018. aastal 81% kõigist valla surmapõhjustest (joonis 13).  

                                                             
14 Loe täpsemalt: Praxis (2017) Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine-raport 
15 Vaata täpsemalt: http://apps.who.int/gho/data/view.sdg.3-4-data-ctry?lang=en  
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Joonis 13. Surmapõhjuste jagunemine Jõelähtme vallas ja kogu Eestis, 2018.  Allikas: Tervise Arengu 
Instituut (SD29) 

 

Pahaloomulised kasvajad 

Pahaloomulistest kasvajatest tingitud suremus on sarnaselt kogu Eestile ka Jõelähtme vallas pigem 

kasvutrendis: kui 2006–2012. a põhjustasid pahaloomulised kasvajad Jõelähtme vallas aastakeskmiselt 

11 surma, siis perioodil 2013–2018 aastakeskmiselt 12 surma. Meeste suremus pahaloomulistesse 

kasvajatesse on olnud aastatel 2006–2018 mõnevõrra suurem (80 meest, 54,1%) kui naistel (68 naist, 

45,9%).  

Pahaloomulistest kasvajatest tingitud suremuse suurenemise üheks mõjutajaks on kindlasti ka oodatava 

eluea pikenemine – vähki haigestumine suureneb 60+ eluaastates. Teisalt moodustavad iga-aastaselt 

arvestatava osa vähki surijatest ka tööealised inimesed. Siinkohal on oluline rõhutada vähi 

sõeluuringutes osalemiste olulisust, sest varases staadiumis avastatud vähk on reeglina ravitav.16  

 

Joonis 14. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse Jõelähtme vallas, 2006–2018. Allikas: Tervise 
Arengu Instituut (SD30, SD29) 

 

                                                             
16 Rohkem infot leiab Eesti Vähiliidu kodulehelt: https://cancer.ee/ 
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Südame-veresoonkonnahaigused (SVH) 

Suremus südame-veresoonkonnahaigustesse on küll aeglases langustrendis, kuid jätkuvalt peamiseks 

surmapõhjuseks – eelnimetatud trendid on omased nii kogu Eestile kui ka Jõelähtme vallale. Kui 

aastatel 2006–2012 põhjustasid SV haigused Jõelähtme vallas aastakeskmiselt 24 surma, siis perioodil 

2013–2018 aastakeskmiselt 23 surma. Naiste suremus SV haigustesse on olnud aastatel 2006–2018 

mõnevõrra suurem (169 naist, 55,8%) kui meestel (134 meest, 44,2%).  

Kui aastate jooksul on vähenenud suremus südame isheemiatõvesse ja peaaju veresoonte haigustesse, 

siis selgelt on tõusnud suremus hüpertooniatõvesse, mille kasvutrendi on võimalik seostada muu hulgas 

ka rahvastiku vananemisega.  

 

Joonis 15. Suremus vereringeelundite haigustesse Jõelähtme vallas, 2006–2018 Allikas: Tervise 
Arengu Instituut (SD30, SD29) 

 

Välispõhjused  

Kuigi vigastustest, mürgistustest tingitud suremus on Eestis näitamas langustrendi, on meie 

vigastussurmade tase siiski kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt – Eestis on Euroopa Liidu 

keskmisest tasemest lähtudes võimalik säästa aastas veel ca 300 inimelu17.  

Perioodil 2006–2018 on välispõhjused (õnnetusjuhtumid, mürgistused, traumad) tinginud Jõelähtme 

vallas kokku 40 inimese surma –  enim surmasid oli 2014. aastal (9 surma) ja vaid ühel aastal (2017) 

ei registreeritud Jõelähtme vallas ühtegi välispõhjustest tingitud surma.  

Välispõhjustesse suremuse trendide osas on võimalik täheldada ka suuri soolisi erinevusi – perioodil 

2006–2018 moodustasid 82,5%  Jõelähtme valla välispõhjustesse surijatest mehed ja 17,5% naised. 

Osaliselt on see seotud meeste riskialtima käitumise ja alkoholi tarvitamisega. Teisalt täidavad mehed 

üldjuhul ka ohtlikumad ametikohad. 

 

                                                             
17  Vaata täpsemalt Rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020-2030: 
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Tervishoid/rahvatervis/rta_2020-2030.pdf 
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Joonis 16. Suremus välispõhjustesse (õnnetusjuhtumid, mürgistused, traumad) Jõelähtme vallas, 
2006–2018. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SD30, SD29) 

 Stress ja pinge 

Teatud piirini on stress kui emotsionaalne pingeseisund ergutav ja edasiviiv. Stressi tähtsaks rolliks on 

aidata organismil kiiresti mobiliseerida jõuvarud, sh aidata toime tulla häiriva olukorraga. Ülemäärane 

stress on aga organismile tõsine väljakutse – kõrgenenud stressiolukorrad tekitavad ärevust, 

toimetulekuraskusi, soodustavad haigestumust ja surmajuhtumeid (Kasmel ja Lipand, 2011).  

Suurem osa (78%, 211 inimest) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest on viimase 30 päeva jooksul 

tundnud stressi ja pinget mitte rohkem kui tavaliselt või siis üldse mitte. 19% (52 in) vastanutest 

tunnetasid vastamisele eelnenud viimase 30 päeva jooksul tavapärasest kõrgemat stressitaset ja 7 

vastanut kogesid väga kõrget stressi.  

 

Joonis 17. Stressi ja pinge esinemine Jõelähtme valla elanike seas küsitlusele eelnenud viimase 30 
päeva jooksul. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 
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3. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED  

 Tööturusituatsioon 

„Tööl on märkimisväärne mõju inimese elutingimustele, eluviisile ja heaolule, aga ka laiemalt 

sotsiaalsele sidususele ja riigi majandusnäitajatele18.“ 

3.1.1. Majanduslikult aktiivsed üksused 

Majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, asutused, 

mittetulundusühingud) all peetakse statistilisse profiili kuuluvaid ettevõtteid.  

Jõelähtme valla piirnemine Tallinna linnaga, kui riigi tähtsaima tööstus-, transpordi-, 

kommunikatsiooni- ja kultuurikeskusega, loob head eeldused ettevõtlusele. Jõelähtme vallas on aastatel 

2004–2018 kasvanud igas suuruses ettevõtete arv, mis annab kinnitust, et vald on ettevõtluse arenguks 

perspektiivikas. Samuti viitab see potentsiaalsete töökohtade kasvutrendile kogukonnas. 

 2018. a seisuga on Jõelähtme vallas statistilisse profiili kuuluvaid ettevõtteid kokku 688, neist 641 

(93%) on mikroettevõtted, mis viitab sellele, et vallas on palju ettevõtlikke inimesi, kes soovivad ise 

olla ettevõtjaid. Mikroettevõtlusega tegelevate elanike arv olnud aastatel 2004-2018 selgel kasvurendil 

– viimase 10 aasta jooksul on mikroettevõtete arv kasvanud ligikaudu 95% (joonis 18).  

 

Joonis 18. Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted Jõelähtme vallas, 2004–2018. Allikas: 
Statistikaamet (ER32 ja ER032)19 

 

2018. a seisuga on Jõelähtme valla ettevõtete statistilise profiililiga kaetud 18 tegevusala. Enim on valla 

majanduslikult aktiivsed üksused seotud hulgi- ja jaekaubanduse ning mootorsõidukite remondiga 

(18,5% statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest), kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevusega (14,1% 

                                                             
18 Loe kirjeldatud seoste kohta näiteks: Hemerijck,A. (2017) The Uses of Social Investment. 
19 Ettevõtted on jaotatud haldusüksustesse kontaktaadressi järgi.  
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statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest) ja ehitusega (12,8% statistilisse profiili kuuluvatest 

ettevõtetest) (joonis 19).  

 

Joonis 19.  Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted tegevusalade lõikes Jõelähtme vallas, 2018. a. 
Allikas: Statistikaamet (ER0309) 

 

Jõelähtme vald on motiveeritud tegema koostööd olemasolevate ja potentsiaalsete ettevõtjatega, et 

parendada veelgi vallaelanike võimalusi leida tööd oma vallas kodu lähedal. Tähtsaks peetakse 

maamajanduse mitmekesistamist, põllumajandusliku väikeettevõtluse säilitamist, turismialase pere- ja 

mikroettevõtluse suurendamist, aga ka keskkonnasõbralikuma, pigem kõrgetehnoloogilise ja 

teadmistepõhise tootmise arendamist. 

3.1.2. Registreeritud töötus 

Töötus on oluline terviserisk. Töötusel, eriti selle pikaajalisel kestusel, on tervist kahjustav toime, kuna 

see suurendab psühholoogilisi ja haigusriske ning enesetappude sagenemist (WHO, 2002). Samuti 

kahjustab pikka aega tööta olek inimkapitali – suureneb risk, et kutseoskused ei vasta enam tööturu 

nõuetele ja väheneb tööl käimise harjumus. Eeltoodu selgitab hästi, miks teaduskirjanduses üha enam 

tähelepanu saava sotsiaalselt investeeriva heaoluriigi kontseptsiooni keskmes on tööhõive 

suurendamine läbi nutikate investeeringute inimkapitali.20  

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks 

registreerinud. Töötuse ehk tööpuuduse määr näitab töötute osatähtsust tööjõus.  

Jõelähtme valla töötute statistika on liikunud ootuspäraselt sünkroonselt kogu Eesti trendiga –

majanduskriisi aastatel suurenes töötute arv järsult, viies registreeritud töötuse määra vallas 6,5%-ni 

(arvutused vanuserühma 15-64 suhtes), seejärel toimus töötuse vähenemine kuni 2014 aastani. 

Viimastel aastatel on registreeritud töötuse määr (sh  registreeritud töötute arv) näidanud taas väikest 

tõusutrendi, mis on osaliselt selgitatav ka 2016. a käivitunud töövõimereformi (rakendus 

                                                             
20 Sotsiaalinvesteeringute lähenemise kohta loe näiteks: Eesti Inimarengu aruanne_2014/2015 (lk 20-25) 
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töövõimetoetuse seadus) mõjudega, mis suunas vähenenud töövõimega inimesi end Töötukassas arvele 

panema – vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv on olnud Eestis aastatel 2016–2019 

kasvutrendil, sh 2019. a II kvartali seisuga moodustavad vähenenud töövõimega töötud 31,2 % Eesti 

registreeritud töötutest. 

2019. aastal (01.01–31.09) on kuu keskmiseks registreeritud töötute arvuks Jõelähtme vallas 120 

inimest, millest 35,8 % moodustavad mehed (kuu keskmine 43 meest) ja 64,2% naised (kuu keskmine 

77 naist). Seega on vähemalt jooksval aastal Jõelähtme valla registreeritud töötute seas rohkem naisi 

kui mehi.  

 

Joonis 20. Aastakeskmine registreeritud töötute arv Jõelähtme vallas, 2008–2019 (2019. a andmed on 
arvutatud seisuga 30.09). Allikas: Eesti Töötukassa, autori arvutused 

 

Jõelähtme vald kuulub pealinna (Tallinn) tööjõureaali, mis on ühtlasi ka piirkonnaks, kus tööleidmise 

võimalused on paremad kui mitmetes teistes Eesti piirkondades. Seega on Tallinna linna lähedus 

eeldatavasti üks põhjuseid, miks töötuse määr Jõelähtme vallas on olnud iga-aastaselt (2008–2018) 

madalam kui kogu Eesti töötuse määr (joonis 21).  

 

Joonis 21. Aastakeskmine registreeritud töötuse määr Jõelähtme vallas ja kogu Eestis, 2008–2018. 
Allikas: Eesti Töötukassa, autori arvutused 
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3.1.3. Maksumaksjate osakaal elanikest 

Mida suurem on maksumaksjate osakaal, seda väiksem surve on maksumaksjatel sotsiaalsfääri 

ülalhoidmiseks. 2018. a oli Jõelähtme vallas aastakeskmiselt 3410 maksumaksjat, mis moodustab 53% 

aastakeskmisest vallaelanike arvust. Positiivsena saab ära märkida, et alates 2012. aastast on 

maksumaksjate osakaal valla elanikkonnast näidanud kasvutrendi (tabel 6). 

2013–2014. a toimunud registreeritud töötute vähenemine kompenseeris mh edukalt ka samal 

ajavahemikul toimunud väljarände negatiivset mõju maksutulu kaotusele.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maksumaksjate 
aastakeskmine 
arv  

2935 2813 2770 2819 2907 2952 2973 3043 3093 3190 3410 

Tabel 6. Maksumaksjate aastakeskmine arv Jõelähtme vallas, 2008–2018. Allikas: Maksu- ja Tolliamet, 
autori arvutused 

 

Joonis 22. Aastakeskmine maksumaksjate osakaal elanikest21 Jõelähtme vallas, 2008–2018. Allikad: 
Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet (RV0282 ja RV028U), autori arvutused 

3.1.4. Keskmine brutopalk 

Palgatöötaja kuu keskmise brutotulu poolest on Jõelähtme vald 2018. aastal kohalike 

omavalitsusüksuste seas kõrgel 9-ndal kohal. Kuu keskmine brutopalk oli Jõelähtme vallas 2018. aastal 

1387 eurot, mis ületas muuhulgas nii Eesti keskmist (1234 eurot) kui ka Harju maakonna keskmist 

(1375 eurot) brutopalka. Jõelähtme valla (sh kogu Eesti) brutotulu on alates 2010. aastast selgel 

kasvutrendil.  

                                                             
21  Arvutustel on kasutatud aastakeskmist vallaelanike arvu: nt 2018. a aastakeskmine rahvaarv:  
(6333+6516)/2=6425 in. 
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Joonis 23. Keskmine brutotulu Jõelähtme vallas, võrdluses kogu Eesti ja Harju maakonnaga, 2008–
2018. Allikas: Statistikaamet (ST004, ST005) 

 

Statistikaameti andmetel on Eestis juba pikka aega Euroopa Liidu riikide võrdluses suurim palgalõhe, 

sh suurim palkade erisus on finants- ja kindlustustegevuses töötavate meeste ja naiste vahel. Sarnaselt 

kogu Eestile avaldub sooline palgalõhe selgelt ka Jõelähtme valla brutotulu statistikas  – kui 2018. aastal 

oli valla meeste keskmiseks brutotuluks 1538 eurot, siis naistel 1225 eurot (erinevus 313 eurot).  

 

Joonis 24. Keskmine brutotulu Jõelähtme vallas meeste ja naiste lõikes, 2008–2018. Allikas: 

Statistikaamet (ST004, ST005) 

 

Jõelähtme valla sooline palgalõhe on olnud pea kõigil vaadeldavatel aastatel (2008– 2018) pisut suurem 

kui Eestis keskmiselt. Sealjuures näitab statistika pigem palgaerinevuste kasvutrendi (joonis 25).  
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Joonis 25. Meeste ja naiste palgaerinevus Jõelähtme vallas ja kogu Eestis, 2008–2018. Allikas: 
Statistikaamet (ST004,ST005) 

3.1.5. Miinimumpalga saajad 

Miinimumpalk on töötasu, millest väiksemat summat ei tohi töölepingu seaduse järgi täistööajaga 

töötavale palgatöötajale maksta. Miinimumpalka saavad töötajad on potentsiaalses vaesusriskis elavad 

inimesed. Eesti Panga poolt koostatud Eesti tööturu ülevaate22 (2018) kohaselt on ametialade võrdluses 

miinimumpalga saajate osakaal suurim lihttööliste ning teenindus- ja müügitöötajate seas.  

Jõelähtme vallas on aastakeskmine miinimumpalga saajate arv näidanud alates 2012. aastast tõusutrendi 

ehk teisisõnu – maksumaksjate arvu suurenedes on suurenenud ka miinimumpalga saajate arv. 2018. 

aastal said Jõelähtme vallas miinimumpalka 644 inimest (aasta keskmine).  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aastakeskmine 

miinimumpalga 

saajate arv  

388 402 417 368 387 404 434 459 498 523 664 

Tabel 7. Miinimumpalga saajate aastakeskmine arv, 2008–2019. Allikas: Maksu- ja Tolliamet, autori 

arvutused 

Samaaegselt on olnud kasvutrendis ka miinimumpalga saajate osakaal maksumaksjatest. Põhjuseid võib 

siin mitmeid olla – oma mõju on kindlasti avaldanud miinimumpalga küllaltki kiire kasv (2013–2017. 

a tõusis miinimumpalk keskmiselt 10% aastas), sh MTA palgaväljamaksete andmete puhul ei ole teada, 

kas miinimumpalga suurust töötasu saadi täistööaja või sellest väiksema koormusega töötamise eest.  

Teisalt esineb Eestis üksjagu ka osalise ümbrikupalga maksmist – Eesti Konjunktuuriinstituudi 2018. a 

avaldatud uuringu 23  kohaselt said 2017. aastal ümbrikupalka 10-15% Eesti töötajatest, sh kõigist 

ümbrikupalga saajatest maksti vaid 5%-le töötasu ainult illegaalselt, ülejäänud ümbrikupalga saajate 

                                                             
22 Eesti Panga tööturu ülevaated on leitavad: https://www.eestipank.ee/publikatsioonid/tooturu-ulevaade 
23Eesti Konjunktuuriinstituudi 2018. a avaldatud uuring on leitav: https://www.emta.ee/sites/default/files/news-
related-files/varimajanduse_uuring_2017.pdf 
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töötasu jagunes legaalseks ja illegaalseks osaks (sh keskmine ümbrikupalga osakaal netotöötasus 

töötajatel, kes said ümbrikupalka, oli 2017. aastal 31%).  

Eesti Panga andmetel oli Eestis miinimumpalka teenivaid palgatöötajaid 2015–2017. aastal enim 50-74 

aastaste hulgas. Miinimumpalga saajaid on rohkem naiste ja mitte-eestlastest Eesti elanike seas.  

 

Joonis 26. Miinimumpalga saajate osakaal maksumaksjatest Jõelähtme vallas, 2008–2018. Allikas: 
Maksu- ja Tolliamet, autori arvutused (arvutused on teostatud aastakeskmiste näitajatega) 

3.1.6. Ülalpeetavate määr 

Ülalpeetavate määr näitab mitut mittetööealist (0-14-aastased ja üle 65-aastased) peab ülal pidama 100 

tööealist (15-64-aastased) inimest, iseloomustades seeläbi rahvastiku vanuskoosseisu. Mida väiksem 

see suhe on, seda väiksem on koormus töötavale elanikkonnale.  

Jõelähtme valla tööealise elanikkonna koormus on pisut väiksem kui Eestis ja Harju maakonnas 

tervikuna – seisuga 1. jaanuar 2019. a  52,7 inimest 100 tööealise kohta (kogu Eesti 56,7; Harju 

maakond 53,9), Ülalpeetavate määr on sarnaselt kogu Eestile ka Jõelähtme vallas alates 2005. aastast 

tõusutrendil olnud, mis viitab taaskord rahvastiku vananemisele.  

Teisalt tuleb siinkohal arvestada, et oodatava eluea kiirest kasvust ja rahvastiku vananemisest tingitud 

sotsiaalmajanduslikud muutused on tinginud asjaolu, et üha enam on hakatud tööealiseks elanikkonnaks 

lugema 15-74-aastaseid. Samaaegselt on võimalik täheldada ka vanemaealiste (50-74-aastased) 

aktiivsuse kasvu Eesti tööturul. Seega võib viimaste aastate tegelik ülalpeetavate määr olla mõnevõrra 

väiksem kui joonisel 27 esitatud statistika näitab.  

 

Joonis 27. Ülalpeetavate määr Jõelähtme vallas ja kogu Eestis, aastatel 2004–2019 seisuga 01.01. 
Allikas: Statistikaamet (RV063 ja RV063U) 
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 Toimetulek 

„Kui tahad elus edasi jõuda, aita nõrgemaid.“ (Idamaa Vanasõna) 

3.2.1. Ravikindlustusega kaetud 

Seisuga 31.12.2018 on 94%-l Jõelähtme valla elanikkonnast (6123 inimest) tagatud läbi ravikindlustuse 

esmane majanduslik baas, et saada ravivajaduse tekkimisel üld- ja eriarstiabi, sh õendusabi, 

soodusravimeid ja –meditsiiniseadmeid. Jõelähtme valla ravikindlustusega kaetud isikute osakaal on 

muuhulgas natuke suurem kui Eestis keskmiselt (TAI andmetel on 2018. a lõpu seisuga 92,06% Eesti 

elanikkonnast ravikindlustatud).  

Igas kohalikus omavalitsuses on ravikindlustamata isikuid. Praxise (2018) uuringu24 kohaselt riski olla 

ravikindlustusega hõlmamata suurendavad enim miinimumpalgast väiksem sissetulek ja kolmandast 

rahvusest olek. Töötamisega seotud kindlustusmakse puudumise põhjuseid on sisuliselt kolm: 

vaeghõive, petturlikud töövormid (st töötamise/hõive varjamine), deklareerimata töö.  

Ravikindlustamata isikutele on Jõelähtme vallas ette nähtud ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus, 

mida makstakse isiku hädavajaliku ravikulu, puude astme ja töövõimekaotuse protsendi määramiseks 

tehtavate kulude hüvitamiseks. Tasutakse kuni 100% kuludest.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ravikindlustatute 

osakaal, seisuga 31.12 
89,3% 86,5% 86,6% 88,5% 89,4% 96,8% 95,7% 95,4% 94% 

Tabel 8. Ravikindlustatute osakaal Jõelähtme vallas 2010–2018. Allikas: Haigekassa, Statistikaamet 
(RV0282, RV0282U), autori arvutused25 

3.2.2. Töövõimetuspensionäride arv 

Kui aastatel 2008–2015 oli Jõelähtme valla töövõimetuspensionäride arv kasvutrendil, saavutades 

2015. aastal vaadeldava perioodi maksimumi (260 töövõimetuspensionäri), siis sealt edasi on 

töövõimetuspensionäride arv vallas selgelt vähenemas – Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli 2018. 

aastal Jõelähtme vallas 95 töövõimetuspensionäri, mida on 165 võrra vähem kui 2015. aastal (joonis 

28). Töövõimetuspensionäride arvu vähenemise üheks põhjuseks on 2016. aastal käivitunud 

töövõimereform, sh alates 2016. aasta juulist ei määrata uutele isikutele püsivat töövõimetust (viiakse 

läbi töövõime korduvhindamisi).  

                                                             
24  Uuring on leitav: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Tervishoid/ravikindlustuskaitse_uuring_praxis.pdf 
25 Arvutamisel on kasutatud Haigekassa andmeid seisuga 31.12 ja Statistikaameti andmeid seisuga 01.01 (ühe 
päevaline erinevus). 



34 

 

 

Joonis 28. Töövõimetuspensionäride arv Jõelähtme vallas, 2008–2018. Allikas: 
Sotsiaalkindlustusamet 

3.2.3. Puudega isikud 

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või 

kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab 

ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puudest tulenevalt võib inimene vajada sekkumisi ja 

abi erisuguste teenuste, toetuste jm meetmete näol mitmetest valdkondadest, sh abi võimetekohase 

hariduse omandamisel, abi tööle saamisel ja töötamisel, aga ka ligipääsetavat keskkonda või selle 

kohandamist.  

Puuetega inimeste arv kasvab aasta-aastalt ja seda nii Eestis tervikuna (ajavahemikus 2010–2017 on 

lisandunud 29 472 puuetega inimest)26 kui ka Jõelähtme vallas – võrreldes 2008. aastaga on Jõelähtme 

valda lisandunud 180 puuetega inimest, neist 35 on kuni 18-aastased.  

Absoluutarvudes on andnud Jõelähtme valla puuetega inimeste arvu kasvu suurima panuse 

täiskasvanud (võrreldes 2008. aastaga +145 in). Kui aga vaadata kasvutempot, siis lastel on olnud see 

kiirem kui täiskasvanutel. Tulemuseks on, et kuni 18-aastaste osatähtsus Jõelähtme valla puuetega 

inimeste seas on aastatel 2008–2018 kasvanud 7,3% (5,7%-lt 13%-le) ja täiskasvanute osa on 

vähenenud (94,3%-lt 87%-le). Sellised trendid on omased ka Eestile tervikuna. 

 

 
Joonis 29. Puudega isikud Jõelähtme vallas, 2008–2018. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 

                                                             
26 https://www.tai.ee/images/uudiskirja_Puuetega_inimeste_arv.pdf 
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3.2.4. Tööealiste puuetega inimeste kaasatus tööturule 

2016. a käivitus Eestis töövõimereform, millega loodi uus töövõime toetamise süsteem. Muutuste 

eesmärk on muuta suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse ning aidata neil tööd leida ja hoida. 

Osalise või puuduva töövõimega inimene saab töötukassast töövõime kaardi, mis asendab senise 

pensionitunnistuse. Seega osalise või puuduva töövõimega inimene ei ole enam pensionär.  

Eesti Töötukassa osutab erinevaid vähenenud töövõimega inimestele mõeldud teenuseid: abistamine 

tööintervjuul, „kaitstud töö“ teenus, kogemusnõustamine, tugiisikuga töötamine, tööalane 

rehabilitatsioon, tööks vajaliku abivahendi muretsemine, töölesõidu toetus, saatja sõidukulu hüvitamise 

teenus, töötamise jätkamise toetamine jms. Muu hulgas pakutakse ka teenuseid vähenenud töövõimega 

inimese tööandjale.27   

Jõelähtme vald osales projektis „Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste 

arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas“ (projekti periood 01.02.2017-

31.01.2019), mille eesmärk oli tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule 

sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse 

pakkumise Jõelähtme, Kose ja Kuusalu vallas. Projekti raames/tulemusel: 

 osutati kahe aasta vältel tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenust piirkonnas vähemalt vähemalt 

60-le tööealisele abivajajale; 

 teenus on aidanud tööl püsida või tööle asuda vähemalt 24 kliendil;  

 piirkonnas on välja arendatud tööealisele erivajadusega inimesele suunatud tugiisiku ja isikliku 

abistaja teenus; 

 piirkonnas on tekkinud tugev võrgustik tugiisikutest ja isiklikest abivajajatest, kes vajadusel 

tegutsevad ka vallapiire ületavalt;  

 on ühtlustatud isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse pakkumise korrad osalevates 

omavalitsustes; 

 on omandatud kogemus teenuse omavahelisel integreerimisel.  

Jõelähtme vald osaleb Sotsiaalkindlustusametiga koostöös pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande 

teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ (projekti periood 01.10.2019-31.12.2021), mille 

sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16. 

eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel 

ka nende perekonnad. Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus 

osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast 

osalemist tööhõives.  

Ka Jõelähtme valla mitmed sotsiaalteenused ja -toetused kannavad endas puuetega inimeste tööturul 

osalemise soodustamise eesmärki (vaata terviseprofiili peatükid 3.2.6 ja 3.2.7).  

3.2.5. Välja makstud toimetulekutoetused toimetulekupiiri tagamiseks  

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus riigi 

poolt eraldatud vahenditest. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle 

kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 

Toimetulekutoetuse suurus sõltub: 

 üksi elava isiku või perekonna sissetuleku suurusest; 

                                                             
27  Loe töövõimereformi ja Eesti Töötukassa pakutavate teenuste kohta Eesti Töötukassa kodulehelt: 
https://www.tootukassa.ee/toovoimereform 
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 jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurusest; 

 toimetulekupiirist, mille kehtestab iga-aastaselt Riigikogu. 

Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe 

kuu jooksul. 2019. a oli Jõelähtme valla kohalik toimetulekupiir perekonna esimese liikme kohta 225 

eurot, alaealise lapse kohta 270 eurot ning perekonna iga järgneva liikme kohta 180 eurot. 

Sotsiaaltoetusi on õigustatud saama perekonnad, kellel jääb pärast eluasemekulude tasumist kätte 

vähem raha äraelamiseks, kui on toimetulekupiir.  

Jooniselt 30 nähtub, et Jõelähtme valla poolt välja makstud toimetulekutoetuste suurus toimetulekupiiri 

tagamiseks elaniku kohta on liikunud ootuspäraselt sünkroonselt kogu Eesti trendiga – majanduskriisi 

aastatel suurenes inimeste vajadus toetuste järele ning sealt edasi on see pigem langustrendis olnud. 

Jõelähtme vallas välja makstavad toimetulekutoetused toimetulekupiiri tagamiseks elaniku kohta on 

aga igal vaadeldaval aastal (2003–2018) olnud väiksemad kui Eestis keskmiselt (kõige lähedasemad 

olid näitajad 2010. a), mis omakorda viitab asjaolule, et Jõelähtme vallas on vaesusriskis elavate 

inimeste osakaal kogu elanikkonnast (toimetulekutoetuse vajaduse ulatus) väiksem kui Eestis 

tervikuna.  

 

Joonis 30. Välja makstud toimetulekutoetused toimetulekupiiri tagamiseks elaniku kohta Jõelähtme 
vallas ja kogu Eestis, 2003–2018. Allikas: Statistikaamet (SK42, SK410)28, autori arvutused 

 

2018. a rahuldati toimetulekupiiri tagamiseks Jõelähtme vallas kokku 146 taotlust, mida on 470 võrra 

vähem kui majandussurutise mõjude perioodil – 2010. aastal. 

 

Joonis 31. Rahuldatud taotluse arv toimetulekupiiri tagamiseks Jõelähtme vallas, 2003–2018. Allikas: 
Statistikaamet (SK41, SK410) 

                                                             

28 Arvutustel on kasutatud aastakeskmist elanike arvu. 
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Jõelähtme vald 9,1 6,5 5,2 3,2 1,6 1,4 5,5 14 10,1 6,9 6,6 4,7 5,6 4,8 2,7 2,8

kogu Eesti 14,4 10,2 9,8 6,4 4,5 4,3 8,5 15,4 17,9 15,6 14 13 11,4 16,1 13,9 12,8
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3.2.6. Sotsiaaltoetused 

Omavalitsused võimaldavad oma inimestele valla eelarvest erinevaid rahaliste toetuste liike. 

Sotsiaaltoetused jagunevad kaheks: sissetulekust sõltuvad ja sissetulekust mittesõltuvad 

sotisaaltoetused. Jõelähtme valla poolt pakutavad sotsiaaltoetused rahuldavad hetkel vallaelanike 

vajadusi.  

