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SAARE MAAKONNA ELANIKE TERVISE JA SEDA MÕJUTAVATE TEGURITE
KAARDISTUS 

SISSEJUHATUS
Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise
üle ning seeläbi oma tervist tugevdada. 
See võib sündida tänu teadlikkuse ja motivatsiooni kasvule, aga ka võimaluste ja tingimuste
paranemisele. Saare maakond on tuntud oma puhta ja turvalise elukeskkonna poolest, kuid
meil  on  ka  palju  probleeme.  Tervise-  ja  heaoluprofiili  koostamine  on  maakonna  elanike
tervise,  turvalisuse  ja  neid  mõjutavate  tegurite  kaardistamine.  Hõlmates  erinevaid
eluvaldkondi toob profiil kokku olulised tervise-, turvalisuse ja heaolumõjurite näitajad, mis
lihtsustab olukorra analüüsiprotsessi ning aitab luua terviklikku vaadet. Selleks kasutatakse
muuhulgas  indikaatoreid,  mis  teevad  meid  võrreldavaks  ülejäänud  Eestiga.  Peale  üldiste
rahvastikunäitajate iseloomustavad tervist sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused sh tööturg
ja  toimetulek,  elu-,  õpi-  ja  töökeskkond,  laste  ja  noorte  olukord,  tervislike  eluviiside  ja
terviseteenuste levik. 
Maakonnas  on  tervist,  heaolu  ja  turvalisust  toetava  elukeskkonna  kujundamine  üks
olulisemaid ülesandeid, mida omavalitsused ühiselt koos partneritega täidavad. Ennetavalt ja
aktiivselt  elukeskkonna  kujundamine  tähendab  võitu  tervelt  elatud  eluaastate,  turvalisema
kodukoha ja teadlike ning aktiivsete inimeste näol.
Tervise-  ja  heaoluprofiil  koostati  Saaremaa  vallavalitsuse  tervisedenduse  peaspetsialistide
poolt  2018.  aastal.  Tervise-  ja  heaoluprofiili  koostati  paralleelselt  Saare  maakonna
arengustrateegia 2019-2030 koostamisega ning arutati nimetatud arengustrateegia koostamise
töörühma ja juhtrühma poolt.  Profiil  oli  avalikustamisel  Saaremaa,  Muhu ja Ruhnu vallas
novembris 2018. ja selle tutvustamiseks korraldati  avalikud arutelud Kuressaares, Liival ja
Ruhnus. 
Profiili  koostamise  käigus  analüüsiti  indikaatoreid,  selgitati  välja  probleemid  ja  vajadused
ning  püstitati  valdkondade  ülesed  eesmärgid  tervise  ja  heaolu  arendamisel.  Vastavalt
eesmärkidele ja ülesannetele toimub edaspidi tegevuste kavandamine ja elluviimine. Tervise
ja  heaoluprofiil  on  abivahend  ja  alusanalüüsi  dokument  inimeste  ning  keskkonna  tervise,
heaolu ja turvalisuse mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel ja prioriteetide seadmisel.          
Käesolev tervise- ja heaoluprofiil kajastab 3 rühma jagatud indikaatoreid: taustaindikaatorid,
majandus-  ja  sotsiaalvaldkonna  indikaatorid  ning  rahvatervise  ja  turvalisuse  valdkonna
indikaatorid.
VISIOON: Saare maakonnas elab terve, elujõuline, töötahteline ja 
kehaliselt aktiivne kodanik.

MISSIOON: Heaolu loomine koostöös kogukonnaga

MAAKONNA RAHVASTIKU ÜLDANDMED
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Allikas: et.wikipedia.org 

Rahvaarv – 33 925
Pindala – 2 937,64 km²
Asustustihedus – 11,55 elanikku km² kohta
Maakonna keskus – Kuressaare linn (asustusüksusena)
Omavalitsusüksusi – 3 valda: Saaremaa, Muhu, Ruhnu
Saare maakond asub Lääne-Eesti saartel, suurimad neist on Saaremaa, Muhu, Ruhnu, Abruka 
ja Vilsandi. Saare naabermaakondadeks on põhjas Hiiu maakond, idas Pärnu maakond. 
Saare maakonna administratiivne keskus on Kuressaare linn. Saare maakonnas on 1 linn, 9
alevikku ja 492 küla. Kuressaare asub Tallinnast 210 km, Tartust 328 km ja Pärnust 155 km
kaugusel.  Saare  maakonnal  puudub püsiühendus  mandriga.  Saaremaad  ja  Muhut  ühendab
Väikese  väina  tamm.  Mandri  ja  saarte  vaheline  liiklus  on  korraldatud  parvlaevade  ja
lennukitega.   Saare maakond on rahvaarvult  10.  ja pindalalt  8.  maakond.  98% maakonna
rahvastikust moodustavad eestlased

Saare  maakonna  inimeste  elu  kõige  olulisem  mõjutaja  on  meri.  Ettevõtlusvaldkondadest
väärivad  märkimist  väikelaevaehitus,  toiduaine-  ja  elektroonikatööstus.  Olulisel  kohal  on
turism ja heaoluteenindus. Saarte jaoks olulise tähtsusega on püsiühendus mandri-Eestiga nii
praamidega  kui  ka  lennukitega  ja  maakonnasisesed  ühendused  väikesaartele.
Traditsioonilistest tegevusaladest on säilinud kalandus ja põllumajandus. 

TAUSTAINDIKAATORID

Demograafiliste  näitajate  abil  laiemalt  on  võimalik  välja  selgitada,  millised  vanusegrupid
elanikkonnast domineerivad ning milline on elanikkonna sooline ja vanuseline struktuur.
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Joonis 1. Saare maakonna rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2018 

Eesti  keskmisega võrreldes on Saare maakonnas vähem nii  naisi  kui mehi vanuses 30-45,
samas on rohkem mehi vanuses 20-34 ja naisi vanuses 24-29 eluaastat. Mõlemaid gruppe on
vanuses  45-59  rohkem.  Siit  saab  järeldada,  et  tagasi  saarele  tullakse  peale  õpinguid  või
keskeas, kui soovitakse elu turvalisemas keskkonnas. 
Rahvastikupüramiidi tuleks suhtuda siiski teatud reservatsiooniga, kuna registrijärgne elukoht
ja  tegelik  elukoht  ei  pruugi  kattuda,  Saare  maakonda  registreerituks  jäädakse  erinevatel
põhjustel  (nt soodustused praamipiletite ostmisel). 

Hajaasustuse  tõttu  on  Saaremaa  piirialadel  üha  keerulisem  pakkuda  mitmekesiseid
(tervise)teenuseid  (asustustihedus  11,55  elanikku  km²  kohta).  Enamik  elanikkonnast  ja
teenustest  on  koondunud  Kuressaare  linna,  mis  muudab  logistiliselt   keerukamaks  nende
kättesaamise äärealade elanikele.

Üleriigilise planeeringu 2030+  analüüsist ei erine Saare maakond, kus samuti on  tekkinud
palju teist tüüpi töökohti, nagu majutus-, toitlustus- ja turismiteenused, kaugtöö.  Aina rohkem
töötajaid  osaleb  igapäevases  tööalases  pendelrändes  linna  ja  maa  vahel  (Saare  maakonna
mõistes ka saarte ja mandri-Eesti vahel). Maale on asunud elama hulk inimesi, kes hindavad
privaatsust ja looduskeskkonda ning võivad ka kohalikku elu edendada, kuid kelle elustiil ja
tegevus on sageli linlik. Järjest kasvab põhiliselt linnas elavate inimeste maakodude arvukus,
pikeneb ka nendes elamise aeg. Maal elavad inimesed on kokkuvõttes üha enam linnastunud –
oma  mõtlemiselt,  käitumiselt,  tööhõivelt  jne.  Seetõttu  peab  maapiirkondade  planeerimisel
arvestama uut tüüpi kogukondadega. 
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Tabel 1 Saare maakonna sünnid, surmad, loomulik iive. Allikas: Statistikaamet