Sissetulekust sõltuvad toetused 

Sissetulekust sõltuvad toetused on mõeldud perekonna toimetuleku soodustamiseks ja toetust 

makstakse leibkonna netosissetuleku suurust arvestades. Toetusi makstakse valla vähekindlustatud 

isikutele ja peredele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata riiklike toetuste ja 

teenustega, ja piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks. Jõelähtme vallas 

makstavad toimetulekut soodustavad sotsiaaltoetused on esitatud tabelis 9: 

 Toetus Sihtgrupp, toetuse maksmist puudutav üldine info 

1.  Ortopeediliste ja 

invatehniliste abivahendite 

ostmise toetus 

 isiku omaosaluse osaliseks katmiseks ortopeediliste ja 

invatehniliste abivahendite ostmisel ja rentimisel (v. a 

hambaproteesid); 

 kuni 100% isiku kanda jäävast vahendi maksumusest 

2. Toetus ravimite 

kompenseerimiseks 

 toetuse määramisel võetakse arvesse isikule 

Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavate puudest tulenevate 

lisakulude määra kuus; 

 makstakse retseptiravimite eest, nimelise ostutšeki alusel, kuni 

65 eurot aastas; mitme kroonilise haiguse samaaegselt 

esinemisel kuni 130 eurot aastas 

3. Toetus raviprotseduuridel 

osalemiseks 

 toetust makstakse taastusravi protseduuride omaosaluse 

osaliseks katmiseks arsti ettekirjutuse alusel, hooldusravil 

viibimise kulude katteks ning rehabilitatsiooniplaanist 

tulenevate raviprotseduuride hüvitamiseks; 

 toetuse suurus on kuni 100% isiku omaosalusest; 

 toetust ei maksta eriarstide visiiditasude maksmiseks 

4. Transporditoetus   raviprotseduuridele ja taastusravile sõitmise kulude 

hüvitamiseks või vältimatu sotsiaalabina elukohta naasmiseks; 

 kuni 100% sõidukuludest 

5. Eluruumide kohaldamise 

toetus 

 isikutele, kellel on raskusi eluruumis liikumise ning endaga 

toimetulekuga, ehituslike kohanduste tegemiseks eluruumi 

sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks; 

 kuni 100% teostatava töö maksumusest 

6. Küttetoetus  kuni 100 eurot kalendriaasta jooksul; 

 toetust ei maksta toimetulekutoetuse saajatele 

7. Toetus dokumentide 

taotlemiseks  

 passi, isikutunnistuse, elamisloa taotlemise toetus; 

 kuni 100% kehtivast riigilõivu määrast 

8. Toetus lastele riiete ja 

jalanõude ostmiseks 

 toetus on mõeldud vähekindlustatud leibkondadele; 

 kuni 65 eurot lapse kohta, mida makstakse üks kord 

kalendriaasta jooksul; 

 täiendavalt võib taotleda toetust põhikooli või gümnaasiumi 

lõpetamiseks 
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9. Lasteaia toiduraha ning 

osalustasu toetus 

 

 toetus on mõeldud vähekindlustatud leibkondadele laste eest 

koolieelsele lasteasutusele toiduraha ning osalustasu 

maksmiseks 

 toetus määratakse kuni üheks  õppeaastaks 

10. Toetus laste spordi- ja 

huvitegevuse osalustasu 

maksmiseks 

 toetus vähekindlustatud leibkondadele;  

 kuni 224 eurot kalendriaasta jooksul; 

 arveldamine toimub otse teenusepakkujaga 

11. Õpilaskodu kohatasu 

maksmise toetus 

 õpilaskodu kohatasu maksmine vähekindlustatud leibkondadele 

laste ning õpi- ja/või käitumisraskustega õpilaste eest 

 toetus määratakse kuni üheks aastaks 

 kuni 100% kohamaksumusest 

12. Ravikindlustusega 

hõlmamata isiku teotus 

 makstakse ravikindlustuseta isiku hädavajaliku ravikulu, puude 

astme ja töövõimekaotuse protsendi määramiseks tehtavate 

kulude hüvitamiseks 

 kuni 100% kuludest 

13. Toetus vältimatu 

sotsiaalabi andmiseks 

 

 

 ühekordne toetus isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse 

olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu 

invaliidistumise, raske ravimatu haiguse, tulekahju või muu 

õnnetusjuhtumi tagajärjel; 

 toetuse suuruse otsustab vallavalitsus konkreetseid asjaolusid 

arvestades 

14. Toetus prillide ostmiseks  kuni 100% prilliklaaside ostu summast  

 makstakse välja ostutšeki alusel 

15.  Toimetulekutoetus  toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle 

kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla 

kehtestatud toimetulekupiiri; 

 toimetulekupiiri kehtestab iga-aastaselt Riigikogu. 2019. a on 

toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele 

liikmele 150 eurot kuus; iga alaealise liikme toimetulekupiir on 

2019. a 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise 

liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus 

Tabel 9. Jõelähtme vallas makstavad toimetulekut soodustavad sotsiaaltoetused (2019. a. seisuga). 

Allikas: Jõelähtme Vallavalitsus 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused 

Jõelähtme vallas makstavad sissetulekust mittesõltuvate toetuse liigid on esitatud tabelis 10: 

 Toetus Sihtgrupp, toetuse maksmist puudutav üldine info 

1. Sünnitoetus  makstakse lapse vanematele tingimusel, et nii laps kui mõlemad 

lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla 

elanikud hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga; 

 sünnitoetuse määr on 350 eurot 

2. Ranitsatoetus  makstakse lapse esmakordselt 1. klassi õppima asumisel tingimusel, 

et vähemalt 1 lapsevanematest on elanud Jõelähtme vallas hiljemalt 

jooksva aasta 1. jaanuari seisuga enne lapse kooliminekut ning laps 

on valla elanik enne kooli algust; 
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 toetuse maksmisel võetakse arvesse ka asjaolu, et taotleja leibkonna 

liikmed ei omaks Jõelähtme valla ees võlgnevust; 

 ranitsatoetuse määraks oli 2018. a 150 eurot 

3. Koolitoetus  makstakse üldhariduskoolis õppiva (2.-12. klass) ning kutsekoolis 

kutsekeskharidust omandava kuni 20. aastase õpilase eest igal 

õppeaastal tingimusel, et vähemalt üks vanematest on 

rahvastikuregistri andmetel valla elanik hiljemalt jooksva aasta 1. 

jaanuari seisuga ning õpilane valla elanik enne õppeaasta algust; 

 toetuse maksmisel võetakse arvesse ka asjaolu, et taotleja leibkonna 

liikmed ei omaks Jõelähtme valla ees võlgnevust; 

 koolitoetuse suurus on 100 eurot õppeaastas 

4. Medaliga ning  kiitusega 

lõpetanu toetus 

 makstakse medaliga gümnaasiumi ja kiitusega põhikooli või 

huvikooli lõpetanud isikule, kes on hiljemalt jooksva aasta 1. 

jaanuari seisuga Jõelähtme valla elanik ning olemata, millise 

haldusterritooriumi kooliga on tegemist; 

 kuldmedaliga lõpetanu toetus – 500 eurot; hõbemedaliga lõpetanu 

toetus – 300 eurot; kiitusega lõpetanu toetus – 200 eurot 

5. Matusetoetus  matusekulude osaliseks hüvitamiseks isiku surma korral, kelle 

viimaseks elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Jõelähtme vald; 

 toetuse suurus 320 eurot 

6. Jõulutoetus eakatele, 

lasterikastele peredele ja 

puuetega laste peredele 

 makstakse 70-aastastele ja vanematele inimestele, puuetega laste 

peredele (kuni 18-aastane laps, kellele on määratud puue 

Sotsiaalkindlustusameti otsusega) ja paljulapselistele peredele (4 ja 

enam last peres) 

7. Lapsehoiuteenuse toetus   kuni 192 eurot kuus lapse kohta (2017. a määr) 

8. Hooldajatoetus  toetuse maksmise eesmärgiks on tagada raske või sügava puudega 

täiskasvanud isikule ja puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, 

juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat 

toimetulekut 

9. Õpilaste sõit   alates 01.07.2018 on kõigile sõitjatele, v. a 20-62 aasta vanustele 

(k.a) 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus Harju maakonna avalikel 

bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast 

Tabel 10. Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused Jõelähtme vallas (2019. a seisuga). Allikas: 

Jõelähtme Vallavalitsus 

3.2.7. Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused  

Pakutavad sotsiaalteenused 

Jõelähtme vallas korraldatakse sotsiaalteenustena kõiki sotsiaalhoolekande seaduse poolt KOV-ile 

kohustuseks pandud sotsiaalteenuseid, milleks on koduteenus, väljaspool kodu osutatav 

üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, 

turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamise teenus, võlanõustamisteenus, 

lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus.  

Vallas kohapeal pakutakse abivajajatele koduteenust (valdavalt eakad ning ka tööealised erivajadustega 

inimesed), tugiisikuteenust (haridusliku erivajadusega lastele koolides ja lasteaedades, peredele, 

tööealistele abivajajatele), täisealise isiku hooldust (valdavalt eakatele ning erivajadustega tööealistele), 
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isikliku abistaja teenust (abivajadusest lähtudes), sotsiaaltransporditeenust (kõigile, kellel hinnatud 

abivajadus selle saamiseks), eluruumi tagamise teenust (sotsiaaleluruumid kõigile, kellel hinnatud 

abivajadus selle teenuse saamiseks), lapsehoiuteenust (kõigile, kes tingimustele vastavad).  

Ülejäänud teenuste saamist korraldatakse abivajajale, sh KOV tasub kas osaliselt või täies mahus 

teenuse kasutamise eest.  

Sotsiaalvaldkonna arendamisega seotud väljakutsed ja nendega toimetulek 

Sarnaselt Eestile tervikuna vajab ka Jõelähtme valla sotsiaalteenuste valdkond järjepidevat arendamist, 

et tulla toime rahvastiku muutuvate vajadustega. Väljakutseks on vananev elanikkond ning pakutavate 

teenuste kvaliteedi hoidmine, sh KOV-i rahaliste kohustuste kasv sotsiaalvaldkonnas. Jõelähtme vald 

kasutab sotsiaalvaldkonna arendamiseks muu hulgas ka Euroopa Liidu fondidest toetuse taotlemise 

võimalusi. Näiteks:  

 projektiga „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Jõelähtme vallas“ (projekti 

periood 01.08.2018-31.07.2019) saadi toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, millega 

kohandati 3 tööealise puudega inimese eluase erivajadustele vastavaks ning loodi paremad 

elamis-, õppimis- ja töötamistingimused;  

 Jõelähtme vallavalitsus viib ellu projekti „Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja 

arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks 

Jõelähtme vallas“, läbi mille toimub tervikliku sotsiaalhoolekandemudeli välja arendamine 

ning integreeritud hoolekande käivitamine ja rakendamine. See on oma olemuselt koduteenuse 

edasiarendus, kus seda tööd tegevad inimesed omaksid pädevust ka voodihaige inimesega 

toimetamiseks, sh soovitakse teenusega pakkuda omastehooldajatele tuge ja vaba aega. 

Sotsiaalvaldkonnas pakutavate teenuste arendamise eesmärki kannavad endas näiteks ka käesoleva 

profiili leheküljel 35 kirjeldatud projektides („Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja 

teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas“; „Isikukeskse erihoolekande 

teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“) osalemised.  

Arendamist vajab sotsiaaltransporditeenus, kuna nõudlus selle teenuse järele kasvab kiiresti. 

Täisealistele, kes ei saa omas kodus hakkama ja kellel puuduvad omaksed, korraldab hooldamise 

vallavalitsus. Hooldekodu teenust ostetakse sisse naaberomavalitsusest või kaugemalt. Päevakorral on 

hooldekodu-sotsiaalmaja rajamine koostöös Kuusalu vallaga. 2018. a avas uksed Ihasalu pansionaat, 

mis pakub mh transporditeenust (invabuss) Ihasalu Pansionaadi elanikele ja vajadusel tellimusteenust.  

Kostivere alevikus asuva Jõelähtme valla päevakeskuse eesmärk on sotsiaalteenuste, huvitegevuste 

ja mõtestatud päevaste tegevuste arendamine ja pakkumine eakatele, puuetega- ja toimetulekuraskustes 

inimestele. Keskuses pakutakse sotsiaalnõustamist, abistatakse sotsiaalhoolekandeliste probleemide 

lahendamisel, sh juhendatakse kliente igapäevaeluga seotud küsimustes, teenuste kasutamisel. 

Korraldatakse päevakajalisi infopäevi, koolitusi, ühisüritusi, ennetavaid tegevusi.  

Päevakeskuse arendamisega soovitakse leida lahendus puuetega inimeste päevahoiuprobleemile. 

Niisamuti peaks Jõelähtme valla päevakeskuse arendamine lahendama inimeste isikliku hügieeni ning 

pesupesemise probleemi (nt eakad üksikutes taludes, erivajadustega inimesed).  

Hooldekodud, sh erihooldekodud  Ihasalu Pansionaat (eraomandis); 10 kohta 

Sotsiaaleluruumid 17 korterit 

Varjupaigad  Vallas ei ole  

Supiköögid  Vallas ei ole  
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Avalikud saunad 
Loo Spordihoones; 

kõigile eakatele (reedeti) saun Kostivere koolis 

Invabussid  
Vallal on ratastoolitõstukiga buss, mis ei vasta aga kõigile 

turvanõuetele 

Päevakeskused Kostiveres asub valla päevakeskus 

Koduhooldusteenuse olemasolu  
1 koduhooldustöötaja ja projektis olevad koduhooldustöötajad, vt 

käesoleva profiili lk 40 

Tabel 11. Sotsiaalvaldkonnaga seotud valitud näitajad Jõelähtme vallas, 2019. a. Allikas: Jõelähtme 

Vallavalitsus 

3.2.8. Rahulolu valla poolt pakutavate sotsiaalteenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega 

Ligi pooled (46,7%, 126 in) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest ei ole sotsiaalteenuseid kasutanud. 

Sotsiaalteenuseid kasutanud 144-st vastanust suurem osa (84%, 121 in) on valla poolt pakutavate 

sotsiaalteenuste kvaliteedi ja teenuste kättesaadavusega kas pigem rahul või täiesti rahul. 16% (23 in) 

sotsiaalteenuseid kasutanud vastanutest ei ole aga rahul ei teenuste kvaliteedi ega ka kättesaadavusega.  

 

Joonis 32. Jõelähtme valla elanike rahulolu valla poolt pakutavate sotsiaalteenuste kvaliteedi ja 
kättesaadavusega. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

Küsitlusele vastanute poolt ära märgitud sotsiaalteenuste parendusvajadused on seotud eelkõige 

teenuste kättesaadavusega – täpsemalt ühistranspordiga. Samuti märgiti ära, et suuremat tähelepanu 

vajaksid alzheimeri tõbe põdevad inimesed ja tema lähedased. 

Jõelähtme valla Päevakeskus korraldab koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega tugigruppe 

dementsusega inimeste lähedastele ja inimestele, kelle dementsusega lähedane on juba lahkunud. 

Tugigrupp annab võimaluse jagada oma mõtteid, muresid ja kogemusi teiste sarnases olukorras olevate 

inimestega ning saada emotsionaalset abi ja praktilist tuge.  

3.2.9. Eesti keelt mitte-kõnelevate elanike integreerimine kogukonda  

Lai rahvuste esindatuse spekter pakub mitmeid eeliseid (kultuuriline mitmekesisus kui väärtus omaette), 

kuid teisalt loob ka väljakutseid. Üheks neist on koolide ja lasteaedade võimekuse tõstmine, mis 

puudutab muukeelsete õpilastega toimetulekut, sh täiendava eesti keele õppe tagamist. 
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Jõelähtme vallas asuvas lasteaias „Pääsupesa“ sai 2017. a alguse 5-7-aastaste muukeelsete laste 

toetamine läbi eesti keele tugiõppe korraldamise üks kord nädalas. Ka Loo Keskkoolis on üksjagu 

ressurssi suunatud teise emakeelega õpilastele vajaliku toe osutamisele. Mitmed uuringud on 

kinnitanud, et lapsed omandavad keeli paremini kui täiskasvanud29, mistõttu on lastele eesti keele 

õpetamine üks tulemuslikumaid lähenemisi eesti keelt mitte-kõnelevate elanike integreerimisel 

kogukonda.  

 Kaasatus kogukonna tegevustesse 

„Elanike kaasamisega kogukonna tegevustesse paranevad nii kogukonna sotsiaalse sidususe kui ka 

sotsiaalse kapitali näitajad30. See omakorda suurendab kogukonna suutlikkust korraldada, kontrollida 

ja juhtida oma elu puudutavaid tegevusi.“ 

3.3.1. Kogukonna motivaatorid 

Tabelis 12 on esitatud ülevaade olulisematest lähenemistest, kuidas Jõelähtme vald oma kogukonda 

motiveerib ja tunnustab: 

Nimetus Kirjeldus 

Jõelähtme valla teenetemärk Jõelähtme valla kõrgeim autasu, mida antakse vallale osutatud teenete eest 

või siis füüsilisele isikule vallapoole austusavaldusena.  

Teenetemärk koos preemiasummaga omistatakse silmapaistva ja 

märkimisväärse töö või panuse eest. 

Jõelähtme valla vapimärk Füüsilistele isikutele vallapoolse austusavaldusena antakse ka valla 

vapimärke. 

Elutööpreemia Omistatakse kogukonnaliikmetele pikaaegse silmapaistva panuse eest. 

Lisaks tunnustusele kaasneb nimetatud preemiaga ka rahaline 

preemiasumma. 

Elsa Rikandi nimeline 

kultuuripreemia, sh õpetajate- ja 

kultuuritöötajate 

tunnustussündmus 

Elsa Rikandi nimeline kultuuripreemia antakse pikaajalise tulemusrikka ja 

väljapaistva tegevuse eest Jõelähtme valla kultuurielu edendamisel. 

Tunnustus koos rahalise kultuuripreemiaga antakse üle õpetajate- ja 

kultuuritöötajate tunnustussündmusel oktoobri kuus. Samal üritusel 

jagatakse ka tänukirju tublimatele kultuuri- ja haridustöötajatele.  

Erinevate tunnustuste 

omistamine Eesti Vabariigi ja 

Jõelähtme Valla taasloomise 

aastapäeva pidulikul kontsert-

aktusel 

Eesti Vabariigi ja Jõelähtme valla taasloomise aastapäeva pidulikul 

kontsert-aktusel igal aastal veebruari kuus tunnustatakse Jõelähtme valla 

tegusaid ja tublisid inimesi, kelle tegevust on aasta jooksul esile tõstetud nii 

maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. Tunnustatakse 

tublisid sportlasi, näitlejaid, muusikuid, noorte saavutusi olümpiaadidel 

ning kõiki teisi silmapaistvaid tulemusi erinevatel konkurssidel, kas 

kollektiivselt või üksikisikuliselt. Samuti antakse välja tunnustus järgmistes 

                                                             
29 Näiteks 2018. a avaldatud uuring näitab, et omandamaks võõrkeelt emakeelena kõnelejate tasemel, peaks 
üldjuhul alustama keeleõpinguid enne 10. eluaastat. Pärast 18. eluaastat hakkab uue keele õppimise võime 
vähenema,  vaata uuringu kohta: Scientists define critical period for learning language - Massachusetts Institute 
of Technology 
30  Sotsiaalne sidusus (social cohesion) – kogukonna suutlikkus kindlustada kõigi tema liikmete heaolu, 
vähendades ebavõrdsust ja vältides polarisatsiooni. 
  Sotsiaalne kapital (social capital) – indiviidide vahelised sidemed, sotsiaalsed võrgustikud, normid, 
vastastikune usaldus ja toetus. Väljendab kogukonnas eksisteeriva sotsiaalse kokkukuuluvuse astet.  
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kategooriates: Jõelähtme Algatus, Jõelähtme Kultuuritegu, Jõelähtme 

Sporditegu, Jõelähtme Noortetegu, Jõelähtme Haridustegu ja Aasta Tegu. 

Kampaaniad, mille eesmärk on 

motiveerida inimesi 

registreerima end Jõelähtme 

vallaelanikuks 

Jõelähtme Vallavalitsus teeb iga aasta lõpus teavituskampaaniat, mille 

eesmärk on kutsuda üles inimesi end Jõelähtme valla elanikuks 

registreerima. Kampaania eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust 

kasudest, mis kaasnevad end Jõelähtme valla elanikuks registreerimisega ja 

asjaoludest, miks on valda registreeritud elanik vallale oluline. 

2019. a kampaania käigus kingiti igale inimesele, kes ajavahemikus 30.11-

31.12.2019 on rahvastikuregistris registreerinud oma elukohana Jõelähtme 

vallas paikneva elukoha, Jõelähtme valla logoga kruus või 10x pilet Loo 

aleviku spordihoone ujula kasutamiseks. Välja loositi ka mitmeid rahalisi 

auhindu nende vahel, kes on 2019. a end valda registreerinud ja seisuga 

01.01.2020 jätkuvalt valla registris.  

Medaliga või kiitusega lõpetanu 

toetus 

Medaliga gümnaasiumi ja kiitusega põhikooli või huvikooli lõpetanud 

isikule, kes on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Jõelähtme valla 

elanik ning olemata, millise haldusterritooriumi kooliga on tegemist, 

makstakse Jõelähtme valla poolt järgnevaid toetuseid: 

 kuldmedaliga lõpetanu toetus – 500 eurot;  

 hõbemedaliga lõpetanu toetus – 300 eurot; 

 kiitusega lõpetanu toetus – 200 eurot. 

Tabel 12. Jõelähtme valla kogukonna motivaatorid, seisuga 2019 a.  Allikas: Jõelähtme Vallavalitsus 

3.3.2. Elanike kaasamine, kodanikuühendused 

Jõelähtme vald kasutab elanike omavalitsuse otsustusprotsessidesse kaasamiseks väga mitmeid 

lähenemisi – arvamuse avaldamine küsitlustel ja veebifoorumites, üleskutsed erinevate projektide 

raames ideede ja ettepanekute esitamiseks jms. Olulisemates külaelu puudutavates küsimustes 

toimuvad Jõelähtme vallas koosolekud vallavanema, spetsialistide, külavanema ja elanike osavõtul.  

Kaasamine läbi külade ja vallavalitsuse vahelise koostöö korraldamise 

Jõelähtme vallas on 34 küla ja 2 alevikku. Külavanem on enam kui pooltes valla asutusüksustes. 

Külavanema üheks olulisemaks ülesandeks on kaasamise ja koostöö edendamine küla ja vallavalitsuse 

vahel. Valla ja külade vahel toimub pidev koostöö ja infovahetus, aset leiavad ka regulaarsed 

ümarlauad. Külaliikumine on aastast aastasse üha enam aktiviseerunud ja täna etendavad mitmed 

külaseltsid olulist rolli külaelu edendamisel. Paljud kohalikud küsimused kooskõlastatakse 

külavanemate kaudu: olulisemad planeeringud ja ehitusload, transport, prügimajandus.  

Noorte kaasamine otsustusprotsessidesse 

2016. aastal alustas nõuandva organina tegevust Jõelähtme Valla Noortevolikogu, mille ülesandeks on 

arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid 

vallavolikogule ja vallavalitsusele, lähtudes seejuures noorte vajadustest ja huvidest. Seega on valla 

noortevolikogu loomisel mitu suuremat eesmärki – noorte tulemuslikum kaasamine, sh noortele parema 

osalusvõimaluse loomine ja rohkem reaalsetele vajadustele vastava noortevaldkonna poliitika 

kujundamine.  
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Kodanikeühendused 

Paljud elanikud on kaasatud kogukonna elu korraldamisse ka läbi erinevate mittetulundusühingute. 

Jõelähtme vallas on 2019. a oktoobri seisuga 95 registreeritud mittetulundusühingut. Neist olulise osa 

(31) moodustavad külaelu arendavad ühingud, spordiühinguid on kokku 8.  

Väga olulised on jõustruktuuride vabatahtlikud ühendused. Vallas on kokku 4 vabatahtlikku ennetus- 

ja päästetegevusega tegelevat ühendust: MTÜ Kostivere Tuletõrje Selts, MTÜ Kaberneeme Klubi, 

MTÜ Neeme Pääseselts, MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts. Ühendused toimivad peamiselt 

Päästeameti, Jõelähtme valla ja erinevate projektide toel. Vabatahtlikud päästjad on ametlikult 

ööpäevaringses Päästeameti 112 operatiivses valmisolekusüsteemis. Välja arendamisel on MTÜ 

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsi kriisideks valmisoleku võimekus.  

3.3.3. Vallaelanike hinnang võimaluste piisavusele olla kaasatud  

Natuke üle poole (52%, 140 in) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest peab oma võimalusi valla 

otsustusprotsessides ja kogukonna tegevuste planeerimisel kaasa rääkimiseks kas piisavaks või pigem 

piisavaks. 48% (130 in) küsitlusele vastanutest leiab, et nad kas pigem ei saa piisavalt või ei saa piisavalt  

valla otsustusprotsessides ja kogukonna tegevuste planeerimisel kaasa rääkida (joonis 33).  

 

Joonis 33. Jõelähtme valla elanike hinnang võimaluste piisavusele valla otsustusprotsessides (sh 
kogukonna tegevuste planeerimisel) kaasarääkimiseks. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus 

(270 vastanut) 

3.3.4. Vallaelanike osalus vallas tegutsevate ühenduste tegemistes 

Ligi kolmandik (31%, 83 in) vallaelanike TH küsitlustele vastanutest osaleb mõnes vallas tegutsevas 

seltsis/ühingus/liidus/grupis. Natuke alla poole küsitlusele vastanutest (47%, 128 in) hetkel küll vallas 

tegutsevate seltside/liitude/gruppide/ühingute tegemistes ei osale, kuid ei välista võimalust tulevikus 

osaleda. 8% vastanutest osaleb mujal ja 14% vastanutest (38 in) ei osale ja ei huvitugi osalemisest.  

Seega, suurem osa küsitlusele vastanutest (78%) juba kas osalevad vallas tegutsevate 

seltside/ühingute/liitude/gruppide tegemistes või on vähemalt avatud sellist tüüpi võimalustele ( joonis 

34).  
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pigem saan piisavalt
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kaasa rääkida

ei saa piisavalt kaasa
rääkida
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Joonis 34. Jõelähtme valla elanike osalemine vallas tegutsevate seltside, ühingute, liitude, gruppide 
tegemistes. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

3.3.5. Naabrivalve piirkondade arv 

Naabrivalve liikumine sai alguse Ameerikas. Tänases Eestis on naabrivalve eelkõige elanikke ühendav 

tegevus, et vähendada piirkonnas anonüümsust ja olla abiks oma naabritele. Tegelikkuses on 

naabrivalvel lisaks kuritegevuse ennetusele ja turvalisuse tõstmisele ka teisi eesmärke – suurendada 

ühiskondlikku sidusust üldisemalt.  

Naabrivalve sektorid on sõlminud turvalisuse alase koostöölepingu MTÜ Eesti Naabrivalve, 

vallavalitsuse, turvafirmade ning Politsei- ja Piirivalveameti vahel. Jõelähtme vallas loodi esimene 

naabrivalve sektor 20.12.2002. aastal. Jõelähtme vallas tegutseb 12 naabrivalve sektorit, sh 

naabrivalvesse on kokku kaasatud 207 kodu.  

Sektori nimi Sektori ulatus Loomise aeg 

Kallavere-Rootsi sektor Kallavere külas asuvad 7 talu; kaasatud 8 kodu 08.07.2003 

Kuusiku 5 sektor Loo alevikus Kuusiku tee 5 asuv korterelamu; kaasatud 15 

kodu 

31.03.2004 

Liivakandi sektor Liivamäe külas Liivakandi tänava majad ja 8 talu; 

kaasatud 15 kodu 

31.03.2004 

Kuusiku 3 sektor Loo alevikus Kuusiku tee 3 asuv korterelamu; kaasatud 23 

kodu 

23.09.2004 

Kostivere sektor Kostivere 5 piirkonda; kaasatud 5 kodu 02.06.2009 

Manniva sektor Manniva küla Kivikirve tee ja Ristkangru tee elamud; 

kaasatud 13 kodu 

05.02.2010 

Suur-Saviranna sektor Kallavere küla Mere tee ja Mäeotsa tänava elamud; 

kaasatud 15 kodu 

12.03.2010 

Rebala sektor sektor Rebala küla elamud; kaasatud 22 kodu 24.11.2011 

Aruaru sektor Aruaru küla talud ja elamud; kaasatud 10 kodu 25.01.2012 

Haljava sektor Mõisaaia tee tänava 4 ja 6 majad; kaasatud 11 kodu 10.12.2014 

83; 31%

128; 47%

38; 14%

21; 8%
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Sõbralik Uusküla sektor Uusküla Kasesalu tee, Lehise tee, Lõhmuse tee, Saare tee, 

Tammiku tee, Tõru tee tänava majad; kaasatud 32 kodu 

28.08.2018 

Neeme sektor Neeme külas asuvad majad; kaasatud 38 kodu 09.05.2019 

Tabel 13. Naabrivalve piirkonnad Jõelähtme vallas seisuga 17.11.2019. Allikas: Eesti Naabrivalve 
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4. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

„Kasvatamine on suur töö, sellega otsustatakse inimese saatus.“ (Vissarion Belinski)  

 Laste ja noorte arv omavalitsuses vanuserühmade lõikes 

Statistikaameti andmetel elas Jõelähtme vallas 2019. aasta alguse seisuga 1587 kuni 19-aastast, mis 

moodustab ligi veerand (24,4%) valla kogurahvastikust, sh 54 % neist on kuni 9 aastased.  

 

Joonis 35. Kuni 19-aastaste vanusjaotus Jõelähtme vallas, seisuga 01.01.2019 Allikas: Statistikaamet  
(RV0282U) 

Võrreldes 2008. aastaga on kuni 19-aastaste vallaelanike osakaal suurenenud 11% võrra. Enim on 

kasvanud 10-14-aastaste ja 5-9-aastaste osa (kokku 265 lapse võrra). Ainsana on vähenenud 15-19-

aastaste vallaelanike arv (tabel 14).   

vanuserühm 2008. a 2019. a muutus võrreldes 2008. a 

0-4 380 397 +17 in            (kasv 4,5%) 

5-9 330 461 +131 in         (kasv 39,7%) 

10-14 310 444 +134 in         (kasv 43,2%) 

15-19 410 285 - 125 in          (vähenemine 30,5%)  

kokku 1430 1587 + 157 in          (kasv 11%) 

Tabel 14. Rahvaarvu muutus kuni 19-aastaste Jõelähtme elanike seas vanuserühmade lõikes, võrreldes 
2008. aastaga. Allikas: Statistikaamet (RV0282, RV0282U) 

 Laste arv haridusasutustes 

Lasteaiad 

Jõelähtme valla territooriumil ja valla ülalpidamisel on 2019. a seisuga kolm lasteaeda:  

 Loo Lasteaed „Pääsupesa“ – 11 rühma ja 203 last; 

 Kostivere Lasteaed – 8 rühma ja 105 last;  

 Lasteaed „Neeme Mudila“ – 3 rühma ja 36 last.  

2019/2020 õppaastal käib Jõelähtme lasteaedades kokku 344 last, mida on küll 76 võrra rohkem kui 

2008. aastal, kuid alates 2016. aastast on laste arv lasteaedades langustrendis – võrreldes 2015. aastaga 
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on laste arv lasteaedades kokku vähenenud 14,9% võrra (60 last vähem). Ootuspäraselt on langus 

toimunud eelkõige Kostivere Lasteaia ja Lasteaed „Neeme Mudila“ arvelt (2019. a seisuga elab Loo 

piirkonnas 48,3% valla registreeritud elanikkonnast, vaata käesoleva profiili peatükk 1.2). Tulenevalt 

Loo kandi suuremast asustustihedusest, on tekkinud sealsesse lasteaeda (Loo lasteaed) ka paari 

lisarühma loomise vajadus.  

Hetkel suudab Jõelähtme vald tagada lasteaiakoha pea kõigile valla lastele. Toetudes viimase aja 

demograafilistele trendidele ja vallaelanike vanuselisele koosseisule (vaata käesoleva profiili peatükid 

1.4-1.8), on lähiaastatel oodata lasteaia- ja sõimekohtade vajaduse mõõduka langustrendi jätkumist. 

 

Joonis 36. Laste arv Jõelähtme valla lasteaedades, 2008–2019 (võttes aluseks õppaasta alguse) 
Allikas: Jõelähtme Vallavalitsus 

 

Koolid  

Jõelähtme valla territooriumil ja valla ülalpidamisel on 2019. a seisuga 3 kooli: 

 Loo Keskkool – põhikool ja gümnaasium (21 klassi komplekti), 574 õpilast; 

 Kostivere Kool – põhikool (9 klassikomplekti), 151 õpilast; 

 Neeme kool – põhikool, (õpe toimub I ja II kooliastmel, 6 klassi), 57 õpilast. 

2019/2020 õppaastal käib Jõelähtme koolides kokku 782 õpilast. Alates 2011. aastast on õpilaste arv 

Jõelähtme valla koolides olnud kasvutrendis – Loo Keskkoolis on laste arv võrreldes 2011. aastaga 

suurenenud 87% (+267 in), Kostivere Koolis 72% (+63 in) ja Neeme Koolis 171% (+36 in) võrra.  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

kokku 268 284 300 309 393 391 390 404 382 360 355 344

Neeme Mudila 20 31 40 45 48 48 50 51 40 36 33 36

Kostivere LA 106 108 115 116 134 132 132 149 132 124 121 105

Loo lasteaed "Pääsupesa" 142 145 145 148 211 211 208 204 210 200 201 203
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Joonis 37. Laste arv Jõelähtme valla koolides, 2008–2019 (võttes aluseks õppeaasta alguse) Allikas: 
Jõelähtme Vallavalitsus 

Toetudes vallaelanike vanusele koosseisule (vaata käesoleva profiili peatükk 1.5), on lähikümnendil 

oodata ka edasist teenusevajaduse suurenemist koolihariduse osas (kuid see saab eeldatavasti olema 

pigem ajutise iseloomuga).  

Vähenemas on tendents, et valla lapsed käivad teiste omavalitsuse koolides. Väljaspool Jõelähtme valda 

õppis 2016/2017 õppeaastal 240 õpilast, neist 58 gümnaasiumis ja 182 põhikoolis.  

 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

Laste ohutu elu- ja õpikeskkonna arendamisse investeerib Jõelähtme vald jõudumööda pidevalt. 

Viimastel aastatel on see tähendanud näiteks suuremaid investeeringuid haridusasutuste renoveerimisse 

ja rekonstrueerimisse. 

Tabel 15 annab ülevaate vallaelanike TH küsitlusele vastanute hinnangutest valla füüsilise keskkonna 

objektidele laste ohutuse vaatest. Tabelist nähtub, et enim nähakse Jõelähtme vallas potentsiaalse ohuna 

lastele veekogusid (vajalike piirete olemasolu jms), sellele järgnevad teed kooli ja lasteaeda (mida on 

pigem ohtlikuks või ohtlikuks on nimetanud 27,4% vastanutest) ja ülekäigurajad (mida on ohtlikus või 

pigem ohtlikuks pidanuid ligi veerand vastanutest). Positiivsena saab aga ära märkida, et suurem osa 

vastanutest (76%) leiab, et vallas asuvad mänguväljakud on lastele ohutud või pigem ohutud.  

Füüsilise keskkonna 

objekt 

Ohutu või pigem ohutu Pigem ohtlik või ohtlik Ei oska hinnata 

Tee kooli ja lasteaeda 163 in 

(60,4% vastanutest) 

74 in 

(27,4% vastanutest) 

33 in 

(12,2% vastanutest) 

Ülekäigurajad 164 in 

(60,7% vastanutest) 

67 in 

(24,8% vastanutest) 

39 in 

(14,4% vastanutest) 

Mänguväljakud 204 in 

(75,6% vastanutest) 

18 in 

(6,7% vastanutest) 

48 in 

(17,8% vastanutest) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

kokku 457 450 413 416 436 449 493 569 623 692 743 782

Neeme Kool 23 24 22 21 23 21 20 31 37 52 53 57

Kostivere Kool 107 105 87 88 95 95 114 124 129 144 149 151

Loo Keskkool 327 321 304 307 318 333 359 414 457 496 541 574
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Veekogud (vajalike 

piirete olemasolu jms) 

 

122 in 

(45,2% vastanutest) 

79 in 

(29,3% vastanutest) 

69 in 

(25,6% vastanutest) 

Tabel 15. Jõelähtme valla elanike hinnang valla füüsilise keskkonna objektidele laste ohutuse vaatest. 
Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

Enim said vallaelanike TH küsitlusele vastanute poolt ära märgitud järgmised valla laste elu- ja 

õpikeskkonnaga seonduvad parendusvajadused:  

 mitmetes olulistes kohtades puuduvad veekogudel piirded (nt Haljava tiik; Loo alevikus oja 

sillakestel pole piisavalt piirdeid); 

 mitmetesse kohtadesse võiks kaaluda ülekäiguraja loomist (nt Haljava bussipeatuse juurde; 

Neeme lasteaia ja kooli juurde); 

 mitmetesse kohtadesse võiks kaaluda tee äärde piirdeid (nt Ellandvahe teel jalakäijal ohtlik 

teeservas; Saviranna tee); 

 ohutustaseme tõstmiseks tasuks edasi arendada kergliiklusteid (nt Haljavasse, Saviranna jms); 

 mitmetesse kohtadesse võiks kaaluda „lamava politsei“ loomist (kihutavad autojuhid); 

 ootepaviljonid – bussilaste jaoks puudub Neeme tee peatuses ootepaviljon; 

 Neeme kooli sisetemperatuur – vana osa vajaks hädasti soojustamist, ventilatsiooni ja uut 

küttesüsteemi. Täna on selles osa väga raske temperatuuri stabiilsena hoida. Kui II korruse 

klassides on normaalne temperatuur, siis alumisel korrusel on külm. Kui all on normaalne, siis 

üleval võib ülesse sulada. Suurte tuultega on II korruse nurga klassis tavapärane jopedes tundi 

pidada.  

 Tervist edendavad koolid ja lasteaiad 

Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) ja Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikuga liitumine 

toimub vabatahtlikkuse alusel. Võrgustikuga liitumine: 

 loob võimalused parimate praktikate ja kogemuste vahetamiseks võrgustiku liikmete vahel ning 

paremad eeldused tõhusaks koostööks paikkonnas; 

 pakub võimalust osaleda erinevatel võrgustiku üritustel; 

 võimestab ja motiveerib olema teistele eeskujuks ja suunanäitajaks tervise ja heaolu 

edendamisel. 

Lasteaiad 

Tervistedendava lasteaia eesmärgiks on lastele võimaluste ja tingimuste loomine optimaalseks 

vaimseks, füüsiliseks ja sotsiaalseks arenguks. TEL võrgustikku31 kuuluvad vabatahtlikkuse alusel 

liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. TEL võrgustikku 

kuulub üle-eestiliselt 300 liiget, sh kõik kolm Jõelähtme valla lasteaeda on TEL võrgustiku liikmed:  

 Loo Lastaed „Pääsupesa“ –  alates 2005. aastast; 

 Kostivere Lasteaed – alates 2013. aastast; 

 Lasteaed „Neeme Mudila“ – alates 2016. aastast.  

Kõigil Jõelähtme valla lasteaedadel on tervist edendavad tegevused integreeritud igapäevaellu. 

Korraldatakse erinevaid üritusi ning võetakse osa laste arengut ja tervist toetatavatest projektidest, sh  

                                                             
31  Loe rohkem TEL võrgustiku kohta terviseinfo kodulehelt: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-
edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik 
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algatatakse neid ka ise (nt õuesõpe, kiusamise vastased projektid jms). Paremate tulemuste 

saavutamiseks koolitatakse ja kaastakse ka lapsevanemaid. Valla lasteaiad teevad omavahel koostööd 

erinevate projektide ja hea praktika näidete jagamiste kaudu. Tabelis 16 on esitatud ülevaade Jõelähtme 

valla lasteaedade viimase aja tähelepanuväärsematest tervist edendavatest praktikatest:  

Lasteaed Ettevõtmise nimi Kirjeldus Korduv? 

Loo 

Lasteaed 

Pääsupesa 

 

Tervisekuu (aprill) 

üritused/projektid  

Üritusi/projekte korraldatakse nii lastele, lapsevanematele 

kui ka personalile. Näiteid: „Liigume koos“, „Võimleme  

koos“, „Suveks saledaks“; Südamenädala tähistamine 

tervislike tegevuste, tervise kontrolli ja menüüdega jms 

korduv, 

tervisekuul 

(aprillis) 

PRIA projekt 

„Koolikava 

kaasnevad 

haridusmeetmed“ 

2017-2018 ja 2018-

2019 

 põllumajandusettevõtete külastused Esko tallu, Saida 

farmi, Kadarbiku Köögivili OÜ-sse; 

 kasvuhoone soetamine koos mulla, seemnete, vajalike 

tööriistadega sh istutuskastid, kastmissüsteem (igal 

rühmal omad taimed kasvatamiseks ja hooldamiseks);  

 tervisliku menüü rikastamine, sh eksootiliste 

puuviljade, piimatoodete ja smuutide degusteerimine, 

blenderite soetamine igasse rühma 

viimased 3 

aastat 

Osalemine PRIA 

koolipiima ja puu-

ning köögivilja 

programmis 

Eelarveline toetus ja laste menüü rikastamine 

 

osaletakse 

alates 2012. 

aastast 

Sportlikud emade- 

ja isadepäevad 

nt jooga koos lapsega; isa võimleb koos lapsega; 

orienteerimismängud isaga; jalgpall isaga jms 

korduv, igal 

aastal 

Liikluspäev Sportlikud liikluseteemalised õuemängud lastele  korduv, 

septembris  

Orienteerumine 

lasteaia õuealal  

Erinevatele vanustele, sportlikud ja osavust nõudvad 

mängud 

korduv, 

kevadeti 

Rattapäev Vigursõidud ja pikem rattamatk koolieelikutele  korduv, 2x 

aastas 

Jõelähtme valla 

koolieelikute ühine 

spordipäev   

 projektipõhine

3 aastal 

Personalile 

suunatud erinevad 

ettevõtmised 

Vesiaeroobika; kepikõnd; vastlasõit; jalgrattamatk; 

bowling; jooga; suvepäevad koos sportlike mängudega; 

ühiskoolitus koos lõõgastava SPA-ga jne. 

vähemalt 5x 

aastas 

Kostivere 

Lasteaed 

 

Jõulukohviku ja 

Jõululaada 

korraldamine 

Viimased 2 aastat on toimunud mõisas, enne seda meie 

poolt väga suurte ettevalmistuste ja vanemate koostööna 

lasteaias 

korduv, igal 

aastal 

Lasteaia suvine 

perepäev 

 korduv, igal 

aastal 

Osalemine PRIA 

koolipiima ja puu-

ning köögivilja 

programmis 

Eelarveline toetus ja laste menüü rikastamine 
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KIK-i projektides 

osalemised 

Rahastust on saadud 7 aastat, nende raames on olnud 

võimalik koos lastega erinevaid väljasõite ja ettevõtmisi 

korraldada, näiteks: keskkonnateemaliste õppekäikude 

korraldamine lasteaialastele erinevatel aastaaegadel;  

„Loomad läbi lapse silmade“; Kostivere Lasteaia laste 

õppeprogrammid looduskeskustes; sh õppeprogrammid  

„Mida puud meile räägivad?“ „Elu vees ja vee ääres?“; 

lasteaia laste/koolieelikute õppeprogrammid 

looduskeskustes jms 

viimased 7 

aastat 

Lasteaed 

„Neeme 

Mudila“ 

 

Lasteaia logoga 

helkurid ja 

helkuripuu 

Lasteaed on tellinud lasteaia logoga helkureid ning jälgib, 

et helkureid kannaks lapsed, personal, lapsevanemad. Õuel 

asub ka helkuripuu, kust saab endale meelepärase helkuri 

valida 

pidev 

Õppekavasse 

integreeritud 

liiklusõpetus, 

ohutus ja turvalisus 

Lapsi õpetatakse erinevaid ohte tundma ja vältima pidev 

Osalemine PRIA 
koolipiima ja puu-
ning köögivilja 
programmis 

Eelarveline toetus ja laste menüü rikastamine 

 

 

Käimiskepid 

personalile 

2017. a muretseti lasteaeda personali jaoks käimiskepid, 

mida kasutatakse lõunapauside ajal (et oleks vähem istumist 

ja rohkem liikumist). Kepid on kasutusel igal aastaajal. 

Eesti Vabariigi 100 sünnipäeval tehti 100x kepikõndi 

lõunapausi ajal 

pidev, alates 

2017. a 

RMK matkaradade 

külastamine 

Juba 7 aastat käiakse kogu lasteaia perega (lapsed, lasteaia 

personal, lapsevanemad) RMK matkaradadel nt Viru 

Rabas, Aegviidu RMK-l 

korduv 

Osalemine 

suukool.ee 

programmis 

Programm „Hambad puhtaks“ (kestvus 6 kuud),  mis 

pöörab tähelepanu hammaste igapäevasele hügieenile 

teist aastat 

Rohelise Kooli 

programmiga 

liitumine ja 

tarbimise jälgimine 

laiemas mõttes 

Mõõdetakse laste õuesoleku aega, kaardistatakse lasteaeda 

tuleku ja lahkumise viisi (jala, rattaga, autoga, 

ühistranspordiga), kaalutakse toidujäätmeid ja paberijääke, 

tehakse diagramme vee tarbimise kohta, lapsed annavad 

tagasisidet menüüde osas jne. Aitab liikuda 

keskkonnateadliku ja tervist väärtustava tarbija suunas 

pidev 

Personali 

väljasõidud 

Personali väljasõitude koolitusosale on lisandunud 

viimastel aastatel ka väikest füüsilist pingutust vajav osa, et 

tasakaalustada füüsilist- ja emotsionaalset heaolu. Nt 

Siniallikate matk, Sagadi öine põlismetsa retk jne.  

korduv 

Tabel 16. Ülevaade Jõelähtme valla lasteaedade viimase aja tähelepanuväärsematest tervist 
edendavatest praktikatest (2019. a seisuga). Allikas: Jõelähtme valla lasteaiad 
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Koolid 

Liikumise Tervist Edendav Kool (TEK) 32  eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas 

tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Eesmärgi saavutamiseks 

on TEK tegevustesse kaasatud nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad kui ka kooli personal. Tegevuste 

põhisuunad on: 

 tervist soodustava koolikeskkonna (füüsiline, psühhosotsiaalne) loomine; 

 isiklike oskuste kujundamine, terviseteadlikkuse loomine; 

 koostöö arendamine, õpilaste, õpetajate jt paikonna liikmete aktiviseerimine.  

Jõelähtme valla koolidest kuulub TEK võrgustikku Loo Keskkool. Loo Keskkool on muuhulgas 

liitunud väga mitmete tuntud laste tervist ja heaolu toetavate projektidega: 

 KiVA (tõenduspõhine kiusamisvastane programm); 

 projekt „Liikuma kutsuv kool“ (TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori 

poolt loodud projekt); 

 VEPA Käitumisoskuste Mäng (rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine 

ennetusprogramm, mis vähendab noorte riskikäitumist ja mõjutab positiivselt laste elukäiku); 

 Vaikuseminutite noorteprogramm (viidi läbi 2018/19 õppeaastal; tähelepanu ja enesejuhtimise 

oskuseid treeniv programm); 

 ohutusprojekt KEAT (koolitus, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda). 

Loo Keskkool sai 2018. a  teist aastat järjest ka vabariikliku „Hea kooli edendaja“ tiitli.  

Kuigi teised 2 valla kooli TEK võrgustikku ei kuulu, on ka neil ette näidata väga mitmeid tervist ja 

heaolu edendavaid ettevõtmisi. Kostivere kooli viimaste aastate tegemistest paistab eelkõige silma 

lastevanematele suunatud loengusari „Kuidas last kooliteel toetada?“ ja Lastevanemate Kooli loomine. 

Neeme kooli ettevõtmistest näiteks projekt „Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis“. Rohkem 

näiteid Jõelähtme valla koolide viimase aja tähelepanuväärsematest tervist edendavatest praktikatest 

leiab tabelist 17:  

Kool Ettevõtmise nimi Kirjeldus Korduv? 

Kostivere Kool 

 

Leivanädala ning puu- 

ja köögiviljanädala 

korraldamine 

Nendel nädalatel pakutakse õpilastele 

täiendavalt puu- ja köögivilju ning leiba – 

üleval on informatiivsed materjalid, mis 

räägivad antud toodete kasulikkusest 

korduv, igal aastal  

Spordinädala raames 

planeeritavad üritused 

Käiakse matkamas ning tehakse muid 

sportlikke tegevusi vahetundides 

korduv, igal aastal 

Õuevahetunnid Alates sellest õppeaastast (2019/2020) 

veedavad kõik õpilased koolipäeva jooksul 30 

minutit õues (kahes vahetuses). Kaasas on 

kolm täiskasvanut, kes vajadusel suunavad 

nende tegevusi ning mänge 

pidev 

Vahetundides 

mobiiltelefonidele 

keeld ja füüsilist 

aktiivsust 

Lauatennise lauad sees ja väljas; 

põrandamängud mitmes kohas – kuna 

Kostivere Koolis on mobiiltelefonid 

vahetundides keelatud, siis lastele on loodud 

pidev 

                                                             
32  Loe TEK võrgustiku kohta terviseinfo kodulehelt: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-
edendamine/koolis/tervist-edendavate-koolide-vorgustik 
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soodustavate 

asendustegevuste 

loomine 

asendustegevusi, mis soodustaks nende 

füüsilist aktiivsust 

Neeme Kool 

 

Projekt „120 km 

koduvalda“ 

Sünnipäeva aasta projekt. Iga klass kogub 

kilomeetreid 3 kuu jooksul. Oluline on liikuda 

kogu klassiga koos ja võimalikult erinevatel 

viisidel – jalgratas, tõukeratas, kepikõnd, 

jalutamine, jooksmine, ujumine, suusatamine 

jne. Tulemus kantakse graafikusse. Osalevad 

ka õpetajad. 120 tuli sellest, et nii kaua on 

Neeme külas haridust antud 

plaan hakata 

korraldama üritust 

igal juubeliaastal 

Laps veedab vahetunni 

õues 

40 minutiline vahetund, mille ajal laps sööb 

koolilõuna ja ülejäänud aja veedab õues. 

Kooliõuel on: korvpalliplats, rannavolleplats, 

ronimisala, kividel hüppamise ala, kiiged, 

liumägi, tõukerattad, pallid 

pidev – 40 minutilist 

vahetundi 

korraldatakse teist 

õppeaastat 

Tundide pidamine 

rannas ja õpilasmaleva 

noorte rajatud „lebola“ 

Kool asub Ihasalu poolsaarel ehk meri on 

kolmes küljes. Mere ääres käimine on lastel 

igapäevane. Tihti toimuvad tunnid rannas. 

Õpilasmaleva noored on rajanud randa puude 

vahele ka „lebola“ (puude vahele on tõmmatud 

võrk“ kus on mõnus pikutada ja jututunde 

pidada 

pidev 

 Neeme Kooli noorte 

projekt „Neeme kooli 

jalgpalliväljak“ 

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi 

„Nopi Üles“ abil korrastati ja täiendati 

varustusega Neeme kooli jalgpalliväljak. 

Noored korraldasid üleeuroopalisel 

spordinädalal platsi avaüritusel 

jalgpalliteemalise perepäeva ning loodavad, et 

korrastatud jalgpalliväljakul saavad alguse ka 

uued toredad traditsioonid ning hakatakse 

pidama näiteks Jõelähtme valla koolide 

vahelisi jalgpalliturniire 

pidev 

Loo Keskkool 

 

Köögiviljade, 

puuviljade jagamine 

terve koolipäeva 

ulatuses 

Kool jagab hommikust alates pirne, õunu, 

paprikat, porgandit jne, mida võivad sööklast 

kõik võrra. Õppeköögis tundide käigus tehtud 

tasakaalustatud toitu pakutakse ka koolipere 

liikmetele 

pidev 

Tabel 17. Ülevaade Jõelähtme valla koolide viimase aja tähelepanuväärsematest tervist edendavatest 
praktikatest (2019 a. seisuga). Allikas: Jõelähtme valla koolid 

Lisaks haridusasutustele on häid tervist edendavaid praktikaid/ettevõtmisi jagada ka valla 

noortekeskustel. Näiteks: 

 Jallpallimatš „Noored vs Vallavalitsus“ – rahvusvahelise noortepäeva tähistamiseks tegid Loo 

Noortekeskuse noored noorsootöötaja eestvedamisel Jõelähtme vallavalitsuse ja volikogu 

liikmetele ettepaneku pidada maha sõpruskohtumine jalgpallis. Sõpruskohtumine sai palju 

positiivset tagasisidet nii osalejatelt kui ka pealtvaatajatelt.  
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 Tugi- ja terviseteenused haridusasutustes 

Tugi- ja terviseteenuste olemasolust ja kättesaadavusest sõltub paljude laste edasine käekäik. Kuigi 

vastava kvalifikatsiooniga tugipersonali leidmine on tihti väljakutseks, iseloomustab Jõelähtme valla  

haridusasutusi suhteliselt hea tugi- ja tervisteenuste olemasolu, mida järjepanu ja vastavalt vajadusele 

ka edasi arendatakse (erivajadustega õpilaste osakaal on kasvutrendil). Jõelähtme valla haridusasutustes 

pakutavatest tugi- ja terviseteenustest 2019. aastal annab ülevaate tabel 18: 

Haridusasutus Tugi- ja tervisteenused 

 

Lisaks 

Koolid 

Loo Keskkool 

 (574 õpilast) 

Tervishoiutöötaja 

Psühholoog 

Sotsiaalpedagoog 

Logopeed 

2 abiõpetajat 

Pikapäevarühmade 

korraldamine vastavalt 

vajadusele 

 

 

 

Kooli üheks prioriteediks on erivajaduste varajane märkamine. 

Korraldatakse „õpiabi“, mis seisneb haridusliku erivajaduse (HEV) 

väljaselgitamises, HEV õpilasele individuaalse arengu jälgimise 

kaardi loomises. Iga õpilase arengu toetamiseks ja probleemide 

ennetamiseks on Loo Keskkool loonud järgmised võimalused: 

- arenguvestlused arengupotentsiaali väljaselgitamiseks ja 

kokkulepete sõlmimiseks; ainealased konsultatsioonid; 

- logopeedilis-eripedagoogiline nõustamine, logopeedi 

konsultatsioonid; kõneravi tunnid; 

- lisa eesti keele tund lastele, kelle kodune keel on vene keel; 

- koolipsühholoogi konsultatsioonid ja pere nõustamine haridus- 

ja kasvatusküsimustes; 

- sotsiaalpedagoogiline nõustamine lastele, õpetajatele, 

lapsevanematele; 

- õpiabi ümarlaud õpilasele vajalike tugimeetmete 

rakendamiseks; 

- võimete, isiksuse ja kutsealase sobivise testimine ning 

konsultatsioon; 

- huvitegevuse, spordi ja projektidega seotud arendavad 

tegevused. 

Koolis on loodud ka 2 väikeklassi, mille ühes klassis on kuni 4 

õpilast, kes vajavad õpitulemuste saavutamiseks suuremat 

individuaalset tähelepanu ja rahulikumat keskkonda. Toetamaks 

sotsialiseerumist ja taasintegreerimist kollektiivi, toimuvad muusika 

ja kehalise kasvatuse tunnid siiski koos suure klassiga. 

Kostivere Kool 

(151 õpilast) 

Tervishoiutöötaja 

Logopeed 

Psühholoog 

Sotsiaalpedagoog 

2 abiõpetajat 

Pikapäevarühmade 

korraldamine vastavalt 

vajadusele 

Koolis töötab igapäevaselt ka HEV koordinaator.  

Tugimeeskonna koosolekud toimuvad kord trimestris ning lisaks 

veel vastavalt vajadusele.  

Koostöös kavandatakse õpilasele sobiv õpiabi, jaotatakse 

konkreetsed ülesanded tugispetsialistide vahel, püütakse leida 

täiendavaid võimalusi õpilase õppimise ja arengu toetamiseks. 

 

Neeme Kool  

(57 õpilast) 

Tervishoiutöötaja 

Logopeed 

Eripedagoog 

Psühholoog 

1 abiõpetaja 

Koolis töötab igapäevaselt ka HEV õpilaste koordinaator. 
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Pikapäevarühmade 

korraldamine vastavalt 

vajadusele 

Lasteaiad 

Loo Lasteaed 

„Pääsupesa“ 

(203 last) 

Eripedagoog 

Psühholoog 

Tervishoiutöötaja 

Logopeed 

Erivajadusega lapsed, nende varajane märkamine ning toetamine on 

erilise tähelepanu all. Koostöös lapsevanem, õpetaja, logopeed, 

psühholoog, eripedagoog kaardistati 2018. a erivajadusega lapsi.  

Kostivere 

Lasteaed 

(105 last) 

Eripedagoog 

Tervishoiutöötaja 

Psühholoog 

 

Lasteaed 

„Neeme Mudila“ 

(36 last) 

Tervishoiutöötaja 

Psühholoog 

 

 

 

Tabel 18. Ülevaade tugi- ja terviseteenustest Jõelähtme valla haridusasutustes. Allikas: Jõelähtme valla 
haridusasutuste kodulehed (seisuga 01.09.2019) 

 

 Toitlustus koolides 

Kostivere Kool: koolitoitu söövad kõik õpilased. Koolitoidu- ja sööklate hindamise ning tunnustamise 

programmides osaletud ei ole. Kaks õpilast saavad erilist toitu, mis on tingitud nende diagnoosist 

(gluteenitalumatus, laktoositalumatus). 

Neeme Kool: koolitoitu söövad kõik lapsed. Koolitoidu- ja sööklate hindamise, tunnustamise 

programmides osaletud ei ole. Viimane ministeeriumi poolt korraldatud küsimustik IV klassidele andis 

tulemuse 4,5 viiepallisüsteemis. 

Loo Keskkool: koolitoitu ei söö üldse kunagi umbes 10 õpilast, sh sööjate osakaal on langenud pärast 

uue Grossi poe avamist (poest tuuakse rämpstoitu). Gümnaasiumi osas on kiirelt kasvanud rämpstoidu 

eelistus. Hinnanguliselt: esimene kooliaste sööb lõunat keskmiselt 100%, teine kooliaste keskmiselt 

95%, kolmas kooliaste 85% ja terve gümnaasium 80%. Meeldiva magustoidu puhul söövad peaaegu 

kõik, kuid tervislikumate ja harjumatute valikute (tatar, supp) puhul on gümnaasiumist toidu ära sööjaid 

napilt pool.  

Allikas: Jõelähtme valla koolid (2019) 

 Laste ja noorte võimalused huvi- ja vaba aja tegevuseks, sh sportimisvõimalused 

Jõelähtme vallas on mitmekesised lastele ja noortele suunatud osalemise võimalused huvitegevuses ja 

huvihariduses, sealhulgas on osalusvõimaluste arv iga aastaga kasvanud. Samuti on kooliealiste noorte 

osalus huvihariduses ja huvitegevuses väga kõrge (75% 7-19 aastastest noortest). Peamised laste ja  

noortega tegelevad asutused on esitatud tabelis 19: 

Põhi- ja gümnaasiumihariust pakkuvad 

asutused 

Kostivere Kool 

Neeme Kool 

Loo keskkool 
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Alusharidust pakkuvad asutused 

Loo Lasteaed „Pääsupesa“ 

Kostivere Lasteaed 

Lasteaed „Neeme Mudila“ 

Huviharidust pakkuvad asutused ja huvikoolid 

Munitsipaalhuvikool Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool 

Huvikool „XTeadus“ 

Erahuvikool „FC Tiigrid“ 

Noorsootööga soetud asutused 
Kostivere Noortekeskus 

Loo Noortekeskus 

Sportimisvõimalusi pakkuvad keskused Loo Spordikeskus 

Muud huvitegevust pakkuvad asutused 
Jõelähtme Valla Kultuurikeskus 

 

Tabel 19. Ülevaade peamistest laste ja noortega tegelevatest asutustest Jõelähtme vallas (2019 a. 
seisuga). Allikas: Jõelähtme Vallavalitsus  

 
Huviharidus 

Huvihariduse valdkonnas pakutakse muusika- ja kunstiharidust Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis, 

mille keskus paikneb Lool ning filiaalid Kostivere ja Neeme koolis. Huvikooli eesmärgiks on laste ja 

noorte loomevõimete avastamine ja arendamine ning professionaalse muusika- ja kunstihariduse 

õppeks ettevalmistamine. Kooli muusikaosakonnas on võimalik õppida järgmisi pille: klaverit, viiulit, 

akordionit, kitarri, plokkflööti, põikflööti, trompetit ja kannelt. 2019. aastal on populaarsemad pillid 

klaver ja kitarr. Lool on võimalik õppida ka pop-jazzlaulu erialal. Kooli kunstiosakonnas saab õppida 

joonistamist, maalimist, vormiõpetust, kompositsiooni ja kunstiajalugu. Õpe on Jõelähtme Muusika- ja 

Kunstikoolis tasuline (õppetasu kuus 10-60 eurot). 2019. a õppis Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 

muusikaosakonnas 164 ja kunstiosakonnas 63 õpilast.  

XTeadus on Jõelähtme vallas tegutsev kaasaegne huvikool, mis pakub programmeerimise ja robootika 

õpet erinevas vanuses huvilistele (lapsed, noored). Huvikool viib oma huviringe läbi koolides ja 

lasteaedades. 

MTÜ LOO Jalgpalliklubi erahuvikool FC Tiigrid tegeleb laste ja noorte jalgpalli treeningute 

läbiviimisega, erinevate turniiride ning treeninglaagrite korraldamisega. Jalgpalliklubi Tiigrid 

eesmärkideks on meeldiva ja turvalise sportliku tegevuse pakkumine ning lisaks ka osalejatele 

rahvusvahelise kogemuse andmine.  

Üldhariduskoolides ja kultuurikeskuses pakutavad huviringid 

Huviringe pakutakse enamasti üldhariduskoolides ja kultuurikeskuses. Pakutavaid huviringe on väga 

mitmesuguseid – puutööring, näitering, mudilaskoor, Hispaania keel, kooliraadio, kokandus ja 

motoring. Jõelähtme Rahvamajas tegutseb Mängu- ja teatrituba, Kostivere Kultuurimõisas Noored 

dekoraatorid, Kostivere Lasteteater, Kostivere laste tantsutrupp. Suurem osa huviringidest on tasuta. 

Tasuta ringide puhul on kohati probleemiks asjaolu, et õpilased ei käi alati kohal (esineb nn tühja 

maksmist).   
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Noorsootöö 

Noorsootöö arengut suunab Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava 2017– 2022. Jõelähtme vallas 

on Loo Noortekeskus ja Kostivere Noortekeskus, mis lähtuvad avatud noorsootöö põhimõtetest. 

Keskustes pakutakse igapäevaselt arendavaid vaba aja tegevusi, noorteinfot, toetatakse noortealgatusi, 

korraldatakse üritusi ja väljasõite ning sisustatakse noorte koolivaheaegasid. Suvisel koolivaheajal 

viiakse koostöös noorteühenduse, teiste partnerite ning kohalike ettevõtetega läbi õpilasmalevaid, mille 

eesmärk on anda noortele teadmisi ja praktilisi kogemusi tööturule sisenemiseks. Samuti saab malevast 

meeskonna- ja tööoskusi, isiklikku eduelamust. Seejuures edendatakse ühiselt ka füüsilist tervist, 

arendatakse loovust, laiendatakse silmaringi. Malev on ka hea koht uute tutvuste leidmiseks. 2019. a 

kaasati töömalevasse kokku 63 noort vanuses 13-18 eluaastat.  

Noorsootöö osatähtsus on Jõelähtme vallas aasta-aastalt kasvanud. Noorsootöös pakutavad tegevused 

on piirkondlikul tasemel jagunenud erinevate teostajate ja teenusepakkujate vahel. Noorsootöö 

tõhusamaks korraldamiseks on alates 2016. aastast moodustatud nõuandva organina Jõelähtme Valla 

Noortevolikogu, kuhu kuuluvad noored erinevatest vanuserühmadest ja kantidest. 

Kogu valla noorteinfo on koondatud noorteportaali noored.joelahtme.ee, kust leiab täpsema info 

noortekeskuste ja sealsete sündmuste, huvihariduse ja huvitegevuse ning erinevate noori puudutavate 

teemade kohta.  

Loo Spordikeskus 

Loo Spordikeskuse ujulat kasutavad erinevad lasteasutused, koolid ja lasteaiad. Lisaks toimuvad lastele 

ja noortele ka ujumistreeningud. Spordisaalis viiakse samuti läbi erinevaid treeninguid ja huviringe.  

 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste kättesaadavust 

 Koolitoit –  on kõigile lastele tasuta. 

 Lasteaia kohad – Kostiveres ja Neemel on vabu kohti. Loo lasteaias on ca 25 last järjekorras. 

 Lasteaiaga seotud kulud lapsevanemale – lasteaedades on kehtestatud toidu- ja kohamaks, kuid 

vajaduspõhiselt on võimalik taotleda mõlemast vabastust.  

 Pikapäevarühmad – toimivad koolides rahuldavalt.  

 Ujumisõpetus – toimib koolide juhendamisel, tasuta.  

 Huviringide/trennide rahastamine/toetamine – Jõelähtme vald toetab laste ja noorte huvi- ja 

sporditegevust, sh laste- ja noortelaagreid. Toetust saavad taotleda 4 kuni 20-aastase lapse/noore 

lapsevanem/eestkostja ning 18-20-aastane nooruk. Ühele taotlejale ühes kalendriaastas makstava 

toetuse maksimummäär on 224 eurot.  

 Huvihariduse toetamine - kui ühest perest õpib Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli põhiõppes 2 

või enam last, kelle registrijärgne elukoht on Jõelähtme vald, siis alates teisest lapsest rakendatav 

tasumäär on 70%.  

 Koolitransport – Jõelähtme siseliinidel on tasuta sõiduõigus Jõelähtme valla kooli õpilastel suunal 

kodu-kool-kodu õpilaspileti ja sõidukaardi ettenäitamisel. Alates 2018. aastast on huviringide 

kättesaadavuse suurendamiseks käima pandud siseliin J16, mida rahastatakse riiklikust 

huvihariduse ja huvitegevuse toetusest.  

 Muud vähekindlustatud leibkondadele ette nähtud toetused, mille eesmärk on tagada 

vähekindlustatud leibkondade lastele parem teenuste kättesaadavus – lisaks lasteaiaga seotud 

kulude kompenseerimisele, toetatakse vajaduse korral ka laste spordi- ja huvitegevuse osalustasu 

maksmist ja võimaldatakse õpilaskodu kohatasu maksmise toetust.  

 Raske ja sügava puudega lapsele on võimalus taotleda toetust lapse arengut ja toimetulekut 

toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks, milleks võivad olla näiteks psühholoogiteenus, 
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logopeediteenus jm teraapiad, mis on lapsele rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud, transporditeenus 

jms. 