Loomulik iibe kordaja on Saare maakonnas – 4,1 %, samal ajal aga Eesti keskmine on -1,2 %.
Elanikest on laste osakaal 14 % ( Eesti keskmine 16,2 %) ja eakate osakaal 21 % ( Eesti
keskmine 19,3 %).
Saare maakonna rahvastik väheneb järjepidevalt nii väljarände kui ka negatiivse iibe tõttu.
2017 aasta keskmise põhjal on langus jõudnud -141-le.
21,3% Saaremaa elanikkonnast on vanem kui 65 eluaastat (Eestis 18,1). Elanike vananemine
tingib  olukorra,  kus  ülalpeetavate  arv  elanikkonnas  kasvab,  mis  omakorda  seab  suurema
koormuse teistele ühiskonna osalistele- tööealistele. Eakate elanike osakaal Saare maakonnas
suureneb  ning  laste  ja  tööealise  elanikkonna  hulgas  toimub  vastupidine  protsess.  14,3%
Saaremaa elanikkonnast on noorem kui 15 eluaastat (Eestis 15,6%). 

Joonis 2. Saare maakonna rahvastikuprognoos aastani 2040. Allikas: Statistikaamet 

Statistikaameti rahvastikuprognoosi põhjal väheneb Saare maakonna elanike arv aastaks 2040
ligemale kolmandiku võrra. Eakate osakaal tõuseb, laste ja tööealiste osakaal väheneb.
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Joonis 3. Saare maakonna tööealised vanuses 15-64 eluaastat. Allikas: rahvastikuregister  

Tööealiste  elanike  hulk  maakonnas  väheneb,  viimase  kümne  aastaga  üle  4000.  Samas
maksumaksjate  arv  vähehaaval  suureneb,  2017.  aastal  on  see   13  525 inimest,  seda  võib
seletada ka töötajate registri töölerakendumisega.
Tabel 2. Brutotulu saajad keskmiselt kuus. Allikas: Statistikaamet
2014 2015 2016 2017
13368 13335 13439 13525

Joonis 4. Laste arv Saare maakonnas.  Allikas: Statistikaamet

Laste  arvu  vähenemine  mõjutab  oluliselt  haridusvaldkonnaga  seonduvat  (lasteaiad,
üldhariduskoolid, huvikoolid ja- ringid). Seoses riigigümnaasiumi tööle hakkamisega aastast
2021.,  tuleb  Kuressaare  linna  2  gümnaasiumi  ümber  korraldada  nii,  et  nad jätkavad  tööd
põhikoolidena.  Väiksemad  maakoolid  tuleb  ümber  korraldada  nii,  et  jätkaksid  lasteaed–
koolidena.
Saare maakonna üldhariduskoolide õpilaste arv kahaneb aasta-aastalt.   Koolid peavad oma
põhitegevuse kõrvalt üha rohkem tegelema sotsiaalsete probleemidega – vägivald, legaalsete
ja illegaalsete sõltuvusainete tarbimine, toitumishäired, vähene kehaline aktiivsus. 
Koolid on seotud erinevate tegevustega – kampaaniad, olümpiaadid, võistlused. 
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Süsteemse  lasteaedade  tervisedenduse  metoodika  rakendamisega  tegeleb  ehk võrgustikuga
Tervist  Edendav  Lasteaed  on  liitunud  23  Saare  maakonna  lasteaedadest  4:  Tuulte  Roosi
Lasteaed, Naerusuu Lasteaed, Valjala Lasteaed ja Kärla Lasteaed. 
Süsteemse koolide tervisedenduse metoodika rakendamisega tegeleb ehk võrgustikuga Tervist
Edendav  Kool  on  liitunud  20  Saare  maakonna  koolist  6:  Vanalinna  Kool,  Kuressaare
Gümnaasium, Tornimäe Põhikool, Aste Põhikool, Lümanda Põhikool ja Mustjala Põhikool.

Joonis 5. HEV õpilaste osakaal. Allikas: Saaremaa Vallavalitsus

18%  Saare  maakonna  õpilastest  on  HEV  diagnoosiga.  Kaasava  hariduse  eesmärgiks  on
kõigile  hariduslike erivajadustega (HEV) lastele  ja õpilastele  tagada nende individuaalseid
vajadusi arvestavad võimalused ning tingimused hariduse omandamiseks ja arenguks.

Joonis 6. Vanemate ja nooremate sünnitajate osatähtsus.  Allikas: Eesti Sünniregister. 

Esmassünnitajate  keskmine  vanus  oli  2017.  aastal  Saare  maakonnas  25-29  eluaastat  ja
korduvsünnitajatel 30-34 eluaastat, mis ei erine Eesti keskmisest. 2017. aasta demograafilise
pildi järgi on suurenenud esmassünnitajate keskmises vanuses olevate naiste ja ka meeste arv.
Elussündide arv 18–29-aastastel naistel Saare maakonnas alates 2011. aastast näitab langust,
aastal 2011. oli 185 elussündi aastas ja aastal 2017 on selleks 147. Sellesse vanusevahemikku
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jääb  2017.  aasta  Eesti  keskmine  esmassünnitajate  vanus  25-29  aasta  vahele.  See  on  ka
loomulik,  kuna selles vanusevahemikus on selles vanusevahemikus fertiilset  iga arvestades
kõige rohkem naisi.  
Saare maakonna 30-aastaste ja vanemate naiste sünnitused olid 2016. aastani tõusva trendiga,
mis  võib  viidata  selles  vanuserühmas  elanike  kaalukamat  otsust  pere  juurdekasvu suhtes.
Saaremaa trend on väga sarnane Eesti keskmisele – nooremate (alla 30-aastaste) sünnitajate
osakaal  kahaneb  ning  vanemate  (üle  30-aastaste)  osakaal  tõuseb.  2017.  aastaks  oli  30-
aastaseid ja vanemaid sünnitajaid sama palju kui nooremaid. 
Eestis  on  teismeliste  rasedusi  üha  vähem,  see  viitab  noorte  üha  paremale  teadlikkusele
seksuaalkäitumisest, sama saab väita ka Saaremaa alla 18 aasta vanuste noorte kohta.
Joonis 7. Elussünnid Saare maakonnas. Allikas: Statistikaamet

Poole sajandi jooksul on elussündide arv Saare maakonnas vähenenud poole võrra, mis näitab
omakorda sünnituste arvu vähenemist. Statistikaameti rahvastikuprognoosi põhjal langeb see 
näitaja veelgi.
Joonis 8. Tervena elada jäänud aastad. Allikas: Statistikaamet
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Nii nagu kogu Eesti, on Saare maakond vananeva rahvastiku ja väheneva rahvaarvuga, kus
viimasel aastakümnendil on oluliselt pikenenud inimeste eluiga. Paraku ei ole samas tempos
kasvanud inimeste tervena elatud eluiga. See tähendab, et inimesed elavad küll kauem, kuid
kogevad  oma  elu  jooksul  suure  tõenäosusega  terviseprobleeme,  mis  seavad  nende
igapäevastele tegevustele piiranguid, vähendavad aktiivset osalust ühiskonnas ning mõjutavad
rahulolu eluga.  
Saare maakonnas 2017.aasta andmetel meeste keskmine eluiga on 75 ja naistel 83 eluaastat,
Eesti  keskmised  näitajad  on  meestel  73,2  eluaastat  ja  naistel  81,9  eluaastat.  Seega  Saare
maakonnas on keskmine eluiga pikem Eesti keskmisest, mis on hea näitaja, aga samas paneb
laiemalt mõtlema eakate suuremale osakaalule ning antud sihtgrupi aktiivsuse suurendamisele
ja  toetavate  tegevuste  loomisele,   erinevate  sotsiaalteenuste  väljatöötamisele  ja
võimaldamisele. Aktiivsed eakad on tervemad ja ise toimetulevamad, mistõttu vajavad vähem
kõrvalist abi ja suudavad omakorda olla toeks noorematele põlvkondadele.