 Noortele suunatud tegevuste toetamine läbi valla eelarvest eraldatava mittetulundustegevuse 

toetuse – mittetulundustegevuse toetuse abil korraldatakse muu hulgas mitmeid noortele suunatud 

tegevusi: nt 2018. a noorte korvpallilaager Kostiveres, filmilaager Neemes ja Jõelähtme valla 

õpilasmaleva korraldamine. 

 Noortele suunatud tegevuste toetamine läbi valla eelarvest eraldatava kultuuri-, haridus- ja 

spordiprojektide toetuse – toetuse eesmärgiks on muu hulgas noorsootöö mitmekesistamine ja 

arendamine ehk teisisõnu on võimalik taotleda toetust ka noorsootöö valdkonna projektidele (aasta 

kohta 4 taotlusvooru). Noorsootöö projektidest toetas vald 2018. a näiteks Neeme kooli noorte 

merekooli huviringi, Jõelähtme Jõulumaad ja JJ-Street Tantsukooli projekti „Camp of Hip-Hop 

2018 Championships“ Liipa Talus.  

2019. aasta andmed 

 Koolikohustuse täitmine ja alaealiste süüteod 

Aastatel 2011–2019 ei ole Jõelähtme vallas koolikohustuse mittetäitmist esinenud. Need, kes ei käi 

valla koolides, käivad kas välisriikide koolides või Tallinna koolides. Küll aga tuleb ette koolist 

„popitamisi“.  

2018. a registreeriti Jõelähtme vallas 9 alaealiste poolt toime pandud süütegu, millest 3 olid kuriteod ja 

6 väärteod. Alaealiste poolt toime pandud süütegude arv on aastatel 2008–2018 näidanud selget 

langustrendi – kui ajavahemikus 2008–2013 panid alaealised toime aasta kohta keskmiselt 74 süütegu, 

siis ajavahemikul 2014–2018 on see olnud 26. Vähenemine on toimunud eelkõige väärtegude arvelt 

(2008–2013 aasta kohta keskmiselt 70 väärtegu; 2014–2018 aasta kohta keskmiselt 23 väärtegu). 

Eraldi saab positiivsena ära  märkida, et alaealiste poolt sooritatud süütegude arv saavutas 2018. aastal 

kogu vaadeldava perioodi (2008-2018) madalaima taseme.  

 

Joonis 38. Jõelähtme vallas registreeritud alaealiste poolt toime pandud süüteod, 2008–2018. Allikas: 
Politsei- ja Piirivalveamet 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

süüteod kokku 102 70 69 72 57 73 40 38 33 12 9

kuriteod 6 1 3 6 6 2 3 4 4 2 3

väärteod 96 69 66 66 51 71 37 34 29 10 6
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 Laste subjektiivne tervisehinnang  

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)33 on iga nelja aasta järel toimuv uuring, millesse on 

kaasatud 11-, 13- ja 15-aastased lapsed. HBSC 2017/2018. a uuringu tulemuste kohaselt hindavad oma 

tervist heaks või väga heaks 86% Eesti õpilastest, sh võrreldes eelnevate uuringuaastatega on 

suurenenud nii nende õpilaste osa, kes hindavad oma tervist väga heaks, kui ka nende osa, kes peavad 

oma tervist rahuldavaks või väga halvaks.   

 

Joonis 39. Eesti kooliõpilaste subjektiivne tervise enesehinnang kolmel õppeaastal (kaalumata 
andmed). Allikas: Tervise Arengu Instituut (KU111) 

 

Jõelähtme valla koolinoorte terviseseisundi ja heaolu küsitlusele (edaspidi valla koolinoorte TH 

küsitlus) vastanud alaealiste hinnangud oma tervisele on lähedased Eesti keskmisele – 84% (81 in) 

küsitlusele vastanud alaealistest hindavad oma tervist kas väga heaks või heaks. Veerand vastanud 

alaealistest leidis, et nende tervis on rahuldav ja üks vastanu hindas oma tervist väga halvaks (joonis 

40).  

Võrreldes alaealiste vastuseid 18-26-aastaste küsitlusele vastanutega (17 in), on võimalik täheldada, et 

vanuse kasvades muututakse oma tervisele hinnangu andmisel natuke tagasihoidlikumaks (väheneb 

nende osa, kes hindavad oma tervist väga heaks ja suureneb nende osa, kes hindavad oma tervist heaks).  

 

Joonis 40. Alaealiste hinnang oma tervisele Jõelähtme vallas. Allikas: Jõelähtme valla koolinoorte TH 
küsitlus (97 vastanud alaealist) 

                                                             
33  Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) tulemustega saab tutvuda: 
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/05Uuringud  
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 Laste kehaline aktiivsus  

WHO soovitus on, et kõik lapsed liiguksid iga päev 60 minutit aktiivselt. HBSC 2017/2018 õppeaasta 

uuring näitab aga, et Eestis on vastava aktiivsusega (vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivne 5-7 päeval 

nädalas) on alla poole lastest (41,1%).  

27% (26 in) valla koolinoorte TH küsitlusele vastanud alaealistest on iga päev peale koolitunde 

kehaliselt niivõrd aktiivsed, et see toob endaga kaasa mõõduka higistamise/hingeldamise. Vähemalt iga 

teine küsitlusele vastanud alaealine (52%, 50 in) puutub eelkirjeldatud aktiivsusega kokku mõned 

korrad nädalas. 21% küsitlusele vastanud alaealistest on aga väiksema kehalise aktiivsusega (joonis 41).  

Valla koolinoorte TH küsitluse vastused viitavad ka vanuse kasvades füüsilise aktiivsuse vähenemisele 

– kui vähemalt kord nädalas on füüsiliselt aktiivsed 79%  küsitlusele vastanud alaealistest, siis sama 

füüsilise aktiivsusega on 64% 18-26-aastastest (17 in) valla koolinoorte küsitlusele vastanutest. 

 

Joonis 41. Alaealiste kehaline aktiivsus peale koolitunde (viisil, et hingeldad/higistad). Allikas: 
Jõelähtme valla koolinoorte TH küsitlus (97 vastanud alaealist) 

 Füüsiline vorm, dieedi pidamine ja sportimine 

HBSC 2017/2018 õppeaasta uuringu kohaselt on 17,1% Eesti lastest ülekaalulised/rasvunud, sh 

ülekaaluliste/rasvunud laste osakaal on kasvutrendil – võrreldes 2005/2006 õppeaastal läbiviidud 

uuringu tulemustega on kasv 8% (Allikas: Tervise Arengu Instituut, KU321).  

Valla koolinoorte TH küsitlusele vastanud alaealistest ligi veerand (24%, 23 in) peavad oma kehakaalu 

normis olevaks (mistõttu ei tehta eraldi ei sporti ega ei peeta ka dieeti). Küsitlusele vastanud alaealiste 

seas on dieedi pidajaid vähe – kokku  9% (9 in). Sporti teevad aga natuke rohkem kui pooled küsitlusele 

vastanud alaealised (51%) ehk teisisõnu – Jõelähtme valla alaealised eelistavad sportimist 

dieedipidamisele. Oma kehakaalu peavad probleemiks, kuid selle vähendamise nimel pole veel midagi 

ette võtnud 18% vastanud alaealistest (joonis 42).  
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Joonis 42. Dieedi pidamine ja spordi tegemine Jõelähtme valla alaealiste seas. Allikas: Jõelähtme 
valla koolinoorte TH küsitlus (97 vastanud alaealist) 

 Koolikius  

Kiusamise tõttu võib laps/noor muutuda üksildaseks, õnnetuks, hirmunuks, ärevaks. Kiusamine 

mõjutab tugevasti lapse/noore minapilti ja enesehinnangut ning võib tuua kaasa probleeme edasises 

elus. Üle poolte (58%, 66 in) valla koolinoorte TH  küsitlusele vastanutest on vähemal või rohkemal 

määral kokku puutunud koolikiusuga, sh 44% küsitlusele vastanutest on kiusatud ühel või kahel korral 

ja ligi veerand (14%, 16 in) vastanutest on kokku puutunud tihedama koolikiusuga. 

 

Joonis 43. Jõelähtme valla koolinoorte TH küsitlusele vastanute kokkupuude koolikiusuga. Allikas: 
Jõelähtme valla koolinoorte TH küsitlus (114 vastanut) 

 

 Eluga rahulolu 

Eluga rahulolu indikaator hõlmab nii indiviidi rahulolu oma isikliku kui ka sotsiaalse eluga (kool, 
sõpruskond jms). Suurem osa (90%) valla koolinoorte TH küsitlusele vastanutest on oma eluga kas 
väga rahul (35 in) või üldiselt rahul (68 in). 10% (11 in) küsitlusele vastanutest aga pigem ei ole oma 
eluga rahul. 
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Joonis 44. Jõelähtme valla koolinoorte TH küsitlusele vastanute rahulolu oma eluga. Allikas: 
Jõelähtme valla koolinoorte TH küsitlus (114 vastanut) 

Enim soovivad valla koolinoorte TH küsitlusele vastanud (114 in) oma elus muuta: 

 kehakaalu (6 vastanut); 

 rohkem julgust ja paremaid oskuseid teistega sotsialiseerumiseks (5 vastanut); 

 rohkem tarkust (5 vastanut): 

 rohkem sõpru (5 vastanut); 

 rohkem aktiivne olemist (5 vastanut); 

 teiste poolt kiusatud saamise lõpetamist (4 vastanut); 

 3 vastanut sooviksid muuta põhimõtteliselt kõike. 

 Laste ja noorte sõltuvusainete tarvitamine  

ESPAD-i 34  uuring on Euroopa kooliõpilaste alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamise 

võrdlusuuring, millega soovitatakse saada ülevaade Euroopa õpilaste alkoholi, tubaka ja 

narkootikumide kasutamisest. Uuringut viiakse läbi iga nelja aasta tagant. 2015. aasta uuring viidi läbi 

Eesti üldhariduskoolide 8. ja 9. klasside õpilaste hulgas. ESPAD Eesti uuringu tulemused näitavad et:  

 suurenemas on nende noorte osa, kes ei ole mitte kordagi elu jooksul alkohoolseid jooke 

tarvitanud (1999. a 4,48%; 2015. a 13,4%); 

 suurenemas on nende noorte osa, kes ei ole elu jooksul mitte kordagi purjus olnud (1999. a 

34,05%; 2015. a 62,26%); 

 suurenemas on nende noorte osa, kes pole kunagi sigarette suitsetanud (1999. a 30,51%; 2015. 

a 39,27%);  

 veerand noortest, kes on sigaretti suitsetanud, on teinud seda 11 aastaselt või nooremalt, sh 

4,1% noortest alustas igapäevase suitsetamisega 9-12-aastaselt (2015. a andmed). 

Valla koolinoorte TH küsitlusele vastanud alaealistest (97 in): 

 94,8% (92 in) ei suitseta, suitsetajaid on vastanute seas kokku 5, sh igapäevasuitsetajaid 2; 

                                                             
34 ESPAD Eesti uuringu tulemustega saab tutvuda: http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/05Uuringud 
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 16,5% (16 in) suitsetasid oma esimese sigareti nooremalt kui 16-aastaselt, sh 4 vastanut (4,1%) 

suitsetas oma esimese sigareti 11 aastaselt või nooremalt; on positiivne, et 84,5% vastanutest 

(82 in) ei ole mitte kunagi suitsetanud;  

 86,6% (84 in) ei ole kunagi suitsetanud vesipiipu, kuid pidevalt teeb seda 1  küsitlusele vastanud 

alaealine; 

 89,7% (87 in) ei ole kunagi tarvitanud huuletubakat; mitu korda on huuletubakat tarvitanud 

6,2% (6 in) küsitlusele vastanud alaealistest; 

 75,3% (73 in) ei ole kunagi elus suitsetanud e-sigaretti; 11,3% (11 in) on seda korra proovinud 

ja 12,4% (12 in) on e-sigaretti tarvitanud mitmel korral; 1 küsitlusele vastanud alaealine on 

igapäevane veipija; 

 54,6% (53 in) ei ole kunagi lahjat alkoholi tarbinud; 34% (33 in) on seda proovinud; 9,3% (9) 

tarbib lahjat alkoholi arva; 2 vastanud alaealist teeb seda aga tihti;  

 76,3% (74 in) ei ole mitte kunagi kanget alkoholi proovinud; 15,5% (15 in) on seda proovinud; 

8,2% (8 in) tarbib, aga väga harva; 

 27,8% (27 in) jõid esimest korda alkoholi (rohkem kui lonksu) nooremalt kui 16-aastaselt, sh 

11 aastaselt või nooremalt proovijaid oli vastanute seas kokku 10 (10,3%); on positiivne, et 

66% (64 in) küsitlusele vastanud alaealistest ei ole kunagi alkoholi joonud;  

 10,3% (10 in) on olnud purjus, sh mitu korda on purjus olnud 3 küsitlusele vastanud alaealist 

(3,1%); 

 97,9% ei ole kunagi tarvitanud kanepit või mõnda muud narkootikumi, 2 vastanut seda ühe 

korra teinud.   
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5. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

„Keskkonna mõistega tähistatakse kogu ruumi, mis on väljaspool inimorganismi. Iga aspekt 

väliskeskkonnas mõjutab suuremal või vähemal määral keskkonnas olija tervist. Seega on keskkond 

oluline tervisemõjur.“35 

 Keskkonna mõjurid 

Joogivesi 

Igaühe õigus puhtale joogiveele aitab realiseerida inimese õigust inimväärikusele, elule ja tervise 

kaitsele, millest tulenevalt on elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega üheks 

ühiskonna prioriteetidest.  

Jõelähtme valla veevarustus toimub põhjavee baasil. Majandus- ja joogivesi saadakse ordoviitsiumi-, 

kambriumi ja kambrium-vendi veekihtidest. Õhukese pinnakatte tõttu on Jõelähtme valla põhjavesi 

suures osas looduslikult nõrgalt kaitstud ja kohati lausa kaitsmata. Valla põhjaveevarud on ohustatud 

põllumajandusest, tööstusest ja olmest tulenevast reostusest.  

Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengut järgneval 12 aastal kirjeldab valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arengukava. Valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukavas aastaks 2018–2029 on 

põhjaveekogumite seisundit hinnatud heaks. Terviseamet on aastatel 2017–2019 analüüsinud kokku 17 

Jõelähtme valla veevärgi kvaliteeti. Valdavalt on veekvaliteet nõuetele vastavaks tunnistatud (v. a 

2017. a Rebala küla veevärgist võetud proov).  

Ujulavesi 

Ujulavee kvaliteeti hindab ja analüüsib Terviseamet. Terviseamet on 2019. a võtnud proove nii Loo 

ujula suurest kui ka väikesest basseinist. Basseiniveed vastasid normidele36.  

Õhk ja müra ja muud mõjurid 

Valla territooriumit iseloomustab suur keskkonnakoormus, mis põhjustab nii müra kui ka õhusaastet 

(eriti valla lääne- ja loodeosas, mis jääb Tallinna ja Maardu linna ning Muuga sadama mõjupiirkonda):  

 valda läbivad suured liiklusmagistraalid (Tallinn-Narva jt, riigimaanteed, raudtee);  

 valda läbiva raudteega kaasnevateks probleemideks on mh ohtlikud veosed; suurveoste 

ohtlikkus toodi välja ka vallaelanike TH küsitlusele vastanute poolt; 

 vallas paiknevad suhteliselt suure reostuskoormusega ja keskkonnariskiga saastajad nagu Iru 

Elektrijaam, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS jms; 

 Muuga sadama (Eesti suurim kaubasadam, mille kaubakäive moodustab ca 90% kogu Eestit 

läbivate transiitkaupade mahust) tegevusega kaasnevad külade jaoks eelkõige müra ja hais 

raudteelt ning sadamast; 

 paekivi kaevandamisega kaasnev õhusaaste, mõju põhjaveele ja müra põhjustavad probleeme 

ümberkaudsetes külades; 

 probleemiks on ka Muuga ja Narva maantee tööstuspiirkonnast tulenev tööstusmüra ja 

õhusaaste; 

                                                             
35 Kasmel, A., Lipand, A. (2011) Tervisedenduse teooria ja praktika”, V peatükk (Elukeskkond tervisemõjurina) 
36 Terviseameti kodulehelt on leitav info Terviseameti poolt teostatud joogi-, suplus- ja ujulavee proovivõttude 
tulemuste kohta:  http://vtiav.sm.ee/index.php/?page=2&active_tab_id=SV 
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 vallaelanike TH küsitlusele vastanute seas oli ka neid, kes tõid välja prügila lähedusse jäävates 

piirkondades esineva haisuprobleemi.  

Jäätmed ja jäätmekäitlus 

Vallas toimub korraldatud jäätmeveo süsteem. Valdkonna arengut suunab Ida-Harjumaa 

jäätmemajanduse arengukava 2015-2020. Loo alevikus on olemas riiete kogumiskonteiner, mis 

koostöös organisatsiooniga Humana korraldab vanade riiete ja jalatsite korduskasutust. Vald on 

seisukohal, et korduvkasutatavate jäätmete ringi tuleb tulevikus veelgi laiendada.  

Väljakutseks on karjääridesse ja mujale tekkinud „isetekkelised“ prügilad.  

Jäätmemajanduse valdkonna tegevussuundadeks on: valla korraldatud jäätmeveo rakendamise 

parendamine; liigiti kogutud jäätmete süsteemi parendamine; külades ja alevikes läbiviidavate 

koristustalgute toetamine ja elanike jäätmekäsitluse alase teadlikkuse tõstmine.  

 Transport ja teedevõrk 

Teed 

Jõelähtme vallas paiknevate maanteede võrk on suhteliselt tihe – riigiteede kogupikkus valla 

territooriumil on 112 km ja  kohalike teede kogupikkus on 117 km (millest 18 km on asulatesisesed 

tänavad). Valdaval osal ettevõtetel ja vallaelanikel on hea ühendus Tallinna linnaga. Valda läbib ka 

Lagedi-Maardu-Muuga raudtee ning territooriumil asuvad Maardu ja Muuga raudteejaamad. Raudtee 

teenindab eelkõige Muuga sadamat. Rail Balticu raudteetrass lahendatakse Jõelähtme valla osas 

peamiselt olemasoleva raudtee laiendusena.  

Vallasisese teedevõrgu suurimaks probleemiks on amortiseerunud teekatted ja tolm kruusateedel.  

Vajadus on mitmete uute teede rajamiseks ja olemasolevate rekonstrueerimiseks (mis aga eeldab 

riigipoolset rahalist tuge), sh kruusateede järk-järguliseks mustkatte alla viimiseks. Jõelähtme vald on 

vastavalt oma eelarvelistele võimalustele järjepidevalt tegutsenud selle nimel, et vallasisene teedevõrk 

saaks paremaks (teede ja parklate rekonstrueerimine, teede tolmuvabaks muutmine jm).  

Sõiduteede parendamisvajadus toodi välja ka vallaelanike TH küsitlusele vastanute poolt – mitmed 

külade vahelised teed on kehvas seisus, samuti tuleks parendada nende teede hooldust talvisel ja suvisel 

ajal.  

Kergliiklusteed 

Kergliiklusteedest on olemas Maardu-Kallavere, Jägala juha-Koogi, Iru külas, Loo-Liivamäe ning Loo-

Lagedi lõik (2019. a seisuga), kuid kergteede võrgustik vajab ka edasist väljaarendamist ja planeerimist. 

Jõelähtme valla investeeringute kavas aastateks 2019–2025 on ette nähtud kergliiklusteede võrgustiku 

edasiarendus.  

Vallaelanike TH küsitluse vastustest nähtub, et vallaelanikud hindavad kõrgelt olemasolevaid 

kergliiklusteid ja peavad oluliseks kergliiklusteede võrgustiku edasiarendust – seda nii tervislike 

eluviiside edendamise kui ka ohutuma liiklemise perspektiivist. Kergliiklusteede võrgustiku 

edasiarendust teatud piirkondades nähakse ka ühe võimalusena, mis aitaks kompenseerida valla 

ühistranspordi korraldusega seotud kitsaskohti.  

Ühistransport 

Ühistranspordi liinivõrku korraldab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus. Liinivõrk on kohati 

ebaühtlane, mõned külad on ühistranspordiga katmata. Vallarahva ootused ühistranspordile on 

suuremad kui valla eelarvevahendid seda võimaldavad, mistõttu on ühistranspordi korraldamisel 
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esmaseks peamistest vajadustest lähtumine – õpilaste ligipääs haridusteenusele ja täiskasvanute 

võimalus minna tööle. Kvaliteetse bussiühenduse oluliseks osaks on bussiootepaviljonide olemasolu. 

Ka selles osas on veel katmata arenguvajadusi.  

Vallaelanike TH küsitlusele vastanute poolt märgiti eraldi parendusvajadusena ära ka ratastooliga 

ligipääs KOV-i (sh sotsiaalosakonda) – hetkel see puudub. 

 Vallaelanike rahulolu elukeskkonna eri näitajatega 

Tabelist 20 nähtub, et kõige vähem on vallaelanike TH küsitlusele vastanud rahul ühistranspordi 

korraldusega (sõidugraafikud, peatuste asukohad, ligipääsetavus perearstikeskustele, toidupoodidele 

jt olulistele hoonetele) – 46% vastanutest kas pigem ei ole rahul või üldse ei ole rahul ühistranspordi 

korraldusega. Ühistranspordi parendusvajadus sai paaril korral ära märgitud ka valla koolinoorte TH 

küsitlusele vastanute poolt (vastusena küsimusele „Mida sooviksid oma elus muuta?“).  

Ligi 1/3 vastanutest ei ole rahul kergliiklusteedega. Vallaelanike TH küsitluse tulemustest selgub ka, 

et peamine rahulolematus kergliiklusteedega seisneb nende ebapiisavuses. On mitmeid piirkondi, kuhu 

soovitakse kergliiklusteed või olemasoleva kergliiklustee edasi arendamist (oluline nii ohutu liiklemise 

kui ka tervisliku eluviisi edendamise perspektiivist).  

Ülekäiguradade (piisavus, valgustatus, korrashoid) ja tänavavalgustuse osas näeb parendusvajadusi 

ligi veerand TH küsitlusele vastanutest (tiheasutusalad ei ole tänavavalgustusega ühtlaselt kaetud).  

Võrreldes teiste näitajatega, on pisut väiksem nende osa, kes pigem ei ole või üldse ei ole rahul müra 

tasemega, kuid siinkohal mängib vastuste kujunemises olulist rolli ka vastaja elukoht. Näiteks toodi 

vallaelanike TH küsitlusele vastanute poolt välja, et intensiivse veoautode liikluse tõttu on peatänava 

ääres müra väga suur.  

Müra on oluline tervisemõjur, mida ei tasu alahinnata. Pikaajaline liigses mürakeskkonnas viibimine 

võib tekitada kõnehäiringuid ja kuulmislangust. Samuti on tegu stressiallikaga, mille kaudne mõju 

avaldub eeskätt inimese närvisüsteemi kahjustustena, mõjutades seeläbi kogu organismi37.  

Keskkonnamõjur/füüsiline objekt Rahul või pigem rahul Pigem ei ole rahul või üldse ei ole rahul 

Müra tase 
214 in 

(79,3% vastanutest) 

56 in 

(20,7% vastanutest) 

Tänavavalgustus 
205 in 

(75,9% vastanutest) 

65 in 

(24,1% vastanutest) 

Ülekäigurajad (piisavus, 

turvalisus) 

203 in 

(75,2% vastanutest) 

67 in 

(24,8% vastanutest) 

Kergliiklusteed (piisavus, 

valgustatus, korrashoid) 

183 in 

(67,8% vastanutest) 

87 in 

(32,2% vastanutest) 

                                                             
37 Müra ja muude elukeskkonnast tulenevate tervisemõjurite kohta võib lugeda näiteks ka Rahvastiku tervise 
arengukavast aastateks 2020-2030: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Tervishoid/rahvatervis/rta_2020-2030.pdf 
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Ühistransport (sõidugraafikud, 

peatuste asukohad, ligipääsetavus 

perearstikeskustele, toidupoodidele 

jt olulistele hoonetele) 

146 in 

(54,1% vastanutest) 

124 in 

(45,9% vastanutest) 

Tabel 20. Jõelähtme valla elanike rahulolu elukeskkonna eri näitajatega. Allikas: Jõelähtme valla 
elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

Valdav osa vallaelanike TH küsitlusele vastanute poolt ära märgitud parendusvajadustest on seotud 

ühistranspordiga: enim sai ära mainitud ebapiisav külade vaheline ühistranspordiliiklus (täpsemalt 

näiteks Saviranna, Kallavere, Neeme (sh Neeme-Tallinn), aga ka Loo-Saha/Maardu ning Loo aleviku 

ja Jõelähtme Vallamaja vaheline ühistransport) ning  hilinevad või üldse ära jäävad (eelkõige libeda või 

külmaga) bussid.  

 Tervist toetav töökeskkond   

Kuna inimene veedab üldjuhul suure osa oma ajast tööl, on töökeskkond oluliseks tervisemõjuriks.  

Üle poole (60%, 162 in) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest leiab, et nende praegune töökoht ei 

kahjusta üldse nende tervist. 36% (98 in) vastanutest hindab oma praegust tööd vähesel määral tervist 

kahjustavaks ja 4% vastanutest (10 in) näeb, et praegune töökoht kahjustab nende tervist oluliselt (vt 

joonis 45).  

 

Joonis 45. Jõelähtme valla elanike hinnang sellele, kuidas töökoht nende tervist mõjutab. Allikas: 
Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

 

Vallaelanike TH küsitluses enim ära märgitud viisid, kuidas praegune töökoht tervist kahjustab on: 

 istuv töö ja muud sundasendid – märgiti ära 24 korral; 

 töö on stressirikas, emotsionaalset pinget tekitav  – märgiti ära 20 korral; 

 kuvariga töö ja selle mõju silmadele  – märgiti ära 13 korral;  

 müra kõrge tase ja selle mõju kõrvakuulmisele – märgiti ära 11 korral; 

 töö kemikaalidega – märgiti ära 9 korral; 

 raske füüsiline töö – märgiti ära 4 korral;  

 muud keskkonnast tulenevad riskitegurid (tuuletõmbus, tolm, vibratsioon) – märgiti ära 10 

korral.  

162; 60%

98; 36%

10; 4%

üldse ei kahjusta

kahjustab vähesel
määral

kahjustab oluliselt



69 

 

 Turvalisus 

5.5.1. Kriisiolukordadeks valmistumine  

Kriisireguleerimine on meetmete süsteem, mis hõlmab hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks 

valmistumist ja hädaolukorra lahendamist. Jõelähtme vallas koordineerib kriisireguleerimist 15 

liikmeline Jõelähtme valla kriisikomisjon. Kriisikomisjoni ülesandeks on hädaolukordade ennetamine, 

aga ka nendeks valmistamine ja nende lahendamine. Koostamisel on hädaolukorra lahendamise plaan 

HOLP.  

Vabatahtlikud päästjad on ametlikult ööpäevaringses üleriigilises Päästeameti operatiivses 

valmisolekusüsteemis. Vallas on määratud kriisiolukordadeks elanikkonna evakuatsiooni koht. 

Ennetustegevuseks Jõelähtme valla territooriumil on 2019. a loodud MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse 

Selts, mille võimekus kriisideks valmisolekuks on välja arendamisel. Osaletakse ka rahvusvahelistes 

projektides ja rahvusvahelises koostöös. Elanikkonna teavitamiseks kasutatakse mitmeid infokanaleid: 

vallaleht, sotsiaalvõrgustikud, valla internetilehekülg.  

5.5.2. Inimkannatanutega liiklusõnnetused  

2018. a registreeriti Jõelähtme vallas 14 inimkannatanutega liiklusõnnetust, millest 2 toimus jalgratturi 

osalusel. Kui perioodil 2003–2010 toimus Jõelähtme vallas aasta kohta keskmiselt 16 

inimkannatanutega liiklusõnnetust, siis aastatel 2011–2018 on see olnud keskmiselt 13 õnnetust. 

Statistikast joondub välja ka järgmine huvitav trend –  kui enne majanduslangust olid liiklusõnnetuste 

näitajad väga kõrged, siis majanduslanguse perioodil hakkasid need paranema. Viimastel aastatel saab 

aga taaskord täheldada teatavat tõusu inimkannatanutega liiklusõnnetuste arvudes.  

 

Joonis 46.  Inimkannatanutega liiklusõnnetused Jõelähtme vallas, 2003–2018. Allikas: Tervise 
Arengu Instituut (LO02, LO01) 

 

Kui liikluses vigastatute ja hukkunute arv Jõelähtme vallas oli ajavahemikul 2003–2010 

aastakeskmiselt 2 hukkunut ja 23 vigastatut, siis aastatel 2011–2018 on näitajad olnud pisut paremad – 

aastakeskmiselt vähem kui 1 hukkunu ja 17 vigastatut (joonis 47). Ka Eestis tervikuna võib 

täheldada vigastatute ja hukkunute arvu vähenemist. Osaliselt on see tänu autode turvavarustuse 

arendustele.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

kokku 10 23 20 20 23 14 11 8 10 12 6 9 11 17 21 14

jalakäija osalusel 4 6 8 1 1 4 1 0 3 2 1 1 1 1 1 0

jalgratturi osalusel 0 2 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2
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Liiklusõnnetuste tekkimise peamised riskifaktorid on puudulik turvavarustus, joove, kiirus ning tee- ja 

ilmastikuolud. Viimastel aastatel on sellele lisandunud ka roolis muude asjadega tegelemine nagu 

näiteks nutitelefoniga rääkimine.  

 

Joonis 47. Liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv Jõelähtme vallas, 2003–2018. Allikas: 
Tervise Arengu Instituut (LO02, LO01) 

 

5.5.3. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 

Joobeseisundis sõidukijuhtimine on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetusteks. Jõelähtme vallas 

on perioodil 2016–2018 tabatud aasta kohta keskmiselt 58 joobes sõidukijuhti, mida on küll vähem 

kui perioodil 2012–2015 (aastakeskmiselt 69 joobes sõidukijuhti), kuid arvestades küllaltki intensiivset 

riigiülest teavituskampaaniat joobes juhtimisega kaasnevate riskide osas, on seda ikka liiga palju! 

Siinkohal tuleb ka arvestada, et joobes juhtide avastamine sõltub ka näiteks politsei ressursist teemaga 

tegelemiseks ehk teisisõnu – vähem tabatuid ei pea alati tähendama, et ka tegelikkuses joobeseisundis 

sõidukijuhtimine vähenenud on. Lisaks on oluline ära märkida, et 2018. a tabatud joobes sõidukijuhtide 

arv on vaadeldava perioodi (2012–2018) suurim (joonis 48). 

 

Joonis 48. Politsei poolt tabatud joobes sõidukijuhtide arv Jõelähtme vallas, 2012–2018. Allikas: 
Tervise Arengu Instituut, (PO01, PO02) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

hukkunud 3 3 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0

vigastatud 8 31 25 22 42 20 16 17 10 14 6 12 14 21 30 18
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5.5.4. Kuritegevus 

Süüteod jagunevad väärtegudeks ja kuritegudeks: 

 kuritegu on Karistusseadustiku § 3 lõike 3 kohaselt süütegu, mille eest on füüsilisele isikule 

põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus ja juriidilisele isikule rahaline 

karistus või sundlõpetamine. Varguste all peetakse silmas Karistusseadustiku § 199 alusel 

registreeritud kuritegusid, kehaliste väärkohtlemiste all aga Karistusseadustiku § 121 alusel 

registreeritud kuritegusid; 

 väärtegu on Karistusseadustiku § 3 lõike 4 kohaselt süütegu, mille eest on põhikaristusena ette 

nähtud rahatrahv või arest.  

2018. a registreeriti Jõelähtme vallas 911 süütegu, millest 89 olid kuriteod ja 822 väärteod. 

Registreeritud kuritegudest 28 olid vargused ja 14 kehalised väärkohtlemised.  

Jõelähtme vallas on vähenenud nii kuritegude (2008–2012 aasta kohta keskmiselt 145 kuritegu; 2013–

2018 aasta kohta keskmiselt 119 kuritegu) kui ka väärtegude  (2008–2012 aasta kohta keskmiselt 3091 

väärtegu; 2013–2018 aasta kohta keskmiselt 1184 väärtegu) arv. Märgatav vähenemistrend on 

varavastastel kuritegudel (2008–2012 aasta kohta keskmiselt 71 vargust; 2013–2018 aasta kohta 

keskmiselt 44 vargust), kuid isikuvastaste kuritegude puhul on võimalik täheldada isegi teatavat 

kasvutrendi (2008–2012 aasta kohta keskmiselt 11 kehalist väärkohtlemist; 2013–2018 aasta kohta 

keskmiselt 19 kehalist väärkohtlemist).  

Eraldi vajab ära märkimist, et viimasel kahel aastal (2017–2018) on Jõelähtme vallas korda saadetud 

süütegude arv märkimisväärselt madalam kui aastatel 2008–2016. 2018. a registreeriti 97 kuritegu ja 

3136 väärtegu vähem kui vaadeldava perioodi kuritegevuse „tippajal“ , s.o  2008. aastal.   

Aasta KURITEOD ..sh vargused ..sh kehalised 

väärkohtlemised 

VÄÄRTEOD SÜÜTEOD 

KOKKU 

2008 186 83 13 3 958 4 144 

2009 164 82 10 2 373 2 537 

2010 76 21 11 2 245 2 321 

2011 137 71 9 3 770 3 907 

2012 162 96 12 3 107 3 269 

2013 172 61 23 1 804 1 976 

2014 134 59 23 1 159 1 293 

2015 127 43 25 1 648 1 775 

2016 113 48 16 1 015 1 128 

2017 80 26 12 658 738 

2018 89 28 14 822 911 

Tabel 21. Jõelähtme vallas registreeritud kuriteod (sh vargused ja kehalised väärkohtlemised), väärteod 
ja süüteod kokku, 2008–2018. Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet  

Süütegude langustrendile on ilmselt kaasa aidanud ka mitmetesse asulatesse paigutatud avalikud 

salvestavad turvakaamerad. Kaamerate arvu plaanitakse muu hulgas suurendada mälestusmärkide, 

muinsuskaitsealaliste objektide, väljakujunenud (noorte) kogunemiskohtade ja liiklusohtlike 

piirkondade (ülekäigurajad, lasteasutused, ohtlikud ristmikud) juures. Valda teenindab 
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piirkonnapolitseinik, kes omab püsivat vastuvõtupunkti Loo alevikus. Jõelähtme vallas tegutseb ka 2 

abipolitseinikku. 

5.5.5. Tulekahjud 

2016. a registreeriti Jõelähtme vallas 60 tulekahju, millest 9 olid hoonetulekahjud. Aastatel 2013–2016 

on Jõelähtme vallas registreeritud aasta kohta keskmiselt 62 tulekahju, sh 27 maastiku- ja 

metsapõlengut ning 19 hoonepõlengut. 2017. a registreeriti Jõelähtme vallas 48 ja 2018. a 50 

tulekahju38. Tervise Arengu Instituudi (TUL04) andmetel olid 2018. a registreeritud tulekahjudest 9 

hoonetulekahjud, millest 6 oli tingitud hooletusest (3 – hooletus lahtise tule kasutamisel; 1- hooletus 

suitsetamisel; 1- hooletus tehnoloogilise protsessi teostamisel; 1- hooletus isesüttivate ainete ja  

materjalide hoidmisel), 2 seadmete riketest ja 1 süütamisest. 

Eestis kokku sai 2018. a hooletusest suitsetamisel alguse 132 hoonetulekahju ja süütamisest 96 

tulekahju!  

 

Joonis 49. Tulekahjud Jõelähtme vallas, 2006–2018. Allikas: Tervise Arengu Instituut (TUL05, 
TUL01) 

Aastatel 2005–2016 on Jõelähtme vallas tulekahjudes kokku hukkunud 5 inimest ja vigastada saanud 6 

inimest (pole arvestatud 2012. a andmetega, sest andmed antud aasta kohta ei olnud TAI andmebaasist 

ega Päästeameti kodulehelt leitavad).  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

hukkunud 1 0 0 1 0 1 0  1 0 0 1 

vigastatud 1 1 1 0 1 1 0  0 0 1 0 

Tabel 22. Tulekahjudes hukkunud ja vigastatud Jõelähtme vallas. Allikas: Tervise Arengu Instituut 
(TUL05 ja TUL01) 

                                                             
38 2017 ja 2018. a andmed on pärit Päästeameti kodulehelt, kust leiab mh statistikat ka näiteks veeõnnetustes 
hukkunute  kohta: 
https://public.tableau.com/profile/ron1622#!/vizhome/Omavalitsusteldnitajad/Omavalitsusteldnitajad 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

tulekahjud kokku 81 124 54 65 62 17 53 43 60 86 60

sh hoonetulekahjud 27 25 20 18 20 3 22 16 20 30 9

sh maastiku- ja
metsapõlengud

36 74 14 24 23 6 18 17 25 34 31
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5.5.6. Tööõnnetused  

Tööinspektsiooni andmetel surmaga lõppenud tööõnnetusi Jõelähtme vallas toimunud ei ole. 2009–

2010. a  ei ole Tööinspektsiooni poolt registreeritud ühtegi Jõelähtme vallas toimunud tööõnnetust, mis 

võib küll ka viidata andmekvaliteedi probleemile. Sealt edasi on Jõelähtme vallas registreeritud 

tööõnnetuste arv pidevalt suurenenud (sarnaselt kogu Eestile), kuid see ei tähenda automaatselt, et 

tööohutuse olukord on tunduvalt halvenenud. Pigem on tööandjad ja töötajad teadlikumad ning tööl 

juhtunud õnnetusi enam ei varjata või ei esitata neid olmetraumadena. Kasvutrendi on võimalik 

täheldada just kergete tööõnnetuste seas. Raskeid tööõnnetusi on ajas pigem vähemaks jäänud ja neid 

on olnud läbi aastate ka raskem varjata. 2018. a registreeriti Jõelähtme vallas 42 tööõnnetust, millest 

36 olid kerged ja 6 rasked.  

Enim raskeid tööõnnetusi registreeritakse Eestis metallitööstuses, kaubanduses ning ehituses. Eesti 

2018. a töökeskkonna ülevaate39 kohaselt toimub ligikaudu kolmandik tööõnnetustest vähem kui aasta 

tööl olnud töötajatega, mis viitab asjaolule, et erilist tähelepanu tuleb pöörata just uute töötajate 

väljaõppele ja juhendamisele. 

Tööõnnetuse 

raskusaste 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10 (kerge) 1 0 0 1 4 13 12 18 19 37 36 

20 (raske) 1 0 0 3 1 8 5 9 6 3 6 

Kokku 2 0 0 4 5 21 17 27 25 40 42 

Tabel 23. Registreeritud tööõnnetused Jõelähtme vallas, 2008–2018. Allikas: Tööinspektsioon 

Tööõnnetuste ennetamise kõrval tuleb tähelepanu pöörata ka kutsehaigestumise ning tööst 

põhjustatud haigestumise ennetamisele – 2018. a registreeriti Eestis kutsehaigestumus 49 isikul ja 

tööst põhjustatud haigestumine 55 juhul. Kui tööõnnetused juhtuvad valdavalt meestega (mehed 

täidavad üldjuhul riskantsemad ametikohad), siis kutsehaigestumist diagnoositakse pigem naistel 

(Eestis 2017. a – 31 naist ja 6 meest). Suurimaks kutsehaiguste põhjustajaks on korduvad liigutused 

(2017. a 44% juhtudest), tööasendid (2017. a 17% juhtudest) ja raskuste käsitsi teisaldamine (2017. a 

15% juhtudest).  

Allikas: Tööinspektsioon 

 Tervist edendavad töökohad 

Tööst tingitud tervise probleemide ennetamisel on töötervishoiu- ja tööohutuse kõrval muutumas üha 

tähtsamaks ka tervise edendamine töökohal, mille peamisteks tegevussuundadeks on: 

 füüsilise, vaimse ja sotsiaalse töökeskkonna parendamine; 

 töötaja tervise edendamine; 

 organisatsiooni kui terviku arendamine; 

 paikkonnapõhise tervisealase koostöö toetamine; 

 sotsiaalse vastutuse jagamine.  

                                                             
39  Eesti töökeskkonna ülevaated leiab Tööinspektsiooni kodulehelt: https://www.ti.ee/est/teavitustegevus-
statistika/statistika/tookeskkonna-ulevaade/ 
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Eestis loodi Tervist Edendavate Töökohade (TET)40 võrgustik 2005. aastal ja tänaseks (2019. a) on 

võrgustikuga liitunud üle 300 organisatsiooni üle Eesti. TET võrgustiku teaduslik ja metoodiline 

juhtimine toimub TAI poolt, sh koolitamine, teavitamine, nõustamine, juhendmaterjalide ja trükiste 

väljatöötamine, uuringute läbiviimine, ühtse infosüsteemi loomine, mentorite supervisioon jms. TET 

võrgustiku eesmärgiks on:  

 erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste 

jagamiseks; 

 organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse 

tõstmisel; 

 kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.  

74% vallaelanike TH küsitlusele vastanutest leiab, et tööandja teeb töötajate tervise hoidmiseks ja 

edendamiseks kas piisavalt (97 in) või pigem piisavalt (103 in). 18,5% vastanutest leiab, et tööandja on 

küll taganud töökoha turvalisuse, kuid tervislikke eluviise soodustava keskkonna loomisega tegeletakse 

vähe. 7,4% vastanutest näeb aga, et tööandja pigem ei tee piisavalt, et nende tervist töökohal hoida ja 

edendada (joonis 50).  

 

Joonis 50. Jõelähtme valla elanike hinnang tööandja tegevuse piisavusele hoidmaks ja edendamaks 
töötaja tervist. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

 Huvitegevusega (sh spordiga) tegelemise ja kultuurielus osalemise võimalused 

Huvitegevus täiskasvanutele: 

 muusika ja tants – Kostivere Kultuurimõisas lauluansambel, seltskonnatantsu kursus, 

rahvatants; Neeme Rahvamajas lauluansambel; Loo Kultuurikeskuses laulukoorid ja 

rahvatantsuringid; Jõelähtme Rahvamajas vokaalansambel; kõhutants Kaberneemes; 

 kunst ja käsitöö – saviring Ajaveskis; Kostivere Kultuurimõisas näputöökamber; Rootsi-

Kallavere muuseumi käsitöötuba; 

 teater – Jõelähtme Rahvamajas tegutseb harrastusteater Jõelähtme LavaGrupp; Kostivere Laste 

Teater ja koolides teatriringid. 

                                                             
40  Loe tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustiku kohta: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-
edendamine/tookohal/tervist-edendavate-tookohtade-tet-vorgustik 
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Huvitegevus eakatele: 

 Neeme Rahvamajas Klubi Soliid; 

 Loo Kultuurikeskuses Seenioride Klubi Pihlakobar, seenioride laulu- ja tantsuring, 

naisrahvatantsurühm; 

 Kostivere Päevakeskuses laulu- ja loovusring ning lisaks erinevad igapäevategevused; 

 Jõelähtme Rahvamajas seenioride klubi. 

 

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus 

Kultuurikeskkonna ja traditsioonide hoidmiseks ning kogukonna vaba aja sisustamiseks korraldab 

Jõelähtme vallas kultuurielu Jõelähtme Valla Kultuurikeskus. Kultuurikeskuse koosseisu kuuluvad: 

Neeme Rahvamaja, Jõelähtme Rahvamaja, Loo Kultuurikeskus ja Kostivere Kultuurimõis. Iga filiaali 

juures tegutsevad erinevad ringid, rühmad ja klubid – teenustespekter hõlmab sobivaid tegevusi 

kõikidele vanuserühmadele. Pakutakse nii tasuta kui ka osalustasuga huviringe, sh valdav osa ringidest 

on tasuta.  

Iga-aastaselt korraldatakse Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse eestvedamisel ka väga erisuguseid valla 

üleseid üritusi (nii traditsioonilise iseloomuga kui ka uudsemaid) mis on ühtlasi ka üheks Jõelähtme 

Valla Kultuurikeskuse põhiülesandeks. Mõned näited 2018. a korraldatud suurematest üritustest: 

„Vabariigi aastapäeva kontsert, „Õpetajate ja kultuuritöötajate tänuüritus“, „Jõelähtme Laululaps 

2018“, „Jõelähtme valla eakate tänupäev“, „Jõelähtme valla lusikapidu“, „Kalurite päeva tähistamine“. 

Kultuurielu planeerimisel teeb kultuurikeskus koostööd teiste kultuuri- ja haridusasutustega, seltsidega, 

MTÜ-dega, ettevõtjatega,  mis tagab ürituste planeerimisel parema kattuvuse elanike huvidega.  

Jõelähtme Valla Keskraamatukogu 

Jõelähtme Valla Keskraamatukogul on filiaalid kõigis valla suurimates keskustes – Loo, Kostivere, 

alevikes ning Jõelähtme, Neeme ja Kaberneeme külades, mis teeb raamatukogu teenuse rohkematele 

vallaelanikele paremini kättesaadavaks.  

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool 

Jõelähtme muusika- ja Kunstikoolis õpetatakse laia valikut muusikainstrumente. Jõelähtme Valla 

Muusika- ja Kunstikool pakub ka õpet täiskasvanud õppijale, kes soovib saada pilliõpet. Õppimine on 

Muusika- ja Kunstikoolis tasuline.  

Sportimise ja aktiivse puhkamise võimalused  

a) Sportimisvõimalused:  

Jõusaalid Loo Kultuurikeskuses ja Kostivere Koolis, lisaks Loo spordihoone, kus on ujula, spordisaal 

ja tervisespordirajad; Kostivere Kooli spordisaal; staadionid Lool ja Kostiveres; pesapalliväljak 

Kostiveres; Loo aleviku rannavõrkpalliväljak ja tenniseväljak (kunstmurukattega); Estonian Golf & 

Country Club golfiväljakud; kergliiklusteed eri valla piirkondades; Iru multifunktsionaalne 

spordiväljak; Jõelähtme Rannamaja rannavolle- ja jalgpalliväljak; Manniva külaplatsi võrkpalliplats; 

Neeme Kooli aula-spordisaal; Neeme tänavakorvpalli-, rannavolle- ja jalgpalliväljak ning Ülgase 

rannavolle väljak.  

Kõik valla sporditegevuseks mõeldud objektid (25) on kantud Eesti spordiregistrisse. Ülevaade Eesti 

spordiregistrisse kantud Jõelähtme valla spordiobjektist on leitav tabelist 24:  
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liik spordiobjekte 

Võimla, spordihall, spordisaal 3 

siseujula 1 

Muu hoones asuv spordiobjekt 1 

Staadion 1 

välispalliväljak 9 

Tenniseplats 1 

Golfiväljak või golfi harjutusväljak 1 

Muu spordiplats 1 

Sportliku liikumise püsirada 1 

Muu sportimiseks kasutatav objekt 9 

kokku 25 

Tabel 24. Ülevaade Jõelähtme valla spordiobjektidest. Allikas: Eesti spordiregister (09.09.2019).  

 

b) Muud aktiivse puhkamise võimalused: 

 Ratsutamine – Rebala tallid, Obi Tall  

 Iru saun – asub Tallinna piiril, Pirita jõe kaldal looduskaunil Jõeoru maastikukaitsealal. Lähedal 

matkarajad, tenniseväljak, laste mänguplats 

 Ujumine:  

- Kaberneeme puhkeala – 40 km Tallinnast kaunis liivarand, ilusad männimetsad. Olemas 

korralik parkla ja karjääri juures RMK puhkealad ja lõkkeplatsid; 

- Punakivi rand: 35 km Tallinnast kaunis liivarand, olemas korralik parkla, riietumise 

kabiinid ja tualetid; 

- Loo aleviku ujumiskoht: olemas riietumise kabiin ja tualett. 

 Matkad ja ekskursioonid:  

- Kaberneeme vabatahtlik merepäästeüksus: hülgevaatlusretked, linnuvaatlusreisid, giidiga 

ekskursioonid väikesaartele, piknikud, ööbimine, tube, sukeldumine jm veespordi alad, 

kalapüük, veepealsed päästetööd, veealused otsingud sonari ja kaameratega, veetakso; 

- Kadriga Koos OÜ: pakub matkajuhi ja atesteeritud Harjumaa giidi teenuseid peamiselt 

Ihasalu poolsaarel, aga ka mujal Jõelähtme vallas; 

- Reimann Retked OÜ: süsta- ja räätsamatkad. 

 Valla toetused kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna (sh noorsootöö) arendamiseks 

Vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks on alevikes ja külades jõudumööda rajatud spordi- ja 

mänguväljakuid, kuid valdkond vajab edasisi investeeringuid ja selle nimel tehakse ka tööd. Soovitakse 

saavutada olukord, kus valdaval osal elanikel on võimalus leida endale valla territooriumil vaba aja 

sisustamiseks meelepärane tegevus. Oluliseks on siin ka külaelanike endi aktiivsus ja oskus kirjutada 

projektitaotlusi.  

Valla kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonnaalase tegevuse mitmekesistamise ja arendamise, aga ka 

elanike heaolu suurendamise, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise 
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edendamise eesmärgil toetab Jõelähtme vald erinevaid kultuuri- haridus- ja spordiprojekte. 

Projektitoetuste taotlemiseks korraldatakse iga-aastaselt 4 taotlusvooru. Perioodil 2013–2018 on 

aastakeskmiseks toetatud projektide arvuks 26 ja aastakeskmiseks toetuse kogusummaks 8727 eurot (vt 

tabel 25).  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Toetuse kogusumma 6 975.4 10 180 7 770 8 670 11 464 7 306 

Toetatud projektide arv 18 32 23 29 32 20 

Tabel 25. Jõelähtme valla eelarvest eraldatud kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetused. Allikas: 

Jõelähtme Valla koduleht, eraldatud toetuste info (seisuga 09.09.2019).  

Valla haldusterritooriumil või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad MTÜ-d ja 

sihtasutused saavad vallalt taotleda tegevustoetust. Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärgiks 

on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ning kogukonna 

ühistegevust, toetada kodanikeühendusi huvialase tegevuse arendamisel ning kultuuri-, spordi- ja 

noorsoole suunatud ürituste ja programmide elluviimisel. 2016. aastal rahuldas Jõelähtme vald 23 

toetuse taotlust, kogusummas 58 829 eurot. Perioodil 2013-2016 on suurenenud nii toetust saavate 

tegevuste arv kui ka eraldatavate toetuste kogusumma (tabel 26).  

 2013 2014 2015 2016 

Toetuste kogusumma, eurot 25 285 50 100 55 235 58 829 

Rahuldatud toetuse taotluste arv 16 22 21 23 

Tabel 26. Jõelähtme valla eelarvest eraldatud rahalised vahendid MTÜ-de tegevuse rahastamiseks. 
Allikas: Jõelähtme valla koduleht, eraldatud toetuste info (seisuga 09.09.2019) 

 

Kirjeldatud toetuste taotlemise ja toetuste rahuldamise trendid viitavad muu hulgas ka 
positiivsetele trendidele kogukonna võimestumises41! 

 

  Hinnang võimaluste piisavusele huvitegevusega tegelemiseks ja kultuurielus osalemiseks 

Pea iga teine vallaelanike TH küsitlusele vastanu peab nii vallas pakutavaid kultuurielus osalemise 

võimalusi kui ka huvitegevusega (sh sport) tegelemise võimalusi piisavaks. Ligi veerand küsitlusele 

vastanutest leiab, et võimalusi kultuurielus osalemiseks ja huvitegevusega (sh sport) tegelemiseks on 

küll piisavalt, kuid nende endi võimalused vallas pakutavat kasutada on piiratud. 27% küsitlusele 

vastanutest näeb aga, et vallas ei ole neile huvipakkuvaid kultuurielus osalemise ja huvitegevusega (sh 

sport) tegelemise võimalusi (joonised 51 ja 52). 

                                                             
41 Võimestumine (empowerment for health) – üksikisiku, grupi ja/või kogukonna suutlikkus korraldada ja juhtida 
oma elu puudutavaid küsimusi.  
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Joonis 51. Vallaelanike hinnang kultuurielus osalemise võimaluste piisavusele Jõelähtme vallas. 
Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

 

Joonis 52. Vallaelanike hinnang huvitegevusega (sh sport) tegelemise võimaluste piisavusele 
Jõelähtme vallas. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

 

Peamised vallaelanike TH küsitluses ära märgitud individuaalsed piirangud huvitegevusega (sh 

sport) tegelemiseks ja kultuurielus osalemiseks on järgmised: 

 ebapiisav ühistranspordiga ligipääsetavus (sh ühistranspordi ajad) – ära märgitud 24 vastanu 

poolt;  

 alati pole piisavalt infot ürituste toimumise kohta –  ära märgitud 17 vastanu poolt; 

 ebasobivad kellaajad (ei sobi töötavale inimesele; huvipakkuvad tegevused toimuvad samal 

ajal) – ära märgitud 7 vastanu poolt;  

 isiklik ajapuudus – ära märgitud 6 vastanu poolt;  

 vahemaa (puudutab eelkõige valla äärealasid, mis paneb mh eelistama teiste valdade pakutavaid 

võimalusi) – ära mainitud 6 vastanu poolt; 

 hind – ära mainitud 5 vastanu poolt. 

Enim tunnevad vallaelanike TH küsitlusele vastanud puudust: 

 kergliiklusteede edasiarendamisest; 
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 läbimõeldumast ja mitmekülgsemast täiskasvanutele suunatud huvi- ja hobitegevusest (eri 

ringid, klubid, sh tantsuringid ning käsitööringide ja -koolituste korraldamine; läbimõeldumad 

toimumise kellaajad jms); 

 välijõusaalidest; 

 ühistranspordi paremast korraldusest eesmärgiga muuta hobitegevusega (sh sport) tegelemise 

ja kultuurielus osalemise võimalused kättesaadavamaks.  
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6. TERVISLIK ELUVIIS 

„Käitumisel ja eluviisil on tähtis roll tervise edendamisel või siis selle kahjustamisel42.“ 

 Subjektiivne tervise enesehinnang 

Tervise enesehinnang on lihtsalt öelduna see, mida isik ise enda tervise kohta arvab. Tuleb aga  

arvestada, et tervise enesehinnang sõltub lisaks otseselt tervisega seotud teguritele ka demograafilistest, 

sotsiaalmajanduslikest ning psühholoogilistest teguritest. 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu43 (TKU) 2018. a tulemuste kohaselt hindavad 

oma tervist heaks või väga heaks 50,2% ja keskmiseks 40,7% Eesti 16-64-aastasest elanikkonnast. 

Lisaks joondub statistikast selgelt välja haridustaseme ja tervise enesehinnangu vaheline korrelatsioon 

– kõrgem haridustase toob üldjuhul kaasa ka parema hinnangu oma tervisele (Allikas: TAI: TKU01, 

TKU02).  

76% (205 in) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest hindab oma tervist heaks või üsna heaks. 

Keskmiseks või üsna halvaks hindab oma tervist ligi veerand (24%) vallaelanike TH küsitlusele 

vastanutest (joonis 53). Arvestades TKU ja vallaelanike TH küsitluse mõnevõrra erinevat 

hindamisskaalat, võib 2 eelnimetatud küsitluse tulemused suhteliselt sarnaseks lugeda (Jõelähtme valla 

elanike subjektiivne tervise enesehinnang ei erine oluliselt Eesti keskmisest).  

 

Joonis 53. Jõelähtme valla elanike subjektiivne tervise enesehinnang. Allikas: Jõelähtme valla elanike 
TH küsitlus (270 vastanut) 

 Füüsiline aktiivsus  

2018. a TKU tulemuste kohaselt harrastab 40,2% Eesti 16-64-aastasest elanikkonnast vähemalt poole 

tunni vältel tervisesporti 2 või enam korda nädalas. Korra nädalas vähemalt poole tunni vältel 

tervisespordi harrastajad moodustavad 16% ja mõned korrad kuus või harvem tervisespordi harrastajad 

                                                             
42  Kasmel, A., Lipand, A. (2011) Tervisedenduse teooria ja praktika, VI peatükk (Eluviis ja käitumine 
tervisemõjurina).  
43 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on kõige pikemat aega korraldatud tervist käsitlev 
uuring Eestis. Uuring põhineb rahvastikuregistrist saadud kihitatud juhuvalimil (5000 isikut), mis moodustatakse 
Eesti 16-64aastastest inimestest. Uuringut viiakse läbi iga 2 aasta tagant. Uuringute tulemused on leitavad: 
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/05Uuringud 
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36,2% täiskasvanud elanikkonnast. Vigastuse või haiguse tõttu ei spordi 7,6% täiskasvanud 

elanikkonnast. 

41,5% vallaelanike TH küsitlusele vastanutest harrastab vähemalt poole tunni vältel tervisesporti 2 või 

enam korda  nädalas (sh 8,1% vastanutest teeb seda iga päev), mis on  sarnane Eesti keskmisele 

näitajale. Kord nädalas tervisespordi harrastajad moodustavad vastanutest 21,1% ja kolmandik 

vastanutest (33,7%) harrastavad tervisesporti 2-4 korda kuus või harvem või üldse mitte. 10 vastanut 

(3,7%) ei saa aga vigastuse või haiguse tõttu üldse sportida (joonis 54). 

Seega on vallaelanike TH küsitlusele vastanute füüsilise aktiivsuse näitajad mõnevõrra paremad kui 

Eestis keskmiselt – vähemalt korra nädalas tervisesporti harrastavate osakaal on vallaelanike TH 

küsitlusele vastanute seas suurem kui 2018. a TKU uuringus osalejate seas.  

 

Joonis 54. Jõelähtme valla elanike füüsiline aktiivsus (vabal ajal spordi harrastamine vähemalt poole 
tunni vältel nii, et hakkate kergelt hingeldama ja higistama). Allikas: Jõelähtme valla elanike TH 

küsitlus (270 vastanut) 

 Hinnang oma füüsilisele vormile 

2018. a TKU kohaselt on ligi kolmandik (31,6%)  Eesti 16-64-aastasest elanikkonnast ülekaalulised ja 

19,1% rasvunud. Ülekaalulisi ja rasvunuid esineb rohkem meeste seas – ülekaalulisi mehi 39,8% ja 

naisi 26%; rasvunud mehi 21,2% ja naisi 17,7%. Kehakaal on  krooniliste haiguste ja vigastuste või 

nende puudumise kõrval üks olulisemaid füüsilise vormi ja kehalise võimekuse mõjutajaid.  

Ligi pooled (47,8%) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest hindavad oma füüsilist vormi/kehalist 

võimekust rahuldavaks ja 7,8% vastanutest leiab, et nende kehaline võimekus on halb. 44,4% 

vastanutest leiab, et nende füüsiline vorm/kehaline võimekus on väga hea või üsna hea (joonis 55). 

 

Joonis 55. Jõelähtme valla elanike hinnang oma praegusele vormile/kehalisele võimekusele. Allikas: 

Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 
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 Toitumine 

Teadaolevalt vähendab värske puu- ja köögivilja tarbimine krooniliste haiguste riski. Tervisliku 

toitumise peamisteks näitajateks on vähemalt kuuel päeval nädalas värsket köögivilja ja värskeid 

puuvilju või marju söönute osakaal. Puu- ja köögivilja peaks sööma 5 peotäit ehk portsjonit päevas – 2 

portsu puuvilja ja 3 portsu köögivilja. Vähemalt 6 päeval nädalas söövad puuvilja 31,9% ja köögivilja 

natuke rohkem kui veerand (26,5%) Eesti 16-64-aastasest elanikkonnast. 3-5 päeval puuviljade sööjaid 

on 16-64-aastaste seas 31,3%  ja köögivilja sööjaid 32,9%. Ülejäänute toidulauale jõuavad puu- ja 

köögiviljad harvem (TKU, 2018).  

Natuke rohkem kui pooled (52%) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest söövad värsket köögivilja 

(139 in) ja värskeid puuvilju või marju (141 in) vähemalt kuuel päeval nädalas – mis on parem kui 

Eesti keskmine näitaja. Mõnel päeval nädalas söövad värsket köögivilja ning värskeid köögivilju ja 

marju 46% vastanutest. Ülejäänud vallaelanike TH küsitlusele vastanute toidulauale jõuavad värsked 

köögiviljad, marjad ja puuviljad harvem (joonis 56).  

 

Joonis 56. Värskete köögiviljade, marjade ja puuviljade söömise sagedus Jõelähtme valla elanike seas. 

Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 vastanut) 

Hommikusööki peetakse päeva tähtsamaks toidukorraks. On positiivne, et suurem osa (83,3%, 225 in) 

vallaelanike TH küsitlusele vastanutest söövad enamasti hommikusööki. 9,6% (26 in) vastanutest 

söövad aga hommikul harva. Hommikusööki mittesööjate osakaal on vastanute seas suhteliselt väike – 

7% (19 in)44. 

 Alkoholi tarvitamine 

Alkoholi tarvitamine näitab kogu riigis vähenemise trendi. Alkoholipoliitika on muutunud 

konservatiivsemaks. Eesti elanikud tarbisid 2018. a täiskasvanud (15+) elaniku kohta keskmiselt 10,1 

liitrit absoluutalkoholi. Tegu on viimase kümne aasta madalaima tasemega. Teisalt on siinkohal oluline 

ära märkida, et WHO hinnangul on 6 liitrit elaniku kohta piir, millest alates tekivad olulised kahjud 

rahva tervisele. Eesti alkoholipoliitika rohelises raamatus45 on valitsus võtnud eesmärgiks vähendada 

alkoholitarvitamist püsivalt 8 liitrini elaniku kohta46.  

                                                             
44 Tervisliku toitumise kohta loe: https://toitumine.ee/ 
45 Eesti alkoholipoliitika roheline raamat: https://www.tai.ee/images/PDF/Alkoholipoliitika_roheline_raamat.pdf 
46 Vaata ka: https://alkoinfo.ee/et/ 
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2018. a TKU tulemuste kohaselt ei tarvita alkoholi ligi veerand (14,9%) Eesti 16-64-aastasest 

elanikkonnast. Alkoholi mittetarvitajate osa on alates 2000 aastast tõusutrendis olnud (võrreldes 2000. 

aastaga kasv 8,8%). Teisalt peab tõdema, et võrreldes 2000. aastaga pole iga päev alkoholi tarvitajate 

osakaal oluliselt vähenenud – 2018. a 4,3% ja 2000. a 4,9% Eesti täiskasvanud elanikkonnast.  

Vallaelanike TH küsitlusele vastanute seas on alkoholi mittetarvitajate osakaal pisut suurem kui 

Eestis keskmiselt – 16,7% (45 in). Vähemalt kord nädalas tarvitab alkoholi kolmandik (33%) 

vastanutest, sh vähemalt mõned korrad nädalas tarvitab alkoholi 11,5% vastanutest ja igapäevaseid 

alkoholi tarvitajad moodustavad 2,2% vastanutest, s.o 6 vastanut (joonis 57).  

 

Joonis 57. Jõelähtme valla elanike alkoholi tarvitamine. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus 

(270 vastanut) 

 Suitsetamine 

2018. a TKU kohaselt on 17,2% Eesti 16-64-aastasest elanikkonnast igapäevasuitsetajad ja 47,3% 

mittesuitsetajad. Igapäevasuitsetajate seas on rohkem mehi (23,4%) kui naisi (12,9%). 

Igapäevasuitsetajate osakaal on Eestis viimase 20 aastaga oluliselt vähenenud.  

13,3%  (36 in) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest suitsetavad, sh valdav osa neist on 

igapäevasuitsetajad, mis on parem kui Eesti keskmine näitaja. Suitsetatakse sigaretti (97,2%, 35 in),  e-

sigaretti (2 vastanut) ja vesipiipu (1 vastanu).  

Kolmandik (33,3%) vallaelanike TH küsitlusele vastanud suitsetajatest (12 inimest 36-st) on mõelnud 

suitsetamisest loobumisele või on proovinud seda teha47.  

On oluline teadvustada et kõik, kes viibivad suitsetajaga ühes ruumis või viibivad tema lähedal, 

hingavad sisse samu ohtlikke kemikaale kui suitsetaja. Eriti ohtlik on passiivne suitsetamine lastele, 

rasedatele, imetavatele naistele, vanuritele, südamehaigetele ja hingamisprobleemidega inimestele.48 

18% (48 in) Jõelähtme valla elanike TH küsitlusele vastanutest viibib harva ruumides, kus suitsetatakse, 

6% (17 in) vastanutest  teeb seda aga iga päev (joonis 58).  