Mehed elavad tervena Eesti keskmisest 3 aasta võrra kauem, naiste tervena elatud eluaastad
aga on Eesti keskmisega võrreldes samad. Kuna meeste keskmine eluiga on lühem, siis ka
nende haigena veedetud aastate hulk on väiksem. 
Saare  maakonna  iibenäitajad  on  Eesti  keskmisest  negatiivsemad,  samas  võib  võrreldes
mitmete teiste maakondadega pidada näitajat keskpäraseks. 

 
Antud andmeid arvesse võttes on edaspidi vajalik:

 Eakatele mõeldud sotsiaalteenustele suunata rohkem vahendeid, et rahuldada nõudlust.
 Tegevuste planeerimisel arvestada tegevustega, mis toetaksid vanemaealiste liikumist,

tervist ja heaolu ning väldiks isolatsiooni sattumist ja vigastuste tekkimist (madalad
äärekivid,  selgesti  loetavad sildid  ja  viidad,  istepinkide  olemasolu  avalikus  ruumis
jne). Kõik selleks, et eakad saaksid olla aktiivsed ja ise toimetulevad.

 Omastehoolduse valdkonna analüüsimine ja vajadusel muudatuste planeerimine.
 Avahoolduse teenuste laiendamine, võimaldamaks eakatel võimalikult kaua elada 

tavapärases keskkonnas.
 Ühistranspordi seadmine erinevate sihtgruppide vajadusi arvestavalt. 
 Suunata vahendeid ennetustöösse kõiki sihtgruppe arvesse võttes - lapsed, tööealised,

eakad, puudega inimesed.
 Hoida  vaimset  tervist,  suunata  tähelepanu  just  noortele.  Saaremaa  Noorte  Tugila

soovitab oma tööde põhjal suunata vahendid Saaremaa Noorte Sotsiaalmaja loomisele,
Saare  maakonna  laste-  ja  noorte  psühhiaatrilisele  abile  (puudub  lastepsühhiaater,
Saaremaa Rajaleidja keskuse mahud ei jõua katta nõudlust). Õpetada lapsevanemaid
nägema  ohumärke,  julgustama  pöörduma  erinevate  spetsialistide  poole.  Teha
ennetustööd  riskikäitumise  vähendamise  suunas  -  alkohol,  tubakas,  mõnuained,
rämpstoit jm elustiili kujundava osas.

 Teavitustöö  tervislike  eluviiside  propageerimiseks  kogu  maakonna  elanikkonna
hulgas, suurendamaks tervena elatud aastate arvu.

MAJANDUS- JA SOTSIAALVALDKOND

Kõigi selle valdkonna indikaatorite  puhul on tegemist  taustateguritega,  mis  otsesemalt  või
kaudsemalt  mõjutavad  inimese  suutlikkust  tervist-  ja  heaolu  toetavate  valikute  tegemisel.
Majandus- ja sotsiaalvaldkonna indikaatorite mõju inimese tervisele ja heaolule on hea näide
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„tervis  iga  poliitikas“  põhimõttest,  mille  kohaselt  on  paljud  tervist  ja  heaolu  mõjutavad
faktorid teistesse poliitika või eluvaldkondadesse kuuluvad.