                                                             
47 Suitsetamisest loobumise kasude ja võimaluste kohta loe: https://www.tubakainfo.ee/loobu-suitsetamisest/ 
48 Loe passiivse suitsetamise kohta tubakainfo kodulehelt: https://www.tubakainfo.ee/passiivne-suitsetamine/ 
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Joonis 58. Passiivne suitsetamine Jõelähtme valla elanike seas. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH 
küsitlus (270 vastanut) 

 Narkootikumide tarvitamine 

Narkootikumide tarvitamise osas on eestimaalased tagasihoidlikumad kui teiste sõltuvust tekitavate 

ainete (alkohol, tubakas) osas. Siiski, 22% Eesti 16-64-aastasest elanikkonnast on elu jooksul tarvitanud 

narkootikume. Eestis on probleemiks üledoosisurmad, sh 86% üledoosisurmadest on leidnud aset 

meeste seas49.  

8,5% (23 in) Jõelähtme valla elanike TH küsitlusele vastanutest on tarvitanud narkootilisi aineid 

(kanepit, amfetamiini, extacy`t, kokaiini). 

 Turvakäitumine 

6.8.1.  Kondoomi kasutamine 

2018. a TKU tulemuste kohaselt kasutab natuke rohkem kui kolmandik (34%) täiskasvanud 

elanikkonnast juhupartneriga seksuaalvahekorras olles alati kondoomi. Enamikel juhtudel kasutab 

kondoomi 12,9% täiskasvanud elanikkonnast. Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles ei kasuta mitte 

kunagi kondoomi 43,3% täiskasvanud elanikkonnast, vahetevahel teeb seda 9,9% täiskasvanud 

elanikkonnast. On omamoodi üllatav, et juhupartneriga seksuaalvahekorras mitte kunagi kondoomi 

kasutajaid on naiste seas rohkem – 51,5% naistest ja 35% meestest. Positiivsena saab ära märkida, et 

juhupartneriga vahekorras olles kondoomi mittekasutajate osa on alates 2000. aastast langustrendis 

olnud (vähenemine 11,9%) ja alati kondoomi kasutajate osa tõusutrendis (+14,9%). (Allikas: Tervise 

Arengu Instituut, TKU60).  

15,9% (43 in) Jõelähtme valla elanike TH küsitlusele vastanutest on viimase 12 kuu jooksul 

juhupartneriga seksuaalvahekorras olnud. Suurem osa neist (81,4%, 35 in) ei ole juhupartneriga 

seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutanud 50 , 16,3% neist (7 in) on seda teinud enamikel 

juhtudel/vahetevahel ja vaid 1 inimene neist alati (joonis 59).  

                                                             

49 Country Drug Report, Estonia, 2017: 
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4527/TD0416914ENN.pdf 
50 Siinkohal tuleb aga vallaelanike TH küsitluse tulemusi analüüsides arvestada teatava võimalusega, et küsimust 
võidi ka valesti mõista, st juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi mittekasutanute osa ei pruugi olla 
nii suur, kui uuringu tulemused seda näitavad. Küsimus oli üles ehitatud järgnevalt: Kui sageli olete viimase 
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Joonis 59. Viimase 12 kuu jooksul juhupartneriga seksuaalvahekorras olnute kondoomi kasutamise 
sagedus Jõelähtme valla elanike seas. Allikas: Jõelähtme valla elanike TH küsitlus (270 in) 

6.8.2. Helkuri kasutamine 

Kui 2000. a kandis pimedal ajal helkurit üldiselt alati 18,6% Eesti 16-64-aastasest elanikkonnast, siis 

2018. a oli see protsent 63,1. Naiste seas on üldiselt alati helkurikandjaid rohkem kui meeste seas – 

naised 70,6%, mehed 52%. (Allikas: TAI, TKU80).  

77,8% (210 in) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest kasutab pimedal ajal valgustamata 

teedel/tänavatel liikudes üldiselt alati helkurit, mis on parem kui Eesti keskmine näitaja. 15,2% 

vastanutest (41 in) teevad seda vahetevahel ja neli vastanut mitte kunagi (joonis 60).  

 

Joonis 60. Helkuri kasutamisharjumused Jõelähtme valla elanike seas. Allikas: Jõelähtme valla 
elanike TH küsitlus (270 in) 

6.8.3. Turvavöö kasutamine 

2018. a TKU tulemuste kohaselt kasutab turvavööd autot juhtides üldiselt alati 99,6%, kaassõitjana 

esiistmel üldiselt alati 99,2% ja kaassõitjana tagaistmel üldiselt alati 89,5% 16-64-aastasest Eesti 

elanikkonnast. Võrreldes 2000. aastaga on tulemused oluliselt paranenud  – 2000 a oli autot juhtides 

üldiselt alati turvavöö kasutajaid 85,4% ja kaassõitjana tagaistmel kasutajaid 20,9%. (Allikas: TAI, 

TU81).  

                                                             
12 kuu jooksul juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kasutanud kondoomi? Ja valikuvariandid olid: a) Ei ole 
olnud juhupartnereid b) Alati c) Enamikel juhtudel d) Vahetevahel e) Mitte kunagi. 
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Pea kõik (99,6%, 269 in) vallaelanike TH küsitlusele vastanud kasutavad üldiselt alati turvavööd, 

kui nad juhivad autot või istuvad autos kaassõitjana. 1 vastanu teeb seda vahetevahel.  

 Teabe (sh tervisealase) kättesaadavus 

Olulisemad teabe (sh tervisealase) jagamise kanalid Jõelähtme vallas:  

 Jõelähtme valla noortele suunatud info on koondatud infoportaali noored.joelahtme.ee, mille 

infot uuendatakse pidevalt;  

 valla koduleht ja valla Facebooki leht; 

 infot kultuurielus osalemise ja tarbimise võimaluste kohta avaldatakse ka igakuiselt ilmuvas 

vallalehes, mida levitatakse otsepostitusega ning mille kanne toimub Eesti Posti vahendusel 

kõikidesse vallas registreeritud postkastidesse; 

 tervisealast teavet saab ka perearstikeskustest; 

 lasteni jõuab tervisealane info ka terviseteenuste korraldamisega haridusasutuses; 

 vallas toimuvate ürituste kohta on info leitav ka valla kultuurikeskuse kodulehelt. Valla 

Kultuurikeskuse koduleht koondab kogu vallas toimuvad sündmused alates spordivõitlustest 

kuni külapäevadeni. Igale filiaalile on ka eraldi koduleht, mis kajastab konkreetselt selle filiaali 

sündmuseid ja pakutavad huvitegevusi. 

Mitmed vallaelanike TH küsitlusele vastanud tõid välja, et parandamist vajab valla lehe 

postkastidesse jõudmise teenus (postkasti vallaleht alati ei jõua). Samuti leiti, et rohkem võiks kasutada 

infotahvleid külades ja bussipeatustes ning sedagi, et valla lehe võiks saada tellida igakuiselt ka 

elektrooniliselt meiliaadressile. Ühe parendamisvajadusena toodi välja ka asjaolu, et vallaleht kipub 

kajastama pigem juba toimunud ürituste/ettevõtmiste infot ja pakuti välja, et postkasti võiksid ilmuda 

infolehed, mis annavad ülevaate algava kuu jooksul toimuvatest üritustest, alustavatest ringidest jms.  

 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

Tervislikku eluviisi toetavaid üritusi korraldatakse Jõelähtme vallas väga mitmeid, milledest ehk enim 

tuntud on Jõelähtme Singeli iga-aastane kolmiküritus – talvel suusavõistlused, suvel rattamaraton 

ning sügisel Kostivere sildade jooks. Igal üritusel on eraldi sõidud-jooksud lastele ja noortele ning 

amatööridele/harrastajatele ning samuti tõsistele võistlejatele/sportlastele. Jõelähtme Rattamaraton on 

rattasportlaste seas tuntud ja hinnatud üritus, kuna pakub igal aastal tehniliselt rasket ja huvitavat rada.  
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7. TERVISETEENUSED 

 Tervishoiuteenused 

Jõelähtme Vallas on olulisemate tervishoiuteenuste kättesaadavus korraldatud elanikele järgnevalt: 

 perearstid – Loo Perearstikeskus, kus töötab 2 perearsti ning 2 pereõde ning Loo Tervisekeskus, 

kus teenust osutab 1 perearst. Kostivere Perearstikeskuses on 1 perearst ja 1 pereõde; 

 eriarstiabi, sh haiglad ja hooldushaiglad – eriarstiabi osutatakse Tallinnas, hooldushaigla on 

Maardus; 

 hambaravi teenus – Pirita Hambaravi OÜ, osutab teenust Lool; 

 apteegiteenus – apteek Lool; 

 ämmaemandateenus – Tallinnas, Viimsis. 

Tabel 27 annab ülevaate Jõelähtme valla elanike rahulolust peamiste tervishoiuteenuste kvaliteedi ja 

kättesaadavusega: 

Teenus Rahul või pigem rahul 
Pigem ei ole rahul või 

üldse ei ole rahul 

Hinnangut ei anta (pole teenust 

kasutanud, ei oska hinnata vms) 

Perearstid 

.. kättesaadavus 180 in  

(66,7% vastanutest) 

44 in 

(16,3% vastanutest) 

46 in 

(17% vastanutest) 

.. kvaliteet 180 in 

(66,7% vastanutest) 

46 in 

(17% vastanutest) 

44 in 

(16,3% vastanutest) 

Eriarstiabi 

.. kättesaadavus 95 in 

(35,2% vastanutest) 

117 in 

(43,3% vastanutest) 

58 in 

(21,5% vastanutest) 

.. kvaliteet 161 in 

(59,6% vastanutest 

50 in  

(18,5% vastanutest) 

59 in 

(21,9% vastanutest) 

Haiglad, sh hooldushaiglad 

.. kättesaadavus 82 in 

(30,4% vastanutest) 

53 in 

(19,6% vastanutest) 

135 in 

(50% vastanutest) 

.. kvaliteet 86 in 

(31,9% vastanutest) 

46 in 

(17% vastanutest) 

138 in 

(51% vastanutest) 

Hambaraviteenus 

.. kättesaadavus 186 in 

(68,9% vastanutest) 

46 in 

(17% vastanutest) 

50 in  

(18,5% vastanutest) 

.. kvaliteet 193 in  

(71,5% vastanutest) 

23 in 

(8,5% vastanutest 

54 in 

(20% vastanutest) 

Apteegiteenus 
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.. kättesaadavus 218 in 

(80,7% vastanutest) 

37 in 

(13,7% vastanutest) 

15 in 

(5,6% vastanutest) 

Koolitervishoiuteenus 

.. kättesaadavus 110 in 

(40,7% vastanutest) 

16 in  

(5,9% vastanutest) 

144 in 

(53,3%) 

.. kvaliteet 103 in 

(38% vastanutest) 

22 in 

(8,1% vastanutest) 

145 in 

(53,7% vastanutest) 

Töötervishoiuteenus 

.. kättesaadavus 136 in 

(50,4% vastanutest) 

21 in 

(7,8% vastanutest) 

113 in 

(41,9% vastanutest) 

.. kvaliteet 130 in 

(48,1% vastanutest) 

21 in 

(7,8% vastanutest) 

115 in  

42,6% vastanutest) 

Ämmaemandateenus 

.. kättesaadavus 89 in 

(33% vastanutest) 

20 in 

7,4% vastanutest) 

161 in 

(59,6% vastanutest) 

.. kvaliteet 95 in 

(35% vastanutest) 

13 in 

(4,8% vastanutest) 

162 in 

(60% vastanutest) 

Koduõendusteenus ja hooldusteenused 

.. kättesaadavus 51 in 

(18,9% vastanutest) 

20 in 

(7,4% vastanutest) 

199 in 

73,7% vastanutest) 

.. kvaliteet 54 in 

(20% vastanutest) 

17 in 

(6,3% vastanutest) 

199 in 

(73,7% vastanutest) 

Tabel 27. Jõelähtme valla elanike rahulolu tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga. Allikas: 
Jõelähtme vallaelanike TH küsitlus (270 in) 
 

Enim said vallaelanike TH küsitluses ära mainitud järgmised tervishoiuteenuste kättesaadavust ja 

kvaliteeti puudutavad parendusvajadused: 

 pikad järjekorrad perearsti vastuvõtule saamiseks; 

 apteegi lahtiolekuajad võiksid paremad olla; 

 Loo tervisekeskuses ei ole pediaatrit; 

 ämmaemanda teenus võiks suuremas keskuses (Loo) olla kättesaadav; 

 töötervishoiuarst võiks aeg-ajalt Lool vastu võtta; 

 ühistransport seab mitmetes valla piirkondades tervishoiuteenuste kasutamisele omad 

piirangud; 

 perearstile võiks olla võimalik registreerida ka internetis, sh registratuuril võiks olla oma 

telefon. 

Väga mitmed küsitlusele vastanud ei kasuta valla tervishoiuteenuseid (perearstid, hambaarst jms 

Tallinnas või teises vallas). Samuti leitakse, et parem ühistransport valla ja Tallinna vahel parendaks 

oluliselt tervishoiuteenuste kättesaadavust.  
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 Nõustamisteenused 

Sotsiaalhoolekande, sotsiaaltoetuste, sotsiaal- ja lastekaitse küsimustes saab pöörduda Jõelähtme valla 

vastavate spetsialistide poole Jõelähtme vallamajas.  

Jõelähtme Valla Päevakeskuse kliente juhendatakse igapäevaeluga seotud küsimustes ning teenuste 

kasutamisel; pakutakse sotsiaalnõustamist ning abistatakse sotsiaalhoolekandeliste probleemide 

lahendamisel.  

Lastele võimaldatakse koolides psühholoogi nõustamist.  

Valdav osa vallaelanike TH küsitlusele vastanutest ei ole hinnanud nõustamisteenuste kättesaadavust 
ja kvaliteeti, sest nad ei ole teenuseid kasutanud. Teenustele hinnangu andnute osas: 

 psühholoogiline nõustamine: 40 vastanut on teenuse kättesaadavusega rahul või pigem rahul, 

22 vastanut pigem ei ole rahul või ei ole üldse rahul; teenuse kvaliteedi osas on hinnangute 

jaotumine sarnane vastavalt – 51 rahul, 20 pigem ei ole rahul; 

 erivajadustega laste nõustamine: 41 vastanut on teenuse kättesaadavusega rahul või pigem 

rahul, 16 vastanut pigem ei ole rahul;  teenuse kvaliteediga on rahul või pigem rahul 44 vastanut 

ja pigem ei ole rahul 13 vastanut; 

 sotsiaalse toimetuleku sh finantsiline nõustamine: teenuse kättesaadavusega on rahul või 

pigem rahul 45 vastanut ja pigem ei ole rahul 13 vastanut; teenuse kvaliteediga on rahul või 

pigem rahul 44 vastanut ja pigem ei ole rahul 13 vastanut; 

 seksuaalnõustamine: teenuse kättesaadavusega on rahul või pigem rahul 36 vastanut ja pigem 

ei ole rahul 12 vastanut; teenuse kvaliteediga on pigem rahul 26 vastanut ja pigem ei ole rahul 

11 vastanut; 

 sõltuvusainetest loobumise nõustamine: teenuse kättesaadavusega on rahul või pigem rahul 

30 vastanut ja pigem ei ole rahul 14 vastanut; teenuse kvaliteediga on pigem rahul 30 vastanut 

ja pigem ei ole rahul 14 vastanut.  

 

Vallaelanike TH küsitlusele vastanud tunnevad vallas kõige enam puudust järgmistest 

nõustamisteenustest: 

 psühholoogiline nõustamine täiskasvanutele (kõige enam mainitud puudus); 

 juriidiline nõustamine;  

 leinanõustamine; 

 sõltuvusprobleemidega toimetuleku nõustamine; 

 finantsiline nõustamine – kuidas toime tulla, sh kust lisasissetulekut leida või vähemate 

kuludega majandada (oleks vajalik mh ka noortele).  
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8. ANALÜÜS JA ÜLDISEMAD EDASISED TEGEVUSSUUNAD 

 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Üldeesmärk: Jõelähtme valla elanike sotsiaalne sidusus on suurenenud ja ebavõrdsus tervises vähenenud. 

I 
Positiivsed näitajad ja Eesti keskmisest paremad näitajad 

Planeerimisel suuremat edasist tähelepanu vajavad 

näitajad, sh parendamisvajadused 
Üldisemad edasised tegevussuunad 

Üldised näitajad 

1. 

o Valla demograafilised näitajad on head: vallaelanike arv 

on alates 2016. aastast taas kasvutrendis; vallaelanike 

vanuseline struktuur on rahvastiku vananemise 

perspektiivist positiivsem kui Eestis tervikuna; loomulik 

iive ja rändesaldo on püsinud aastatel 2008-2018 valdavalt 

positiivsetena; valla demograafiline tööturusurveindeks on 

alates 2016 aastast viidanud valla tööealiste hulga 

suurenemisele eelseisval kümnendil; kogurahvastikus 

valitseb soolisele tasakaalule lähedane tulemus.  

 

o Sealhulgas on KOV võimekuse indeksi uuringu kohaselt 

(viimane uuring 2013. a kohta) tegu ühe kõrgeima 

võimekusega omavalitsusüksusega Eestis. Kuigi viimastel 

aastatel pole enam vastavat uuringut läbi viidud, viitavad 

mitmed näitajad valla võimekuse kasvule (üksikisiku 

tulumaksu laekumise kasv, maksumaksjate osakaalu 

suurenemine, vähenenud töötuse määr jms), millest võib 

o Sarnaselt Eestile tervikuna iseloomustab ka Jõelähtme 

valda pigem ebaühtlaselt jaotunud rahvastik, 

mistõttu tuleb kogukonna tervist edendavate tegevuste 

planeerimisel arvestada, et parendusvajadused valla 

ühes piirkonnas võivad oluliselt erineda 

parendusvajadustest valla teises piirkonnas. Muu 

hulgas tuleb silmas pidada, et ebaühtlaselt jaotunud 

rahvastik võib kahjustada kogukonna sotsiaalse 

sidususe51 näitajaid.  

 

o Suurenemas on 65-aastaste ja vanemate osakaal ning 

sünnitusikka hakkavad jõudma väiksemaarvulised 

põlvkonnad. Samaaegselt on Eestis esinevaks üldiseks 

trendiks sünnituste kandumine vanematesse 

earühmadesse, mis suurendab riski, et teise või 

kolmanda lapse sünd võib osutuda mitmetel põhjustel 

vähetõenäoliseks. Kahe eelpool kirjeldatud trendi 

 

                                                             
51 Sotsiaalne sidusus (social cohesion) – kogukonna suutlikkus kindlustada kõigi tema liikmete heaolu, vähendades ebavõrdsust ja vältides polarisatsiooni; sotsiaalsel usaldusel, 
kindlustundel, vastastikusel abistamisel, jagatud väärtustel ja võrdsetel võimalustel põhinev kokkuhoidev suhe.  



91 

 

järeldada, et Jõelähtme vald on tõenäoliselt ka täna üks 

kõrgema võimekusega omavalitsusüksuseid Eestis.  

koosmõju viitab võimalusele, et lähitulevikus võib ka 

Jõelähtme valla rahvastiku loomulik (taastootmine 

sündide arvelt, ei ole kaasatud rännet) taastumisvõime 

mõningal määral langeda.  

2. 

Haridus on üks olulisemaid sotsiaalmajanduslikke 

tervisemõjureid. Võrreldes 2012. a andmetega on Jõelähtme 

valla elanikkonna (15+ vanuserühm) haridustaseme näitajates 

võimalik täheldada positiivseid arenguid: suurenenud on nende 

vähemalt 15-aastaste osakaal, kes omavad kolmanda taseme ja 

teise taseme haridust ning vähenenud on põhihariduse või 

madalama haridustasemega vähemalt 15-aastaste osa; ka 

soolised erisused kõrghariduse omajate seas on vähenemas.  

  

Tööturusituatsioon ja toimetulek 

3. Jõelähtme vald on ettevõtluse arenguks perspektiivikas: 

ajavahemikul 2004-2018 on kasvanud igas suuruses ettevõtete 

arv, mis omakorda viitab ka potentsiaalsete töökohade 

kasvutrendile kogukonnas.  

2018. a seisuga on Jõelähtme vallas statistilisse profiili 

kuuluvaid ettevõtteid kokku 688 – neist  93% on 

mikroettevõtted, mis viitab sellele, et vallas on palju 

ettevõtlikke inimesi, kes soovivad ise olla ettevõtjad. 

Vald on motiveeritud tegema koostööd olemasolevate ja 

potentsiaalsete ettevõtjatega, et parandada veelgi vallaelanike 

võimalusi leida tööd oma vallas kodu lähedal, sh tähtsaks 

peetakse muu hulgas keskkonnasõbralikuma tootmise 

arendamist. 

 Paremad võimalused leida tööd oma vallas kodu 

lähedal mõjuvad positiivselt nii valla võimekusele 

midagi ära teha kui ka elanike heaolule ja tervisele – 

eeldatavasti jääb rohkem aega perega koos olemiseks, 

huvitegevuseks ja kultuuri tarbimiseks. Samuti võib 

väheneda liikluskoormus suurematel maanteedel.  

 Seetõttu on vallaelanike heaolu perspektiivist 

oluline jätkata ettevõtluse toetamisega vallas ning 

otsida uusi võimalusi ettevõtluse arendamiseks. 

Kuna valla territooriumit iseloomustab suur 

keskkonnakoormus ja keskkond on oluline 

tervisemõjur, tuleks võimalusel keskenduda 

eelkõige keskkonnasõbralikuma ettevõtluse 

arendamisele/toetamisele.  

4.   Töötus on oluline terviserisk. Kuigi Jõelähtme valla töötute 

statistika on liikunud ootuspäraselt sünkroonselt kogu Eesti 

trendiga, on Jõelähtme valda iseloomustanud iga-aastaselt 

(2008-2018) madalam registreeritud töötuse määr (arvutused 

Nii Eestis kui ka Euroopas üldisemalt räägitakse üha enam 

vajadusest toetada vanemaealiste tööturul osalemist – 

millised piirangud ja takistused on vanemaealistel 

töökohtadele pääsemisel ja kuidas vanemaealiste 
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vanuserühma 15-64 suhtes) kui Eestis tervikuna. Üks 

positiivseid mõjutajaid on siinkohal ka Jõelähtme valla 

kuulumine Tallinna tööjõureaali. 

Jõelähtme valla toetuste- ja sotsiaalteenuste süsteemis on 

mitmeid lähenemisi, mille eesmärk on toetada töötuks jäänuid.  

töökohtadel püsimise/töökohtadele pääsemise võimalusi 

parendada?  

Vanemaealiste tööturul osalemine vajab kogukonna 

liikmete heaolu tagamise kontekstis üha suuremat 

tähelepanu ka nn „rohujuuretasandil“ (riigiüleste trendide 

jälgimine, vallaelanike olukorra kaardistamine, vajadusel 

ka valla tasandil sekkumismeetmete välja töötamine ja 

nende rakendamine). 

5. Alates 2012. aastast on maksumaksjate osakaal valla 

registreeritud elanikkonnast näidanud kasvutrendi – 2018. a 

moodustasid maksumaksjad valla aastakeskmisest 

elanikkonnast 53,1% (2012. aastal 44,1%).  

Mida suurem on maksumaksjate osakaal, seda väiksem surve 

on maksumaksjatel sotsiaalsfääri ülalhoidmiseks.  

  Jätkata kampaaniatega mille eesmärk on kutsuda 

inimesi üles end valla elanikuks registreerima ja 

suurendada inimeste teadlikkust kasudest, mis 

kaasnevad end valla elanikuks registreerimisega, 

sh asjaoludest, miks on valda registreeritud elanik 

vallale oluline.  

 Suurendada vallaelanike teadlikkust 

ümbrikupalga saamise ja maksmisega 

kaasnevatest riskidest. 

6. Miinimumpalga saajate osakaalu kasv ei ole suurendanud 

vallaelanike vajadust toimetulekutoetuste järgi. 

Lisaks on vallas välja makstavad toimetulekutoetused 

toimetulekupiiri tagamiseks elaniku kohta olnud igal 

vaadeldaval aastal (2003-2018) väikesemad kui Eestis 

keskmiselt, mis viitab asjaolule, et Jõelähtme vallas on 

vaesusriskis elavate inimeste osakaal kogu elanikkonnast 

väiksem kui Eestis tervikuna. 

Miinimumpalka saavad töötajad on potentsiaalses 

vaesusriskis elavad inimesed. Jõelähtme vallas on 

maksumaksjate arvu suurenemisega paralleelselt kasvanud 

nii miinimumpalga saajate arv kui ka miinimumpalga 

saajate osakaal maksumaksjatest (2018. aastal 

aastakeskmiselt 664 in; 19,5% maksumaksjatest).  

Siinkohal tuleb aga arvestada, et MTA palgaväljamaksete 

andmete puhul ei ole teada, kas miinimumpalga suurust 

töötasu saadi täistööaja või sellest väiksema koormusega 

töötamise eest ja sedagi, et arvestatavale osale Eesti 

töötajatest makstakse osalist ümbrikupalka (Eesti 

Konjunktuuriinstituudi andmetel said 2017. aastal 

ümbrikupalka 10-15% Eesti töötajatest, sh kõigist 

 Suurendada vallaelanike teadlikkust 

ümbrikupalga saamise ja ümbrikupalga 

maksmisega kaasnevatest riskidest ja 

murekohtadest.  
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ümbrikupalga saajatest maksti vaid 5%-le töötasu ainult 

illegaalselt). 

7. Palgatöötaja kuu keskmise brutotulu poolest on Jõelähtme 

vald 2018. aastal kohalike omavalitsusüksuste seas kõrgel 9-

ndal kohal, sh Jõelähtme vallaelanike keskmine brutotulu on 

ületanud aastatel 2008-2018 nii Eesti kui ka Harju maakonna 

keskmist brutotulu.  

Sarnaselt Eestile tervikuna avaldub sooline palgalõhe 

selgelt ka Jõelähtme valla brutotulu statistikas. Jõelähtme 

valla sooline palgalõhe on pea kõigil vaadeldavatel aastatel 

(2008-2018) olnud pisut suurem kui Eestis keskmiselt.  

Samuti viitab statistika palgalõhe suurenemisele.  

 

8. Jõelähtme valla tööealise elanikkonna koormus mittetööealiste 

ülal pidamiseks (ülalpeetavate määr) on pisut väiksem kui 

Eestis ja Harju maakonnas tervikuna (01.01.2019.a 52,7 

inimest 100 tööealise kohta). Siinkohal tuleb aga arvestada, et 

tingituna vanemaealiste aktiivsuse kasvust Eesti tööturul, võib 

tegelik ülalpeetavate määr olla isegi mõnevõrra väiksem kui 

statistika näitab  (ülalpeetavate määra arvutamisel loetakse 

tööealiseks elanikkonnaks 15-64-aastased).  

Ka vallaelanike vanuseline struktuur on rahvastiku vananemise 

perspektiivist positiivsem kui Eestis tervikuna.  

  

9. Igas kohalikus omavalitsuses on ravikindlustamata isikuid. 

Seisuga 31.12.2018 on 94% Jõelähtme valla elanikkonnast 

ravikindlustusega kaetud, mis on pisut parem kui kogu Eesti 

näitaja (92,1%).  

Ravikindlustamata isikutele on Jõelähtme vallas ette nähtud 

ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus. 

  

10. 
o Töövõimetuspensionäride arv on Jõelähtme vallas selgelt 

vähenemas. Töövõimetuspensionäride arvu vähenemise 

üheks põhjuseks on 2016. a käivitunud töövõimereform.  

 

o Jõelähtme vald on osalenud projektis „Tööturul osalemist 

toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine 

ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas“, mille 

o Puuetega inimeste arv kasvab aasta-aastalt ja seda nii 

Eestis tervikuna kui ka Jõelähtme vallas – võrreldes 

2008. aastaga on Jõelähtme valda lisandunud 180 

puudega isikut.  

 

o Ka vallaelanike TH küsitluse vastused viitavad 

pikaajaliste terviseprobleemide ja 

Tulenevalt puuetega inimeste osakaalu suurenemisest 

ja krooniliste terviseprobleemide üha laiemast 

levimusest ning nendega kaasnevatest piirangutest 

igapäevastele tegemistele, sh töövõimele, vajab 

vähenenud töövõimega (sh puuetega) inimeste 

kaasatus tööturule üha suuremat tähelepanu. Tööl või 
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tulemusel saavutati mitmeid positiivseid arenguid 

valdkonna arendamisel.  

 

o Jõelähtme vald osaleb Sotsiaalkindlustusametiga koostöös 

pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli 

rakendamine kohalikus omavalitsuses“ (projekti periood 

01.10.2019-31.12.2021). Uus teenusmudel toetab muu 

hulgas psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast 

osalemist tööhõives.  

 
o Ka Jõelähtme valla mitmed sotsiaalteenused ja -toetused 

kannavad endas erivajadusega/vähenenud töövõimega 

inimeste tööturul osalemise soodustamise eesmärki. 

 

o Koostatud on Jõelähtme valla tervise- ja heaoluprofiil. 

terviseprobleemidest tulenevate tegevuspiirangute 

küllaltki laialdasele levimusele: a) enam kui ühel 

kolmandikul (37%) küsitlusele vastanutest52 on mõni 

pikaajaline terviseprobleem; b) vastamisele eelnenud 

poolaastal on 44% vastanute igapäevaseid ettevõtmisi  

terviseprobleemid vähemal või suuremal määral 

piiranud. 

 

o Kusjuures 10 vallaelanike TH küsitlusele vastanut ei 

saa vigastuse või haiguse tõttu üldse sportida, sh 5 

vastanu mittetöötamise põhjuseks on märgitud „tervis 

ei võimalda“.  

 

siis selle puudumisel on märkimisväärne mõju 

inimese tervisele ja heaolule! 

 Esmane on tagada kõigile vähenenud töövõimega  

inimestele Töötukassa poolt osutatavate teenuste 

kättesaadavus ja toetada vähenenud töövõimega 

inimeste töötamise võimalusi eelkõige kodu 

lähedal (kaardistada võimalikud töökohad).  

 Jätkata vallas pakutavate seotud teenuste 

arendamise/väljatöötamisega.  

 Ennetamaks terviseprobleemidest tulenevaid 

tegevuspiiranguid vallaelanike seas, integreerida 

tervisedenduse põhimõtteid üha enam valla elu 

korraldamisse.  

11. Sotsiaaltoetused rahuldavad hetkel vallaelanike vajadusi.    

12. o Jõelähtme vallas korraldatakse sotsiaalteenustena kõiki 

sotsiaalhoolekande seaduse poolt KOV-ile kohustuseks 

pandud sotsiaalteenuseid – mida ei pakuta kohapeal, seda 

korraldatakse abivajajale individuaalselt.  

o Jõelähtme valla Päevakeskus korraldab koostöös 

Dementsuse Kompetentsikeskusega tugigruppe 

dementsusega inimeste lähedastele ja inimestele, kelle 

dementsusega lähedane on juba lahkunud.  

o Jõelähtme Vallavalitsus otsib võimalusi ka 

hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks: 

viiakse ellu projekt „Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi 

mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine 

o Arendamist vajab sotsiaaltransporditeenus (nõudlus 

selle järele kasvab kiiresti).  

o Vallaelanike TH küsitlusele vastanute poolt ära 

märgitud sotsiaalteenustega seotud parendusvajadused 

olid seotud eelkõige teenuste kättesaadavusega – 

täpsemalt ühistranspordiga. Samuti märgiti ära, et 

suuremat tähelepanu vajaksid alzheimeri tõbe põdevad 

inimesed ja tema lähedased. 

o Vallaelanike TH küsitlusele vastanute poolt märgiti 

eraldi parendusvajadusena ära ka ratastooliga ligipääs 

KOV-i (sh sotsiaalosakonda) – hetkel see puudub. 

 Otsida võimalusi ühistranspordi teenuse 

parendamiseks ja sotsiaaltransporditeenuse 

arendamiseks (parandamaks sotsiaalteenuste 

kättesaadavust).  

 Analüüsida  alzheimeri tõbe põdevate inimeste ja 

tema lähedaste abivajadusi, vajadusel planeerida 

parendustegevused. 

 Leida võimalused tagamaks ka ratastooliga 

ligipääs KOV-i. 

 Vananeva rahvastiku kontekstis on oluline jätkata 

vallas pakutavate sotsiaalteenuste arendamisega, 

                                                             
52 Jõelähtme valla elanike terviseseisundi ja heaolu küsitlusele (vallaelanike TH küsitlus) vastanuid oli kokku 270.  
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hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks 

Jõelähtme vallas“.  

o Jõelähtme vald kasutab sotsiaalvaldkonna arendamiseks 

aktiivselt ka EL fondidest toetuse taotlemise võimalusi 

(projektitaotluste kirjutamine).  

o Suurem osa (84%, 121 in) neist vallaelanike TH küsitlusele 

vastanutest, kes on kasutanud valla poolt pakutavaid 

sotsiaalteenuseid, on kas rahul või pigem rahul nii teenuste 

kvaliteedi kui ka teenuste kättesaadavusega.  

mille eesmärk on toetada nii (üksiealavaid) 

vanemaealisi kui ka omastehooldajaid.  