Joonis 9. 15-17 aastaste tööjõus osalemise ja tööhõive määr.  Allikas: Statistikaamet

Joonis 10. Vaesuse ja materiaalse ilmajäetuse määr.  Allikas: Statistikaamet
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Joonis 11. Keskmine brutokuupalk. Allikas: Statistikaamet

Saare maakonna  laste vaesusmäär on Eesti keskmisega ühel tasemel, moodustades 17,6 % 
maakonna laste arvust. Laste vaesusrisk sõltub suures osas nende vanemate toimetulekust ja 
seega elavad suuremas vaesuses selliste piirkondade lapsed, kus on suurem töötus või suurem 
maaelanike ning naturaalmajanduse osatähtsus. 

Tabel 2. Saare maakonna sotsiaalne pass (valikuline) seisuga 2014 ja 2017 a. Allikas: 
Statistikaamet, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Saaremaa Vallavalitsus

Seisuga 
01.01.2014

Seisuga 
01.01.2017

Töötutoetuse saajad (01.01.2014; 
01.01.2017) 

561 587

Töötud kauem kui 1 a ( seisuga 
01.01.2014 ; 01.01.2017)

165 131

Toimetulekutoetuse saajad 1795 1718
Eakad, vanus 60 – 69 3852 4039
Vanus 70 -79 3231 3056
Vanus 80 ja üle 1731 1945
Vanaduspensionärid 8051 8082
Rahvapensionärid 110 39
Töövõimetuspensionärid 2298 1298
Puuetega inimeste hooldajad 125 81

 Maakondlik töösurveindeks näitab, et lähikümnenditel on Saare maakonnas tööturule 
sisenejaid vähem kui lahkujaid.

 2013.  aasta  lõpuks  oli  Eestis  töötute  osakaal  tööealisest  elanikkonnast  5,7%,
võrdluseks  Saare  maakonna  töötute  osakaal  oli  4,9%.  Saaremaa  maakonnas  näitab
tööhõive määr tõusutrendi, nimelt aastal 2011 oli see 55,1 %, aastaks 2017 oli selleks
63,3 %.
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 Töötuse määr on aastatega Saare maakonnas langenud. Aastatel 2012-2014 oli see 9,3 
%, 2014-2016 aastatel oli see 6,8 % ja see jääb Eesti keskmisega ühele tasemele.

 Saare maakonna elanikel on brutokuupalk väikseim  Eesti keskmisest, see võib 
mõjutada erinevate (tervise)teenuste tarbimist.

 Suhtelise  vaesusemäär  on  Eesti  keskmisega  enam  vähem  ühel  tasemel,  Saare
maakonnas  20,5  %,  Eestis  21,1  %.  Laste  suhtelise  vaesuse  määr  moodustus  2011
aastal  20,1%,  aastal  2015  oli  selleks  18,1  %.  Mõjutab  teenuste  kättesaadavust,
huvialaringide, hobidega tegelemist

 Puudega  inimeste  osatähtsus  on  2018  aasta  1.  jaanuari  seisuga  13,1  %    Saare
maakonna elanikest, see on  ca 2 % Eesti keskmisest kõrgem ja on suurenenud aasta
aastalt.  2011  aastal  oli  registreeritud  3995  ja  2018  aasta  andmed  näitavad   4360
puudega  isikut,  neist  lapsi  vanuses  kuni  15  eluaastat  147 ja  258.  Suurem osakaal
kuulub selles naistele. 

 Abivajavaid lapsi on registreeritud Saare maakonnas 315, mis on  3,9 % rohkem kui 
Eestis keskmiselt. Eesti keskmine näitaja 6,0 % ja Saare maakonna keskmine 9,9 %. 
2018 aastal moodustavad puudega lapsed Saaremaa vallas 4,9 % ja Muhu vallas 4,5 %
maakonna lastest.

 Saare  maakonna  sotsiaalhoolekande  riskirühmad  on vanemliku  hoolitsuseta  lapsed,
probleemsed  alaealised,  puudega  inimesed,  lastekodust  ellu  astujad,  hooldamata
vanurid,  vanglatest  vabanenud  isikud  ja  motivatsiooni  kaotanud  töötud.  Need
omakorda on ka tervise riskirühmad. 