 

Kaasatus kogukonna tegevustesse ja sotsiaalne sidusus 

13. Elanikkonna motiveerimine ja tunnustamine on tulemuslik 

lähenemine kogukonna sotsiaalse sidususe suurendamisel ja 

elanike võimestamisel. Jõelähtme vallal on kujunenud väga 

mitmeid valdkondi hõlmav ja mitmekülgne kogukonna 

motiveerimise ja tunnustamise „pakett“. 

  Laiendada elanike tunnustamise ja motiveerimise 

viise veelgi: otsida võimalusi ka parimate tervist 

edendavate praktikate tunnustamiseks 

koolis/lasteaias/tööl.  

14. Jõelähtme vallas on esindatud 30 eri rahvust, mis küll ühelt 

poolt rikastab kogukonda kultuuriliselt, kuid teisalt pakub ka 

mitmeid väljakutseid. Vallas pööratakse tähelepanu 

muukeelsete laste/õpilaste eesti keele oskuse parendamisele 

(täiendav keeleõpe), mis on ühtlasi üheks tulemuslikumaks 

lähenemiseks eesti keelt mitte-kõnelevate elanike 

integreerimisel kogukonda.  

Rahvastikuregistri andmetel ei ole hetkel vallas muud keelt 

kui eesti või venekeelt rääkivaid alla 18-aastaseid. 

Arvestades aga laia rahvuste esindatuse spektrit, tuleb 

valmis olla ka muud keelt kõnelevatele (muu keel kui eesti 

või vene keel) lastele täiendava keeleõppe korraldamiseks.  

 Kaaluda nn „rahvuste päeva“ tüüpi ürituste 

korraldamist, kus eri rahvusest vallaelanikud 

saaksid oma toitu/kultuuri/keelt/kombeid teistele 

rahvustele tutvustada.  

15. Jõelähtme vald kasutab elanike omavalitsuse 

otsustusprotsessidesse kaasamiseks väga mitmeid 

lähenemisi.  

Heaks kaasamise näiteks on nõuandva organina Jõelähtme 

Valla Noortevolikogu loomine (teenib mitut eesmärki: 

noorsootöö tõhusam korraldamine, noorte parem kaasamine), 

kuhu kuuluvad noored erinevatest vanuserühmadest ja 

kantidest. 

Ometigi, ligi pooled (48%) vallaelanike TH küsitlusele 

vastanutest leiavad, et nad kas pigem ei saa piisavalt või ei 

saa piisavalt valla otsustusprotsessides ja kogukonna 

tegevuste planeerimisel kaasa rääkida.  

 

 Otsida täiendavaid võimalusi elanike 

kaasamiseks omavalitsuse 

otsustusprotsessidesse, sh suurendada elanike 

teadlikkust olemasolevatest võimalustest olla 

kaasatud.  

 

 Kaaluda „kaasava eelarve“ rakendamist 

Jõelähtme vallas.  
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16. Mitmed näitajad viitavad vallaelanike küllaltki heale 

võimestumise53 tasemele: 

o vallas on 95 registreeritud MTÜ-d, millest 31 on külaelu 

arendavad ja 4 vabatahtliku ennetus- ja päästetegevusega 

tegelevad; 

o mitmed külad on koostanud endale arengukavasid, läbi 

mille kaasatakse ka vallavalitsust külaelu arendamisse, sh 

kasutatakse ka projektitoetuste taotlemise võimalusi;  

o perioodil 2013–2018 valla poolt toetatud kultuuri-, 

haridus- ja spordiprojektide aastakeskmine arv (26) viitab 

elanike suutlikkusele ja huvile kirjutada projektitaotlusi;  

o suurenenud on vallapoolne MTÜ-de tegevuse rahastus (sh 

rahuldatud  taotluste arv) – toetatakse MTÜ-de tegemisi, 

mis kannavad endas vallaelu (sh ühistegevuse/huvialase 

tegevuse) arendamise eesmärki; 

o suhteliselt suur (31%) on nende vallaelanike TH 

küsitlusele vastanute osa, kes juba osalevad mõnes vallas 

tegutsevas seltsis/ühingus/grupis ja pigem väike nende osa 

(22%) kes ei ole sellest üldse huvitatud.  

Natuke alla poole vallaelanike TH küsitlusele vastanutest 

(47%) hetkel küll vallas tegutsevate 

seltside/liitudes/gruppide/ühingute tegemistes ei osale, kuid 

ei välista võimalust tulevikus seda teha, mis viitab 

vallaelanike avatusele olla kogukonna tegevustesse 

kaasatud – positiivne näitaja, millega arvestada edasiste 

tervist edendavate lähenemiste planeerimisel! 

 Kaaluda elanikele projektikirjutamise infopäeva 

korraldamist või leida muid võimalusi inimeste 

teadlikkuse suurendamiseks projektikirjutamise 

(sh kogukonnaelu edendamise võimaluste) 

valdkonnas.  

 

 

17. 
Jõelähtme vald osaleb Sotsiaalkindlustusametiga koostöös 

pilootprojektis "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli 

rakendamine kohalikus omavalitsuses“ (projekti periood 

01.10.2019-31.12.2021),  mille sihtrühmaks on raske, sügava 

või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed 

(16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole 

erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende 

perekonnad. Uus teenusmudel toetab muu hulgas psüühilise 

erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja 

Puue koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike 

takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega 

võrdsetel alustel. Puudest tulenevalt võib inimene vajada 

sekkumisi ja abi erisuguste teenuste, toetuste jm meetmete 

näol mitmetest valdkondadest. Puuetega inimeste arv 

kasvab aasta-aastalt ja seda nii Eestis tervikuna kui ka 

Jõelähtme vallas – võrreldes 2008. aastaga on Jõelähtme 

valda lisandunud 180 puudega isikut.  

 Jätkata vallas pakutavate teenuste 

arendamise/väljatöötamise ja rakendamisega (sh 

teenuseid arendavates projektides osalemistega), 

mille eesmärk on toetada erivajadustega inimeste 

ühiskonnaelus osalemist ja  kaasamist kogukonna 

tasandil.  

                                                             
53 Võimestumine (empowerment for health) – üksikisiku, grupi ja/või kogukonna suutlikkus korraldada ja kontrollida ja juhtida oma elu puudutavaid tegevusi.  
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kaasamist kogukonna tasandil. 

Jõelähtme vallas on ellu viidud ka mitmeid teisi projekte, mille 

eesmärk on parendada erivajadusega inimeste elukvaliteeti ja 

toetada nende ühiskonnaelus osalemist. Sama eesmärki 

kannavad endas ka mitmed vallas pakutavad sotsiaalteenused ja 

-toetused.  

Seega on Jõelähtme vallas kasvamas nende inimeste 

osakaal, kes vajavad suuremat tuge mh ka kogukonnaelus 

osalemiseks (sh kogukonna tasandil kaasatud olemiseks).   

18. Jõelähtme vallas tegutseb 12 naabrivalve sektorit läbi mille on 

naabrivalvesse kaasatud 207 kodu. See on ühe valla kohta 

küllaltki hea tulemus, viidates mh parematele ühiskondliku 

sidususe ja  piirkondade turvalisuse näitajatele.  

  Seada eesmärgiks naabrivalve piirkondade arvu 

jätkuv suurenemine (naabrivalve suurendab 

turvalisust, heakorda ja ühiskondlikku sidusust 

üldisemalt). Suurendada vallaelanike teadlikkust 

naabrivalve olemusest ja sellega kaasnevatest 

kasudest.  
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 LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

Üldeesmärk: Jõelähtme vallas elavate laste ja noorte tervisenäitajad paranevad, noored annavad oma tervisele järjest positiivsema hinnangu. 

II 
Positiivsed näitajad/Eesti keskmisest paremad näitajad 

Planeerimisel suuremat edasist tähelepanu vajavad 

näitajad, sh parendamisvajadused 
Üldisemad edasised tegevussuunad 

1. o Hetkel suudab Jõelähtme vald tagada lasteaiakoha pea 

kõigile valla lastele. Kostiveres ja Neemel on vabu kohti, 

Loo lasteaias on ca 25 last järjekorras (2019. a andmed). 

 

o Vähemas on tendents, et valla lapsed käivad teiste 

omavalitsuse koolides.  

Kui laste arv Jõelähtme valla lasteaedades on alates 2016. 

aastast mõõdukat langustrendi näidanud, siis valla koolides 

on õpilaste arv alates 2011. aastast püsinud kasvutrendis.   

 48% valla registreeritud elanikkonnast on 

koondunud Loo piirkonda, mistõttu tuleb otsida 

võimalusi Loo piirkonnas lasteaiakohtade arvu 

suurendamiseks.  

 Toetada haridusasutusi vastavalt vajadusele, et 

nad suudaksid laste/õpilaste arvu muutusega 

edukalt toime tulla.  

2. Jõelähtme vald investeerib jõudumööda laste ohutu elu- ja 

õpikeskkonna arendamisse pidevalt. Viimastel aastatel on 

tähendanud see näiteks suuremaid investeeringuid 

haridusasutuste renoveerimisse ja rekonstrueerimisse.  

 

 

Vallaelanike TH küsitluse tulemuste kohaselt enim (29,3% 

vastanutest) nähakse potentsiaalse ohuna lastele vallas 

veekogusid (vajalike piirete olemasolu jms), sellele 

järgnevad teed kooli ja lasteaeda (27,4% vastanutest) ja 

ülekäigurajad (ligi veerand vastanutest). Positiivsena saab 

aga ära märkida, et suurem osa vastanutest (75,6%) leiab, et 

vallas asuvad mänguväljakud on lastele ohutud või pigem 

ohutud. Enim said vastanute poolt esile toodud järgmised 

parendusvajadused: 

- mitmetes olulistes kohtades puuduvad veekogudel 

piirded (nt Haljava tiik; Loo alevikus oja sillakestel 

pole piisavalt piirdeid); 

- mitmetesse kohtadesse võiks kaaluda ülekäiguraja 

loomist (nt Haljava bussipeatuse juurde, Neeme 

lasteaia ja kooli juurde); 

- mitmetesse kohtadesse võiks kaaluda tee äärde piirdeid 

(nt Ellandvahe teel jalakäijal ohtlik teeservas, 

Saviranna tee); 

 Analüüsida vallaelanike TH küsitlusele vastanute 

poolt ära märgitud vallas esinevaid laste elu- ja 

õpikeskkonna parendusvajadusi ning planeerida 

vajalikud parendustegevused.  

 

 Otsida võimalusi vallaelanike aktiivsemaks 

kaasamiseks lastele ohutuma keskkonna loomisel 

– korraldada nt vallaüleseid talguid, mille 

eesmärk oleks lastele ohtlike kohtade detailsem 

kaardistamine/kergemini likvideeritavate ohtude 

kõrvaldamine. Kuna ohukohti võib esineda 

kõikjal vallas,  annaks elanike laialdasem 

kaasamine parema tulemuse.  
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- ohutustaseme tõstmiseks tasuks edasi arendada 

kergliiklusteid (nt Haljavasse, Saviranna jms); 

- mitmetesse kohtadesse võiks kaaluda „lamava politsei“ 

loomist (kihutavad autojuhid); 

- ootepaviljonid – nt bussilaste jaoks puudub Neeme tee 

peatuses ootepaviljon; 

- Neeme kooli sisetemperatuur – vana osa vajaks hädasti 

soojustamist, ventilatsiooni ja uut küttesüsteemi. Täna 

on selles osas väga raske temperatuuri stabiilsena 

hoida. Kui II korruse klassides on normaalne 

temperatuur, siis alumisel korrusel on külm. Kui all on 

normaalne, siis üleval võib ülesse sulada. Suurte 

tuultega on II korruse nurga klassis tavapärane jopedes 

tundi pidada.  

3. Kõik kolm Jõelähtme valla lasteaeda on TEL võrgustiku 

liikmed. Koolidest on TEK võrgustikuga liitunud Loo 

Keskkool. Igal valla haridusasutusel (sh noortekeskustel) on 

ette näidata mitmeid tähelepanuväärseid tervist edendavaid 

praktikaid.  

  Seada eesmärgiks kõigi valla koolide liitumine 

TEK võrgustikuga.  

 Töötada välja parimate tervist edendavate 

praktikate tunnustamise süsteem.  

4. Jõelähtme valla  haridusasutusi iseloomustab suhteliselt hea 

tugi- ja tervisteenuste olemasolu, mida järjepanu ja vastavalt 

vajadusele ka edasi arendatakse.  

Erivajadustega õpilaste arv on kasvutrendis (sh kui 

absoluutarvudes on andnud valla puuetega inimeste arvu 

kasvu suurima panuse täiskasvanud, siis kasvutempo on 

olnud kiirem lastel, mille tulemusena on vallas puuetega 

laste osakaal aastatel 2008-2018 kasvanud 7,3% võrra), 

millest lähtuvalt vajab ka valla haridusasutustes pakutavate 

tugi- ja terviseteenuste piisavus üha suuremat tähelepanu.  

 Analüüsida/hinnata regulaarselt valla 

haridusasutustes pakutavate tugi- ja 

terviseteenuste piisavust ning jätkata teenuste 

arendamisega vastavalt vajadusele.  

 

5. Vallas on mitmekesised lastele ja noortele suunatud osalemise 

võimalused huvitegevuses, huvihariduses ning 

osalusvõimaluste arv on iga aastaga kasvanud. Samuti on 

kooliealiste noorte osalus huvihariduses ja huvitegevuses väga 

kõrge (75% 7-19. aastastest noortest). Enamus noortele 

suunatud huviringe on noortele tasuta. 

  Positiivse trendi hoidmiseks jätkata 

lastele/noortele suunatud huvitegevuse, 

huvihariduse mitmekesistamisega. 
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6. Jõelähtme valla noorsootöö valdkonnas rakendatakse mitmeid 

tähelepanuväärseid noorte tervist ja heaolu edendavaid 

lähenemisi:  

o Jõelähtme Valla Noortevolikogu loomine ja töös hoidmine 

(nõuandev organ, noorsootöö tõhusamaks korraldamiseks, 

noorte paremaks kaasamiseks), noortevolikokku kuuluvad 

noored erinevatest vanuserühmadest ja kantidest; 

o suvisel koolivaheajal õpilasmalevate korraldamine, mille 

eesmärk on anda noortele teadmisi ja praktilisi kogemusi 

tööturule sisenemiseks, edendada ühiselt füüsilist tervist, 

arendada loovust, laiendada silmaringi, pakkuda noortele 

isiklikku eduelamust;  

o noorteinfot koondav noorteportaal noored.joelahtme.ee, 

kust leiab täpsema info noortekeskuste ja sealsete 

sündmuste, huvihariduse ja huvitegevuse ning erinevate 

noori puudutavate teemade kohta.  

Noorsootöö arengut juhib Jõelähtme valla noortevaldkonna 

arengukava 2017-2022. 

  Jätkata valla noortevolikogu põhitegevuse 

toetamisega ning  noortevolikogu töö 

efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks 

muutmisega. 

7. Jõelähtme vald kasutab erinevaid lähenemisi, et tagada noortele 

ja lastele olulisemate teenuste kättesaadavus (alates 

koolitranspordi korraldamisest, lõpetades huvihariduse ja 

huvitegevuse toetamisega).  

Huviringide kättesaadavuse suurendamiseks on alates 2018. 

aastast käima pandud ka siseliin J16, mida rahastatakse 

riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest.  

  Seada eesmärgiks vallasisese ühistranspordi 

parem korraldamine – see parendaks veelgi 

lastele/noortele olulisemate teenuste (sh 

huvitegevuse ja huviharidusega tegelemise 

võimaluste) kättesaadavust.  

8. Statistika viitab  probleemsete noorte osakaalu vähenemisele 

Jõelähtme vallas: 

o 2011–2019 ei ole Jõelähtme vallas koolikohustuse 

mittetäitmist esinenud (need kes ei käi valla koolides, 

  Positiivse trendi jätkumiseks vajab valdkond 

süstemaatilist ja järjepidevat tähelepanu (nii 

üldisemate ennetusmeetmete rakendamist, kui ka 

konkreetselt probleemsetele noortele suunatud 

tegevuste/programmide/ rakendamist ja 
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käivad välisriikide koolides või Tallinna koolides), küll 

aga tuleb ette koolist „popitamist“; 

o alaealiste poolt toime pandud süütegude arv on aastatel 

2008–2018 näidanud selget langustrendi ja seda eelkõige 

väärtegude arvelt. 2018. a registreeriti 9 alaealiste poolt 

toime pandud süütegu (3 kuritegu ja 6 väärtegu), mis on 

ühtlasi vaadeldava perioodi (2008-2018) madalaim 

tulemus.  

Oma osa on siin kindlasti valla hästi korraldatud noorsootöö 

valdkonnal ning pakutaval huvi- ja hobitegevusel.  

arendamist), sh erilist tähelepanu vajavad koolist 

„popitavad“ noored.  

 

9. Valla tervise- ja heaoluprofiilis on tuvastatud prioriteetsemad 

valdkonnad/probleemkohad, millega tegelemine võib 

suurendada vallas elavate laste/noorte osakaalu, kes annavad 

oma tervisele positiivsema hinnangu.  

Valla koolinoorte TH küsitlusele vastanud alaealiste 

hinnangud oma tervisele on lähedased Eesti keskmisele –

84% vastanutest hindas oma tervist kas väga heaks või 

heaks (Eesti keskmine 86%). Veerand vastanud alaealistest 

leidis, et nende tervis on rahuldav ja üks vastanu hindas oma 

tervist väga halvaks. 

 Seada eesmärgiks vallas elavate laste/noorte 

osakaalu suurendamine, kes annavad oma 

tervisele positiivse hinnangu.  

 

 

10. Mitmete valla haridusasutuste (sh noortekeskuste) 

tähelepanuväärsemate tervist edendavate praktikate 

eesmärgiks on muu hulgas laste/noorte füüsilise aktiivsuse 

suurendamine.  

 

 

27% valla koolinoorte TH küsitlusele vastanud 

alaealistest 54  on iga päev peale koolitunde kehaliselt 

niivõrd aktiivsed, et see toob endaga kaasa mõõduka 

higistamise/hingeldamise. Vähemalt iga teine küsitlusele 

vastanud alaealine (52%) puutub eelkirjeldatud 

aktiivsusega kokku mõned korrad nädalas. 21% küsitlusele 

vastanud alaealistest on aga väiksema kehalise aktiivsusega 

(WHO soovitus on, et kõik lapsed liiguksid iga päev 60 

minutit aktiivselt).  

 

Kuna füüsiline aktiivsus on otseselt seotud  kehakaalu 

ja enesega rahulolu näitajatega (tihti ka koolikiusuga), 

siis laste/noorte füüsilise aktiivsuse suurendamine on 

prioriteetseks valdkonnaks laste/noorte 

tervisenäitajate parendamisel. 

 Jätkata juba kasutusel olevate tervist edendavate 

praktikate rakendamisega, mille eesmärgiks on 

muu hulgas laste/noorte füüsilise aktiivsuse 

suurendamine. 

                                                             
54  Jõelähtme valla koolinoorte terviseseisundi ja heaolu küsitlusele (valla koolinoorte TH küsitlus) vastas kokku 97 alaealist ja 17 18-26-aastast noort. 
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 Tuvastada uusi vallale sobivaid laste/noorte 

liikumisharjumusi kujundavaid häid praktikaid55 

ja rakendada neid lastega/noortega tegelevates 

asutustes. 

 Lastele atraktiivsete välimänguväljakute ja -

platside loomine.   

11. Mitmete valla haridusasutuste tähelepanuväärsemate tervist 

edendavate praktikate eesmärgiks on muu hulgas tervisliku 

toitumise edendamine valla laste/noorte seas.  

Valla koolinoorte TH küsitlusele vastanud alaealiste seas on 

dieedi pidajaid vähe – kokku  9% vastanutest. Sporti teevad aga 

natuke rohkem kui pooled küsitlusele vastanud alaealised 

(51%), millest võib järeldada, et Jõelähtme valla lapsed 

eelistavad sportimist dieedipidamisele. 

o HBSC 2017/2018 õppeaasta uuringu kohaselt on 

17,1% Eesti lastest ülekaalulised/rasvunud, sh 

ülekaaluliste/rasvunud laste osakaal on kasvutrendis.  

o Ligi veerand (24%) koolinoorte TH küsitlusele 

vastanud alaealistest leiavad, et nende kehakaal on 

normis. 18% küsitlusele vastanud alaealistest peavad 

oma kehakaalu aga probleemiks, kuid selle 

vähendamise nimel pole nad midagi veel ette võtnud. 

Kusjuures küsitlusele vastanute poolt enim ära 

märgitud näitaja, mida soovitakse oma elus muuta, on 

just kehakaal.  

o Terviseprofiili koostamisel kogutud infost nähtub, et 

koolilaste vanuse kasvades väheneb nende osa, kes 

söövad koolis lõunat, sh gümnaasiumi osas on kiirelt 

kasvanud rämpstoidu eelistus. 

Kehakaal ja enesehinnang on tihti tugevas seoses, 

mistõttu on oluline pöörata tähelepanu laste/noorte 

toitumise parendamisele, sh laste/noorte teadlikkuse 

tõstmisele toitumise valdkonnas. 

 Jätkata juba kasutusel olevate tervist edendavate 

praktikate rakendamisega, mille eesmärgiks on 

muu hulgas tervisliku toitumise edendamine  

valla laste/noorte seas.  

 Tuvastada uusi vallale sobivaid laste/noorte 

toitumisharjumusi kujundavad häid praktikaid55 

ja rakendada neid lastega/noortega tegelevates 

asutustes. 

 

12. Suurem osa (90%) valla koolinoorte TH küsitlusele vastanutest 

on oma eluga kas väga rahul või üldiselt rahul. 

Mitmete valla haridusasutuste tähelepanuväärsemate tervist 

edendavate praktikate eesmärgiks on muu hulgas laste/noorte 

vaimse tervise hoidmine ja edendamine. Loo Keskkool on 

o 11 valla koolinoorte TH küsitlusele vastanut leiavad, et 

paljud asjad võiksid nende elus paremini olla. 

o Üle poolte (58%) valla koolinoorte TH  küsitlusele 

vastanutest on vähemal või rohkemal määral kokku 

puutunud koolikiusuga. Kusjuures „teiste poolt 

WHO defineerib vaimset tervist kui heaoluseisundit, 

mis võimaldab inimesel maksimaalselt realiseerida 

enda võimeid, tulla toime igapäevaelu pingetega, 

tegutseda tulemuslikult ja anda oma panus 

ühiskondlikku ellu56.  Kuna suurem osa vaimse tervise 

                                                             
55 Terviseinfo.ee lehelt leiab nii liikumisharjumuste kujundamise, toitumise, ohutuse ja turvalisuse kui ka vaimse tervise edendamise häid praktikaid, mis on sobilikud 
eri laste/noortega tegelevates asutustes rakendamiseks või millest võib saada inspiratsiooni vallale sobivaimate lähenemiste disainimisel, vaata: https://www.terviseinfo.ee/et/. 
56 Mental Health Action Plan 2013-2020: https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/ 
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liitunud näiteks tõenduspõhise kiusamisvastase programmiga 

KiVA.  

kiusatud saamise lõppemine“, „rohkem sõpru“ , 

„rohkem julgust ja paremaid oskuseid teistega 

sotsialiseerumiseks“ olid küsitlustele vastanute poolt 

ühed enim ära märgitud näitajad, mida soovitakse oma 

elus muuta.  

probleeme areneb välja lapsepõlves ja nooremas 

täiskasvanueas, on oluline pöörata tähelepanu 

laste/noorte vaimse tervise edendamisele ja 

hoidmisele.  

Ka valla koolinoorte TH küsitluse tulemused annavad 

kinnitust, et laste/noorte vaimse tervise hoidmine ja 

edendamine (sh koolikiusamise vähendamine ja 

laste/noorte sotsiaalsete oskuste parendamine), tuleb 

seada prioriteetseks tegevussuunaks laste/noorte 

heaolunäitajate parendamisel.  

 Jätkata juba kasutusel olevate tervist edendavate 

praktikate rakendamisega, mille eesmärgiks on 

laste/noorte vaimse tervise hoidmine ja 

edendamine, sh koolikiusamise vähendamine.  

 Tuvastada uusi vallale sobivaid häid praktikad 

laste/noorte vaimse tervise hoidmiseks ja 

edendamiseks, sh koolikiusamise vähendamiseks  

ning laste/noorte sotsiaalsete oskuste 

arendamiseks55 (nt koostöös TAI ning TEK ja 

TEL võrgustike liikmetega)  ja rakendada neid 

laste/noortega tegelevates asutustes.  

13. ESPAD-i uuringu kohaselt on laste ja noorte sõltuvusainete 
tarvitamises toimumas positiivsed muutused – suurenemas on 
nende osa, kes ei ole kordagi elus alkohoolseid jooke 
tarvitanud; nende osa, kes pole kordagi purjus olnud; nende 
osa, kes pole kunagi sigarette suitsetanud.  

Ka valla koolinoorte TH küsitluse tulemused toetavad 
eelnimetatud positiivseid trende: 

o 94,8% küsitlusele vastanud alaealistest ei suitseta, sh 

84,5% küsitlusele vastanud alaealistest ei ole mitte kunagi 

suitsetanud;  

Valla koolinoorte TH küsitlusele vastanud alaealistest: 

o üle veerandi (16,5%) sigaretti proovinutest on seda 

teinud nooremalt kui 16-aastaselt, sh 4 vastanut 

suitsetas oma esimese sigareti 11 aastaselt või 

nooremalt;  

o 1 suitsetab pidevalt vesipiipu;  

o 6,2% on mitu korda tarvitanud huuletubakat;  

o 1 on igapäevane e-sigareti veipija, sh pigem on 

alaealised proovinud e-sigaretti kui tavasigaretti;  

Kuigi laste ja noorte sõltuvusainete tarvitamises on 

toimumas positiivsed muutused, on vajalik seotud 

ennetustegevusi järjepidevalt ja süsteemselt 

rakendada ning arendada.  

Nii ESPAD-i kui ka Jõelähtme valla koolinoorte TH 

küsimustiku tulemustest nähtub, et suuremat 

tähelepanu vajavad sõltuvusainete tarvitamise 

ennetamises: 

a) alternatiivsed tubakatooted, sh e-sigaret 

(murettekitavaks trendiks on uudsete 
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o 54,6% vastanud alaealistest ei ole kunagi lahjat alkoholi 

proovinud ja 76,3% vastanud alaealistest ei ole kunagi 

kanget alkoholi proovinud; 

o 97,9% vastanud alaealistest ei ole kunagi kanepit või 

mõnda muud narkootikumi tarvitanud.  

 

o 2 tarbib tihti lahjat alkoholi, 9 vastanut teevad seda 

harva;  

o 10,3% on esimest korda proovinud alkoholi 11 

aastaselt või nooremalt ja ka sama palju vastanutest on 

olnud purjus, sh mitu korda on olnud purjus 3 

küsitlusele vastanud alaealist.  

tubakatoodete tarbimine, mille pikaajalised 

tervisemõjud on teadmata). 

b) alkoholi tarvitamine (murettekitav on purjus 

olnud alaealiste osakaal); 

c) alkoholi ja tubakatoodete esmakordse 

proovimise edasilükkamine hilisemasse ikka 

(alkohol kahjustab noore inimese organismi 

täiskasvanuga võrreldes kahekordselt, ka 

aju 57 ; üheksa suitsetajat kümnest on 

nikotiinisõltlaseks jäänud alaealisena58).  

d) kanep ja muud narkootikumid59.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Rohkem infot leiad näiteks alkoinfo.ee veebilehelt: https://alkoinfo.ee/et/moju/alkoholi-moju-tervisele/noored/ 
58 Rohkem infot leiad näiteks tarkvanem.ee veebilehelt: https://tarkvanem.ee/tubakas/. Antud veebileht pakub muu hulgas lapsevanematele häid soovitusi igas vanuses laste  
tervisekäitumise suunamiseks ja muud seotud infot. 
59 Tõenduspõhiseid soovitusi uimastiennetuseks ja uimastitega seotud juhtumite lahendamiseks koolis leiab näiteks: https://www.terviseinfo.ee/images/prints/uimastiennetus-
koolidele/Uimastiennetus_koolis_juhendmaterjal.pdf 
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  TERVISLIK ELU-, ÕPI, JA TÖÖKESKKOND 

Üldeesmärk: Jõelähtme valla elu-, õpi-, ja töökeskkonnast tulenevad terviseriskid on vähenenud. 

III 
Positiivsed näitajad/Eesti keskmisest paremad näitajad 

Planeerimisel suuremat edasist tähelepanu vajavad 

näitajad, sh parendamisvajadused 
Üldisemad edasised tegevussuunad 

1. o Vald on rikas mitmekesise looduskeskkonna ja 

vaatamisväärsuste poolest, mille positiivne mõju tervisele 

ja heaolule on saamas üha selgemat kinnitust ka 

teadusuuringute tasandil. 

o Valla veevärgi kvaliteet on valdavalt hea. Valdkonna 

parendamiseks on loodud valla ühisveevärgi ja-

kanalisatsiooni arengukava aastaks 2018–2029. 

o Jäätmemajanduse valdkonna tegevussuundadeks on: valla 

korraldatud jäätmeveo rakendamise parendamine; liigiti 

kogutud jäätmete süsteemi parendamine; külades ja 

alevikes läbiviidavate koristustalgute toetamine ja elanike 

jäätmekäsitluse alase teadlikkuse tõstmine.  

Valla territooriumit iseloomustab suur keskkonnakoormus, 

mis põhjustab nii müra kui ka õhusaastet (eriti valla lääne- 

ja loodeosas, mis jääb Tallinna ja Maardu linna ning Muuga 

sadama mõjupiirkonda): valda läbivad suured 

liiklusmagistraalid ja ohtlikud veosed; Muuga sadama 

tegevusega kaasneb müra ja hais; paekivi kaevandamisega 

kaasnevad keskkonnamõjud; vallas on suhteliselt suure 

reostuskoormusega saastajad nagu Iru Elektrijaam, 

Tallinna Jäätmete Taastuskeskus AS jms; tööstusmüra, 

probleemiks on ka prügila lähedusse jäävates piirkondades 

leviv hais jms.  

20,7% vallaelanike TH küsitlusele vastanutest kas pigem ei 

ole rahul või ei ole üldse rahul müratasemega vallas.  

Väljakutseks on ka karjääridesse ja mujale tekkinud 

„isetekkelised“ prügilad.  

 Kuna keskkond on oluline tervisemõjur, tuleb 

elukeskkonna sihipärase parendamisega tegeleda 

järjepidevalt.  

 

 Kaaluda mürataseme mõõtmisi valla 

kriitilisemates piirkondades ja otsida võimalusi 

olukorra parendamiseks. 

 

2. Valdaval osal ettevõtetel ja vallaelanikel on hea ühendus 

Tallinna linnaga. 

Jõelähtme vald on vastavalt oma eelarvelistele võimalustele 

järjepidevalt tegutsenud selle nimel, et vallasisene teedevõrk 

saaks paremaks (teede ja parklate rekonstrueerimine, 

tolmuvabaks muutmine jm). 

Vallasisese teedevõrgu suurimaks probleemiks on 

amortiseerunud teekatted ja tolm kruusateedel.  Vajadus on 

mitmete uute teede rajamiseks ja olemasolevate 

rekonstrueerimiseks (eeldab riigipoolset rahalist tuge), sh 

kruusateede järk-järguliseks mustkatte alla viimiseks.  

Sõiduteede parendamisvajadus toodi välja ka vallaelanike 

TH küsitlusele vastanute poolt – mitmed külade vahelised 

teed on kehvas seisus, samuti tuleks parendada 

küladevaheliste teede hooldust talvisel ja suvisel ajal.  

 Jätkata vallasisese teedevõrgu parendamisega.  
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3. Kergliiklusteedest on olemas Maardu-Kallavere, Jägala juha-

Koogi, Iru küla, Loo-Liivamäe ning Loo-Lagedi lõik (2019. a 

seisuga). Jõelähtme valla investeeringute kavas aastateks 

2019–2025 on ette nähtud kergliiklusteede võrgustiku 

edasiarendus. 

Vallaelanike TH küsitluse vastustest nähtub, et vallaelanikud 

hindavad kõrgelt olemasolevaid kergliiklusteid ja peavad 

oluliseks kergliiklusteede võrgustiku edasiarendust. 

Ligi 1/3 vallaelanike TH küsitlusele vastanutest ei ole rahul 

kergliiklusteedega. Peamine rahulolematus 

kergliiklusteedega seisneb nende ebapiisavuses. On 

mitmeid piirkondi, kuhu soovitakse kergliiklusteed või 

olemasoleva kergliiklustee edasi arendamist (oluline nii 

ohutu liiklemise kui ka tervisliku eluviisi edendamise 

perspektiivist; kergliiklusteede võrgustiku edasiarendust 

teatud piirkondades nähakse ka ühe võimalusena, mis 

aitaks kompenseerida valla ühistranspordi korraldust 

puudutavaid kitsaskohti, vt all rida 4. 

 Jätkata kergliiklusteede võrgustiku 

väljaarendamisega, sh kaaluda uute teede 

planeerimisel ka vallaelanike TH küsitlusele 

vastanute ettepanekuid. 

 

 Otsida täiendavaid võimalusi elanike 

kaasamiseks kergliiklusteede 

planeerimisprotsessi.   

 

4.  Ühistranspordi liinivõrk on kohati ebaühtlane, mõned 

külad on ühistranspordiga katmata. Vallarahva ootused 

ühistranspordile on suuremad kui valla eelarvevahendid 

seda võimaldavad, mistõttu on ühistranspordi 

korraldamisel esmaseks peamistest vajadustest lähtumine – 

õpilaste ligipääs haridusteenusele ja täiskasvanute võimalus 

minna tööle. Ka bussiootepaviljonide osas on veel katmata 

arenguvajadusi.  

Vallaelanike TH uuringust nähtub, et kõige suuremaid 

parendusvajadusi vallaelanike heaolu tagamisel nähaksegi 

just ühistranspordi korralduses – mitmed küsitlusele 

vastanud leiavad, et tänased ühistranspordiga seotud vajaka 

jäämised piiravad nii valla poolt pakutavate teenuste 

kättesaadavust kui ka huvitegevusega tegelemise võimalusi  

(46%  vastanutest kas pigem ei ole rahul või ei ole üldse 

rahul ühistranspordi korraldusega).  

Enim sai küsitlusele vastanute poolt ära mainitud järgmised 

ühistranspordiga seotud puudused: kesine külade vaheline 

Kuigi ligi pool valla elanikkonnast on koondunud Loo 

piirkonda, on vallaelanike heaolu perspektiivist 

oluline tagada ka äärealadel elavatele inimestele 

olulisemate teenuste hea kättesaadavus. Samuti 

toetaks parem ühistransport vallaelanike sotsiaalse 

sidususe ja sotsiaalse kapitali60 näitajaid.  

 Seada ühistranspordi parem korraldamine üheks 

esmasemaks prioriteediks vallaelanike heaolu 

tagamisel. Kaardistada olemasolevad puudused ja 

otsida võimalusi nende kõrvaldamiseks (sh 

analüüsida vallaelanike TH küsitlusele vastanute 

poolt välja toodud parendusvajadusi ja -

võimalusi). 

 

                                                             
60 Sotsiaalne kapital (social capital) – indiviidide vahelised sidemed, sotsiaalsed võrgustikud; väljendub kogukonnas eksisteeriva sotsiaalse kokkukuuluvuse astet, ei ole vaid 
institutsioonide summa, millest ühiskond koosneb, vaid pigem liim, mis kogukonda koos hoiab.  
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ühistranspordiliiklus (täpsemalt näiteks Saviranna, 

Kallavere, Neeme (sh Neeme-Tallinn), aga ka Loo-

Saha/Maardu ning Loo aleviku ja Jõelähtme Vallamaja 

vaheline ühistransport) ning  hilinevad või üldse ära jäävad 

(eelkõige libeda või külmaga) bussid. 

5.  2018. a registreeriti Jõelähtme vallas 42 tööõnnetust, 

millest 36 olid kerged ja 6 rasked. Vallaelanike TH 

küsitlusele vastanutest: 

- 36% hindab oma praegust tööd vähesel määral tervist 

kahjustavaks; 4%  näeb, et praegune töökoht kahjustab 

nende tervist oluliselt; 

- 74% leiab, et tööandja kas teeb piisavalt või pigem 

piisavalt, et hoida ja edendada töökohal töötajate 

tervist; 

- 18,5% leiab, et tööandja on küll taganud töökoha 

turvalisuse, kuid tervislikke eluviise soodustava 

keskkonna loomisega tegeletakse vähe;  7,4% näeb 

aga, et tööandja pigem ei tee piisavalt, et nende tervist 

töökohal hoida ja edendada. 

Enim vallaelanike TH küsitluses ära mainitud viisiks, 

kuidas praegune töökoht tervist kahjustab, on „istuv töö ja 

muud sundasendid“, mis on ühtlasi korduvate liigutuste ja 

raskuste käsitsi teisaldamise kõrval üheks suurimaks 

kutsehaiguste põhjustajaks Eestis. Sellele järgnes 

„stressirikas töö (emotsionaalset pinget tekitav)“, mis 

viitab vajadusele pöörata rohkem tähelepanu ka vaimse 

tervise hoidmisele/edendamisele töökohas.  

 Pöörata vallas laiemalt tähelepanu töötervishoiu- 

ja tööohutuse (sh tervisedendus töökohal) 

olulisusele ja kasudele – puudutab nii 

tööõnnetuste kui ka kutsehaiguste ja tööst 

põhjustatud haigestumiste ennetamist, sh vaimse 

tervise hoidmist ja edendamist töökeskkonnas. 

 

 Suurendada vallas TET võrgustikuga liitunud 

töökohtade osakaalu.  

 

 Tunnustada parimaid tervist edendavaid 

praktikaid töökohtadel ja tööandjaid, kes on enim 

ära teinud oma töötajate ohutuse tagamiseks ja 

töötajate tervise edendamiseks.  

 

 

6. Jõelähtme vallas koordineerib kriisireguleerimist 15 

liikmeline Jõelähtme valla kriisikomisjon. Koostamisel on 

hädaolukorra lahendamise plaan HOLP. Vallas on määratud 

kriisiolukordadeks elanikkonna evakuatsiooni koht. 
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Ennetustegevuseks on valla territooriumil loodud MTÜ 

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts, mille võimekus kriisideks 

valmisolekuks on välja arendamisel (2019. a seisuga).  

Kuritegevus, liiklusohutus ja tulekahjud 

7. Võrreldes perioodiga 2003-2010 on Jõelähtme vallas 

vähenenud inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv ning 

liikluses vigastatute ja hukkunute arv (2003-2010 

aastakeskmiselt 16 õnnetust, 2 hukkunut, 23 vigastatut; 2011-

2018 aastakeskmiselt 13 õnnetust, vähem kui 1 hukkunu, 17 

vigastatut).  

 

o Kui enne majanduslangust olid liiklusõnnetuste 

näitajad väga kõrged, siis majanduslanguse perioodil 

hakkasid need paranema. Viimastel aastatel saab aga 

taaskord täheldada teatavat tõusu inimkannatanutega 

liiklusõnnetuste arvudes. 

 

o Arvestades küllaltki intensiivset riigiülest 

teavituskampaaniat joobes juhtimisega kaasnevate 

riskide osas, on vallas tabatud joobes juhte ikka liiga 

palju (2018. a 90 tabatut). Mitmed vallaelanike TH 

küsitlusele vastanud tõid välja ka kihutavate juhtide 

probleemi.  

 Mitmete vallaelanike TH küsitlusele vastanute 

poolt märgiti ära „lamavate politseide“ arvukuse 

suurendamise vajadus. Analüüsida vallaelanike 

TH küsitluses esitatud parendusvajadusi ja -

võimalusi.  

8. 2018. a registreeriti Jõelähtme vallas 911 süütegu, millest 89 

olid kuriteod ja 822 väärteod. Registreeritud kuritegudest 28 

olid vargused ja 14 kehalised väärkohtlemised.  

Jõelähtme valla kuritegevuse statistikas on võimalik täheldada 

teatavat turvalisuse näitajate paranemise trendi: (2008–2012 

aasta kohta keskmiselt 145 kuritegu; 2013–2018 aasta kohta 

keskmiselt 119 kuritegu);  (2008–2012 aasta kohta keskmiselt 

3091 väärtegu; 2013–2018 aasta kohta keskmiselt 1184 

väärtegu), sh 2018. a registreeriti 97 kuritegu ja 3136 väärtegu 

vähem kui vaadeldava perioodi kuritegevuse „tippajal“ , s.o  

2008. aastal.  

Süütegude langustrendile on ilmselt kaasa aidanud ka 

mitmetesse asulatesse paigutatud avalikud salvestavad 

turvakaamerad,  kaamerate arvu plaanitakse suurendada. Valda 

teenindab piirkonnapolitseinik, kes omab püsivat 

Märgatav vähenemistrend on varavastastel kuritegudel 

(2008–2012 aasta kohta keskmiselt 71 vargust; 2013–2018 

aasta kohta keskmiselt 44 vargust), kuid isikuvastaste 

kuritegude puhul on võimalik täheldada isegi teatavat 

kasvutrendi (2008–2012. a aasta kohta keskmiselt 11 

kehalist väärkohtlemist; 2013–2018 aasta kohta keskmiselt 

19 kehalist väärkohtlemist).  

 

 

 Seada eesmärgiks naabrivalve piirkondade arvu 

jätkuv suurenemine – naabrivalve suurendab 

turvalisust, heakorda ja ühiskondlikku sidusust 

üldisemalt.  
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vastuvõtupunkti Loo alevikus. Jõelähtme vallas tegutseb ka 2 

abipolitseinikku (andmed 2019. a seisuga).  

9.  Aastatel 2013–2016 on Jõelähtme vallas registreeritud 

aasta kohta keskmiselt 62 tulekahju, sh 27 maastiku- ja 

metsapõlengut ning 19 hoonepõlengut.  

Jõelähtme vallas 2018. a registreeritud 50 tulekahjust 9 olid 

hoonetulekahjud, millest 6 oli tingitud hooletusest. Seega 

on hooletusest (sh hooletusest suitsetamisel) tingitud 

hoonetulekahjude osa suhteliselt suur.  

 Tegeleda järjepidevalt elanike teadlikkuse 

suurendamisega tuleohutuse valdkonnas.  

10. Kultuur, huvitegevus (sh sport):  

o Jõelähtme Valla Kultuurikeskusel on 4 filiaali, mis teeb 

kultuurikeskuse poolt pakutava eri valla piirkondades 

elavatele inimestele paremini kättesaadavaks.  

o Kultuurielu planeerimisel teeb kultuurikeskus koostööd 

teiste kultuuri- ja haridusasutustega, seltsidega, MTÜ-

dega, ettevõtjatega,  mis tagab ürituste planeerimisel 

parema kattuvuse elanike huvidega.  

o Jõelähtme Valla Keskraamatukogul on filiaalid kõigis 

valla suurimates keskustes, mis teeb raamatukogu teenuse 

rohkematele vallaelanikele paremini kättesaadavaks. 

o Ka eakatele mõeldud huvitegevust pakutakse eri 

piirkondades (Neeme Rahvamajas, Loo Kultuurikeskuses, 

Kostivere Päevakeskuses, Jõelähtme Rahvamajas).  

o Vald võimaldab suhteliselt häid ja mitmekülgseid 

sportimise võimalusi. Vallas on kokku 25 

sporditegevuseks mõeldud objekti, mis kõik on kantud ka 

Eesti spordiregistrisse. Samuti on mitmekülgseid 

võimalusi aktiivseks puhkuseks (matkad, ekskursioonid, 

ujumine, ratsutamine jms).  

Vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks on alevikes ja 

külades jõudumööda rajatud spordi- ja mänguväljakuid, 

kuid valdkond vajab edasisi investeeringuid ja selle nimel 

ka tööd. Soovitakse saavutada olukord, kus valdaval osal 

elanikel on võimalus leida endale valla territooriumil vaba 

aja sisustamiseks meelepärane tegevus.  

Ligi veerand vallaelanike TH küsitlusele vastanutest leiab, 

et võimalusi kultuurielus osalemiseks ja huvitegevusega (sh 

sport) tegelemiseks on küll piisavalt, kuid nende endi 

võimalused vallas pakutava kasutamiseks on piiratud. 27% 

küsitlusele vastanutest näeb aga, et vallas ei ole neile 

huvipakkuvaid kultuurielus osalemise ja huvitegevusega 

(sh sport) tegelemise võimalusi. 

Peamised vallaelanike TH küsitluses ära nimetatud 

individuaalsed piirangud huvitegevusega (sh sport) 

tegelemiseks ja kultuurielus osalemiseks on järgmised: 

- ebapiisav ühistranspordiga ligipääsetavus (sh 

ühistranspordi ajad); 

- alati pole piisavalt infot ürituste toimivuse kohta; 

- ebasobivad kellaajad (ei sobi töötavale inimesele 

vs huvipakkuvad tegevused toimuvad samal ajal);  

- isiklik ajapuudus; 

Analüüsida vallaelanike TH küsitlusele vastanute 

poolt esitatud parendusvajadusi ja -võimalusi ning 

võimalusel arvestada nendega edasisel valdkonna 

arendamisel. Prioriteetsemad tegevussuunad võiksid 

olla:  

 läbimõelduma ja mitmekülgsema täiskasvanutele 

suunatud huvi- ja hobitegevuse arendamine (eri 

ringid, klubid, sh tantsuringide, käsitööringide ja 

-koolituste korraldamine;  nende läbimõeldumad 

toimumise kellaajad jms); 

 vallas pakutavatest võimalustest ja muust 

toimuvast inimeste laialdasem teavitamine; 

 ühistranspordi korralduse parendamine 

toetamaks vallaelanike hobitegevusega 

tegelemise (sh sport) ja kultuurielus osalemise 

võimalusi; 

 analüüsida, kas ka puuetega inimestele on tagatud 

piisavad võimalused kultuurielus osalemiseks ja 

hobitegevusega tegelemiseks – vastavalt 

vajadusele uute ringide/rühmade loomine.  
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  Jõelähtme vald toetab kultuuri-, haridus- ja 

spordivaldkonna (sh noorsootöö) arendamist ka läbi 

erinevate vallaeelarvest eraldatavate toetuste:  

- kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetus (2013-

2018. a aastakeskmine toetatud projektide arv 26); 

- tegevustoetus MTÜ-dele: toetatakse MTÜ-de 

tegemisi, mis kannavad endas vallaelu (sh 

ühistegevuse/huvialase tegevuse) arendamise 

eesmärki (ajaga on kasvanud nii taotluste arv kui ka 

valla eelarvest tegevustoetusteks makstavad 

summad).  

 Pea iga teine vallaelanike TH küsitlusele vastanu peab nii 

vallas pakutavaid kultuurielus osalemise võimalusi kui ka 

huvitegevusega (sh sport) tegelemise võimalusi piisavaks. 

 

- vahemaa (puudutab eelkõige valla äärealasid, mis 

paneb mh eelistama pigem teiste valdade 

pakutavaid võimalusi); 

- hind. 

Enim tunnevad vallaelanike TH küsitlusele vastanud 

puudust: 

- kergliiklusteede edasiarendamisest; 

- läbimõeldumast ja mitmekülgsemast 

täiskasvanutele suunatud huvi- ja hobitegevusest 

(eri ringid, klubid, sh tantsuringide ning 

käsitööringide ja -koolituste korraldamine;  nende 

läbimõeldumad toimumise kellaajad jms); 

- välijõusaalidest; 

- ühistranspordi paremast korraldusest tagamaks 

parem hobitegevusega (sh sport) tegelemise ja 

kultuurielus osalemise võimaluste kättesaadavus. 
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  ELANIKE TERVIS JA TERVISLIK ELUVIIS 

Üldeesmärk: Jõelähtme valla elanike füüsiline aktiivsus on suurenenud, toitumine muutunud tasakaalukamaks ja riskikäitumine on vähenenud. 

IV 
Positiivsed näitajad/Eesti keskmisest paremad näitajad 

Planeerimisel suuremat edasist tähelepanu vajavad 

näitajad, sh parendamisvajadused 
Üldisemad edasised tegevussuunad 

1.  o Viimasel aastakümnendil on oluliselt pikenenud Eesti 

elanike oodatav eluiga sünnimomendil, kuid tervena 

elatud eluaastate näitaja on aeglasema kasvuga olnud, 

sh viimastel aastatel näitab tervena elatud eluaastate 

näitaja Eestis langustrendi. Seega – inimesed elavad 

küll kauem, kuid kogevad oma elu jooksul suurema 

tõenäosusega terviseprobleeme, mis seavad nende 

igapäevastele ettevõtmistele, sh ühiskonnaelus 

osalemisele, piiranguid.  

 

o Probleemiks on ka meeste ja naiste oodatava eluea suur 

erisus, millega suureneb mh ka eakate naiste 

üksijäämise risk. 

 Rohkem tuleb tähelepanu pöörata meeste 

tervisele (ka vallaelanike TH küsitlustele 

vastanute poolt sai ära mainitud, et konkreetselt 

meestele on vallas vähe tegevusi/üritusi 

suunatud). 

 Kaaluda meeste tervisepäeva/tervisenädala 

tähistamist Jõelähtme vallas (koos vastavate 

loengute/ürituste/ettevõtmistega).  

 

 Pikendamaks vallaelanike tervena elatud eluiga, 

integreerida tervisedenduse põhimõtteid üha 

enam valla elu korraldamisse. 

2. TAI 2006. a andmete kohaselt on Jõelähtme valla elanike 

terviselõhe parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel 

väiksem kui Eestis keskmiselt.  

Maakondlikud andmed näitavad ajavahemikul 2006-2017 

tervisekaotuse vähenemise trendi, mis on tõenäoliselt omane ka 

Jõelähtme vallale.  

Koostatud on Jõelähtme valla tervise- ja heaoluprofiil. 

Kuigi maakondlik statistika on näidanud aastatel 2006-

2017 tervisekaotuse vähenemise trendi, tuleb siinkohal 

arvestada, et viimaste aastate statistika näitab jällegi tervena 

elatud eluaastate langustrendi ja suur osa suur osa tänastest 

peamistest haiguskaotuse tekitajatest on olulises osas 

ennetatavad. 

Jõelähtme valla elanike terviseseisundi üldised näitajad ei 

erine oluliselt kogu Eestile omastest trendidest:  

o vallaelanike TH küsitluse tulemused viitavad küllaltki 

suurele pikaajaliste terviseprobleemide levimusele: a) 

 Seada eesmärgiks vallaelanike tervisenäitajate 

parendamine, arendades selleks sihipäraselt 

tervist toetavat elukeskkonda ja edendades 

vallaelanike tervislikke eluviise.   

Tervist toetava elukeskkonna sihipärase arendamise ja 

tervislike eluviiside edendamise kõrval vajab edasiste 

tegevuste planeerimisel eraldi tähelepanu61:  

 välispõhjustest  tingitud suremuse vähendamine: 

Euroopa Liidu keskmisest tasemest lähtudes on 

                                                             
61 Vaata täpsemalt Rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020-2030: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Tervishoid/rahvatervis/rta_2020-2030.pdf 
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37%-l vastanutest on mõni pikaajaline krooniline 

haigus või terviseprobleem; b) 44% vastanute 

igapäevaseid ettevõtmisi on terviseprobleemid 

vastamisele eelnenud poolaastal vähemal või suuremal 

määral piiranud.  Kusjuures 10 vastanut ei saa 

vigastuse või haiguse tõttu üldse sportida ja 5 vastanu 

mittetöötamise põhjusena on märgitud „tervis ei 

võimalda“; 

o pahaloomulistest kasvajatest tingitud suremus on 

pigem kasvutrendis (2006-2012 aastakeskmiselt 11 

surma; 2013-2018 aastakeskmiselt 12 surma);   

o suremus SV haigustesse on küll aeglases langustrendis, 

kuid jätkuvalt peamiseks surmapõhjuseks (2006-2012 

aastakeskmiselt 24 surma; 2013-2018 aastakeskmiselt 

23 surma);  

o perioodil 2006-2018 on välispõhjused tinginud 

Jõelähtme vallas kokku 40 inimese surma, neist 82,5% 

olid mehed; 

o 22 % vallaelanike TH küsitlusele vastanutest puutusid 

vastamisele eelnenud viimase 30 päeva jooksul kokku 

tavapärasest kõrgema stressitasemega, ülejäänud 

vastanute stressitase ei ületanud tavapärast. 

Eestis võimalik vigastusest, mürgistusest tingitud 

suremuse ennetustegevusega säästa veel ca 300 

inimelu aastas; 

 

 vallaelanike vaimse tervise hoidmine ja 

edendamine: vaimne tervis on sisuliselt 

heaoluseisund, mis võimaldab meil 

maksimaalselt realiseerida enda võimeid ja tulla 

toime igapäevaelu pingetega.  

 

 

3. Koostatud on Jõelähtme valla tervise- ja heaoluprofiil. 76% vallaelanike TH küsitlusele vastanutest hindab oma 

tervist heaks või üsna heaks. Keskmiseks või üsna halvaks 

hindab oma tervist ligi veerand (24%) vastanutest. 

Jõelähtme vallaelanike subjektiivne tervise enesehinnang ei 

erine oluliselt Eesti keskmisest (toetudes 2018. a TKU62 

andmetele).   

 Seada eesmärgiks nende vallaelanike osakaalu 

suurendamine, kes hindavad oma tervist heaks või 

üsna heaks.  

                                                             
62  Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on kõige pikemat aega korraldatud tervist käsitlev uuring Eestis. Uuringu tulemused on leitavad: 
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/05Uuringud 
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4. Ülevaade Jõelähtme valla elanike tervisekäitumise 

näitajatest:  

o vallaelanike TH küsitlusele vastanute füüsilise aktiivsuse 

näitajad mõnevõrra paremad kui Eestis keskmiselt63;  

o natuke rohkem kui pooled (52%) valla TH küsitlusele 

vastanutest söövad värsket köögivilja ja värskeid puuvilju 

või marju vähemalt kuuel päeval nädalas, mis on parem 

kui Eesti keskmine näitaja.  

o hommikusööki mittesööjate osakaal vallaelanike TH 

küsitlusele vastanute seas on suhteliselt väike – 7% (19 in);  

o  vallaelanike TH küsitlusele vastanute seas on alkoholi 

mittetarvitajate osakaal pisut suurem kui Eestis keskmiselt 

– 16,7% (Eesti keskmine 14,9%); pisut väiksem kui Eestis 

keskmiselt on igapäevaselt alkoholi tarvitajate osa – 2,2%, 

s.o 6 vastanut (Eesti keskmine 4,3%).  

o 13,3% vallaelanike TH küsitlusele vastanutest suitsetavad, 

sh valdav osa neist on igapäevasuitsetajad, mis on parem 

kui Eesti keskmine näitaja (2018. a TKU kohaselt on 

17,2% Eesti 16-64 aastasest elanikkonnast 

igapäevasuitsetajad); 

o  kolmandik (33,3%) küsitlusele vastanud suitsetajatest (12 

inimest 36-st) on mõelnud suitsetamisest loobumisele või 

on proovinud seda teha.  

Jõelähtme vallas korraldatakse väga mitmeid tervislikku 

eluviisi toetavaid üritusi. Neist tuntuim on Jõelähtme Singeli 

iga-aastane kolmiküritus.  

o 2018. a TKU kohaselt on ligi kolmandik Eesti 16-64-

aastasest elanikkonnast ülekaalulised ja 19,1% 

rasvunud.  

o Ligi pooled (47,8%) vallaelanike TH küsitlusele 

vastanutest hindavad oma füüsilist vormi/kehalist 

võimekust rahuldavaks ja 7,8% vastanutest leiab, et 

nende kehaline võimekus on halb.  

o Vähemalt korra nädalas tarvitab alkoholi kolmandik 

(33%) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest, sh 

vähemalt mõned korrad nädalas tarvitab alkoholi 

11,5% küsitlusele vastanutest.  

o 18%  vallaelanike TH küsitlusele vastanutest viibib 

harva ruumides, kus suitsetatakse, 6% (17 in) 

vastanutest  teeb seda aga iga päev – seda on ikka liiga 

palju! 

o 8,5% vallaelanike TH küsitlusele vastanutest on 

tarvitanud narkootilisi aineid (kanepit, amfetamiini, 

extacy`t, kokaiini). 

 

Vallaelanike TH küsitlusele vastanute tervisenäitajad 

on väga mitmetes valdkondades Eesti keskmisest 

paremad, millest annab kinnitust ka vallaelanike 

väiksem terviselõhe parima võimaliku ja tegeliku 

terviseseisundi vahel kui Eestis keskmiselt.  

Soovituslikud edasised tegevussuunad on: 

 jõudumööda välijõusaalide loomine, 

kergliiklusteede edasiarendamine jm 

sportimisvõimaluste loomine; 

 suitsetamisest loobuda soovijate toetamine; 

 vallaelanike terviseteadlikkuse tõstmisele 

suunatud lähenemised (koolitused, konverentsid, 

vallaülesed tervisepäevade tähistamised jms). 

 

                                                             
63 Eesti keskmisena on arvestatud 2018. a Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu (TKU) tulemusi.  
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5. Vallaelanike turvakäitumise näitajad: 

o 77,8% vallaelanike TH küsitlusele vastanutest kasutab 

pimedal ajal valgustamata teedel/tänavatel liikudes 

üldiselt alati helkurit, mis on parem kui Eesti keskmine 

näitaja (63,1%);  

o pea kõik (99,6%) vallaelanike TH küsitlusele vastanud 

kasutavad üldiselt alati turvavööd, kui nad juhivad autot 

või istuvad autos kaassõitjana. 1 vastanu teeb seda 

vahetevahel. 

15,9% (43 in) vallaelanike TH küsitlusele vastanutest on 

viimase 12 kuu jooksul juhupartneriga seksuaalvahekorras 

olnud. Suurem osa neist (81,4%, 35 in) ei ole juhupartneriga 

seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutanud, 16,3% neist 

(7 in) on seda teinud enamikel juhtudel/vahetevahel ja vaid 

1 inimene neist alati64. 

Probleemseks näitajaks on juhupartneriga 

seksuaalvahekorras olnute kondoomi mittekasutamise 

sagedus (seda nii TKU kui ka vallaelanike TH uuringu 

tulemustele toetudes).  

 Seada eesmärgiks vallaelanike teadlikkuse 

suurendamine suguhaiguste levimusest ja 

kondoomi kasutamise olulisusest.  

6. Teabe (sh tervisealase) kättesaadavus: Jõelähtme vallas 

kasutatakse väga erinevaid kanaleid teabe (sh tervisealase) 

jagamiseks – alates noorte infoportaalist, lõpetades 

perearstikeskustega.  

Mitmed vallaelanike TH küsitlusele vastanud tõid välja, et 

parandamist vajab valla lehe postkastidesse jõudmise 

teenus (mitmete vastanute postkasti vallaleht alati ei jõua). 

Samuti leiti, et rohkem võiks kasutada infotahvleid külades 

ja bussipeatustes ning sedagi, et valla lehe võiks saada 

tellida igakuiselt ka elektrooniliselt meiliaadressile. Ühe 

parendamisvajadusena toodi välja ka asjaolu, et vallaleht 

kipub kajastama pigem juba toimunud ürituste/ettevõtmiste 

infot ja pakuti välja, et postkasti võiksid ilmuda infolehed, 

mis annab ülevaate kuu jooksul toimuvatest üritustest, 

alustavatest ringidest jms.  

 Analüüsida vallaelanike TH küsitlusele vastanute 

poolt ära märgitud teabe kättesaadavust 

puudutavaid  parendusvajadusi ja 

parendusettepanekuid ning vajadusel rakendada 

sobivaid parendustegevusi.  

 

 Kaaluda valla kodulehele/valla lehte eraldi 

tervisedenduse rubriigi loomist.  

 

                                                             
64 Siinkohal tuleb aga vallaelanike TH küsitluse tulemusi analüüsides arvestada teatava võimalusega, et küsimust võidi ka valesti mõista, st juhupartneriga seksuaalvahekorras 
olles kondoomi mittekasutanute osa ei pruugi olla nii suur, kui uuringu tulemused näitavad. Küsimus oli üles ehitatud järgnevalt: Kui sageli olete viimase 12 kuu jooksul 
juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kasutanud kondoomi? Ja valikuvariandid olid: a) Ei ole olnud juhupartnereid b) Alati c) Enamikel juhtudel d) Vahetevahel e) Mitte 
kunagi. 
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  TERVISETEENUSED 

Üldeesmärk: Kõikidele abivajajatele Jõelähtme vallas on kindlustatud kvaliteetsete tervishoiuteenuste ja oluliste nõustamisteenuste kättesaadavus. 

V 
Positiivsed näitajad/Eesti keskmisest paremad näitajad 

Planeerimisel suuremat edasist tähelepanu vajavad näitajad, sh 

parendamisvajadused 
Üldisemad edasised tegevussuunad 

1. Jõelähtme vallas on korraldatud olulisemate tervishoiuteenuste 

kättesaadavus elanikele.  

Enim said vallaelanike TH küsitluses ära mainimist järgmised 

tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti puudutavad 

parendusvajadused: 

- pikad järjekorrad perearsti vastuvõtule saamiseks; 

- apteegi lahtiolekuajad võiksid paremad olla; 

- Loo tervisekeskuses ei ole pediaatrit; 

- ämmaemanda teenus võiks suuremas keskuses (Loo) 

olla kättesaadav; 

- töötervishoiuarst võiks aeg-ajalt Lool vastu võtta; 

- ühistransport seab mitmetes valla piirkondades 

tervishoiuteenuste kasutamisele omad piirangud; 

- perearstile võiks olla võimalik registreerida ka 

internetis, sh registratuuril võiks olla oma telefon. 

Väga mitmed küsitlusele vastanud ei kasuta valla 

tervishoiuteenuseid (perearstid, hambaarst jms Tallinnas või 

teises vallas). Samuti leitakse, et parem ühistransport valla ja 

Tallinna vahel parendaks oluliselt tervishoiuteenuste 

kättesaadavust.  

 Analüüsida vallaelanike TH küsitlusele vastanute 

poolt esitatud tervishoiuteenuste kättesaadavuse 

ja kvaliteediga seonduvaid parendusvajadusi ja 

parendusettepanekuid ning vajadusel/võimalusel 

rakendada sobivaid parendustegevusi.  

2.  Vallaelanike TH küsitlusele vastanud tunnevad vallas kõige 

enam puudust järgnevatest nõustamisteenustest: 

- psühholoogiline nõustamine täiskasvanutele (kõige 

enam mainitud puudus); 

Analüüsida vallaelanike TH küsitlusele vastanute 

poolt esitatud nõustamisteenuste kättesaadavuse ja 

kvaliteediga seonduvaid parendusvajadusi ja 
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- juriidiline nõustamine;  

- leinanõustamine; 

- sõltuvusprobleemidega toimetulek; 

- finantsialane nõustamine – kuidas toime tulla, sh kust 

lisasissetulekut leida või vähemate kuludega 

majandada (oleks vajalik muuhulgas ka noortele). 

parendusettepanekuid ning vajadusel/võimalusel 

rakendada sobivaid parendustegevusi. 

 Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata 

täiskasvanutele mõeldud psühholoogilise 

nõustamise teenuse kättesaadavusele ja 

kvaliteedile – tegu on olulise teenusega, millest on 

vallaelanike TH küsitlusele vastanud ka kõige 

enam puudust tundnud. Teenuse kättesaadavuse 

tagamise vajalikkusest annab kinnitust näiteks ka 

järgnev: 

- üheks enim vallaelanike TH küsitluses ära 

mainitud viisiks, kuidas praegune töökoht 

tervist kahjustab on  „stressirikas töö 

(emotsionaalset pinget tekitav)“; 

- 22 % vallaelanike TH küsitlusele vastanutest 

puutusid vastamisele eelnenud viimase 30 

päeva jooksul kokku tavapärasest kõrgema 

stressitasemega.  

Hea vaimne tervis tähendab enamat kui vaimse tervise 

häirete puudumist. See on kombinatsioon 

subjektiivsest heaolust, oskusest muutustega toime 

tulla, enda potentsiaali rakendamisest ning positiivsest 

tegutsemisest ühiskonnas65! 

 

                                                             
65 Vaata rohkem: Vaimse tervise strateegia 2016-2025: https://vatek.ee/wp-content/uploads/2016/04/Vaimse_tervise_heaolu_strateegia_2016-2025_30.03.2016.pdf 