 Saaremaa  valla  territooriumil  asub  5  üldhooldusteenust  pakkuvat  hooldekodu:
Pärsama ja Kihelkonna hooldekodu (vallavalitsuse hallatavad asutused), SA Lääne-
Saare  Hoolekanne  (valla  asutatud  sihtasutus)  hooldekodu,  SA  Kuressaare  Haigla
(valla  asutatud  sihtasutus)  hooldekodu,  AS-i  Hoolekandeteenused  (riigile  kuuluv
äriühing) Kogula Eakatekodu, lisaks omab Saaremaa vald hooldekodukohti koostöös
Muhu vallaga rajatud SA-s Muhu Hooldekeskus. Kõikides hooldekodudes on kohad
reeglina  täidetud,  koheselt  teenusele  pääsemine  on  raskendatud  ning  iga
teenusepakkuja juures on järjekord. 

 Nõudlus  üldhooldusteenuse  järele  kasvab  lähiaastatel  veelgi,  sest  AS
Hoolekandeteenused soovib anda vallale üle Kogula Eakate kodus ja Sõmera Kodus
elavatele eakatele teenuse osutamise lepingud.

RAHVATERVIS JA SISETURVALISUSE VALDKOND
Tervisekäitumise näitajad võivad esmapilgul tunduda vananenud, tegelikult on need andmed
kasutatavad  ning  puudub  vajadus  neid  väga  sagedase  intervalliga  korjata.  Indiviidi
käitumisharjumuste muutumine on pikk ja aeganõudev protsess, kus tulemusi populatsiooni
või kogukonna tasandil võib (kuid ei pruugi) näha alles mitme aasta pärast.

Maakonna tervisedenduse ja turvalisuse  arengu seisukohalt on äärmiselt oluline kaasamise
vorm Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu, mis ühendab riigiasutuste, KOV-de ja MTÜ-
de  esindajad,  kes  ühiselt  otsustavad  maakonna  turvalisuse,  tervise  ja  heaolu  arengu  üle.
Siseturvalisuse  nõukogu  otsuseid  ja  tegevusi  toetab  ning  aitab  ellu  viia  palju
koostööpartnereid,  neist  paljud  vabaühendused.  Eriti  tihe  koostöö  on  aastate  vältel  olnud
Saaremaa  Spordiliiduga,  lasteaedade  ja  koolidega,  avatud  noortekeskustega,  SA-ga
Kuressaare Haigla, raadio Kadiga, SA–ga Turvaline Saaremaa, Eesti Punase Risti Saaremaa
Seltsiga, Saare maakonna päevalehtedega „Meie Maa“ ja „Saarte Hääl“ jt. Parandamist vajab
koostöö perearstidega, haridusasutuste juhtidega.
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Tervisetegevuste õnnestumiseks on olulised kõik asutused, mis toetavad paikkonna elanike
sotsiaalset  sidusust.  Saare  maakonnas  on  18  rahva-  ja  kultuurimaja  või  klubi,  lisaks
seltsimajad  paljudes  külades.  Raamatukogusid  on  30,  kõikides  raamatukogudes  on  ka
Interneti kasutamise võimalus. 
Tegutseb 43 kogudust ja mõned väiksemad usuorganisatsioonid,  mis  on vaimse tervise ja
hingeabi toetajad.

Tabel 3. Ravikindlustatute arv. Allikas: Surma Põhjuste register

SK162: RAVIKINDLUSTATUD, 31. DETSEMBER --- Maakond ning Aasta

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saare maakond 33 665 33 016 32 481 32 034 31 683 31 122 31 036 30 928 31 052

Joonis 12. Levinumad naiste surma põhjused. Allikas: Surma Põhjuste register

Saare maakonnas on Eesti väikseim tervisekaotus (sh keskmisest väiksem haiguskaotus ja ka
suremuskaotus),  sellest  tulenevat  võiks  eeldada,  et  saarlased  elavad  pikema  ja
täisväärtuslikuma elu kui keskmine eestlane,  samas võib see ka tähendada hilist  või üldse
mitte arsti poole pöördumist. Varajane tervisekaotus haiguste tõttu mõjutab oluliselt inimeste
igapäevast tegutsemisvõimekust ja osalemist ühiskondlikus elus. 
Oodatav eluiga sünnihetkel, keskmiselt elada jäävate aastate arv on Saare maakonnas 76,1 ja 
Eestis on see 75,8, mis annab mõista, et Saare maakonnas on tervisele soodsam keskkond ja 
keskkonda mõjutavad tegurid. 
Saare maakonnas on Eesti keskmisest suurem eakate osakaal maakonna rahvastikust – Saare
maakonnas on see 19,7 % ja Eesti keskmine on 17,2 % . Samas on varajaste surmade osakaal
väikseim  kui  Eestis  keskmiselt.  Meeste  surmapõhjustest  varases  eas  on  enamasti
veresoonkonnahaigused  ja  pahaloomulised  kasvajad.  Seega  on  vajalik  Saare  maakonnas
suurendada tähelepanu meeste tervisele.

Eestis  on  nii  meeste  kui  naiste  vereringeelundi  haigustesse  suremuse  kordaja
langustendentsiga. Sarnased trendid valitsevad viimastel aastatel ka Saare maakonna naiste ja
meeste vereringeelundi haigustesse suremuse kordajates.

Saare maakonnas on Eesti keskmisest suurem haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse. 
Peamised paikmed on seedeelundid, meessuguelundid ning hingamis- ja rindkereelundid 
Esmashaigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse, eriti meeste hulgas, on tõusva trendiga.
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Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringutes osalejate aktiivsus Saare maakonnas on küll suurem
kui  Eestis  keskmiselt  (Saare  maakonnas  2016  aastal  rinnavähi  sõeluuring  64,4  %  ja
emakakaelavähi  sõeluuring  53,4  %  ,  Eestis  vastavalt  56,4  %  ja  46  %)  ,  samas  jäävad
sihtrühma uuringutega hõlmatuse protsendid siiski kesiseks. 

Joonis 13 Saare maakonnas enne 65 eluaastat surnud. Allikas: Statistikaamet

Joonis 14  Kolm levinumat õnnetussurma põhjust. Allikas Tervise Arengu Instituut

Peamisteks õnnetussurmade põhjusteks on enesetapud ja sõidukiõnnetused, mis juhivad 
tähelepanu vaimse tervise nõrgenemisele, vaimse tervise ravi ja rehabilitatsiooni vähesusele 
või suutmatusele tulla toime igapäevaeluga ning liikluskultuuriga.
Alkoholist tingitud surmasid on fikseeritud Eesti keskmisest vähem, kuid on alust arvata, et 
alkoholi liigtarvitamisest tingitud suremust fikseeritakse pigem teiste surmapõhjuste all.
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Saare maakonnas on Eesti keskmisest väiksem õnnetussurmade kordaja. Saaremaal 37,2% ja 
Eestis 58,2 %. Õnnetustest tingitud surmade osakaal on stabiilselt kõikuv. Saare maakonnas 
on Eesti keskmisest suurem regulaarselt alkoholi tarvitajate osakaal meeste hulgas. Saare 
maakonnas 32,4 % ja Eestis 28 %. 

Joonis 15. Diagnoositud psüühika- ja käitumishäired. Allikas: Tervise Arengu Instituut

Saare  maakonnas  on  depressiooni  ning   psüühika-  ja  käitumishäireid  diagnoositud  Eesti
keskmisest rohkem, seda just naiste hulgas, mehed ei tunnista oma vaimse tervise probleeme
ja arstile ei pöördu. Samas enesetappe teevad mehed kordades rohkem. Nendest 7,3%  on
diagnoositud psüühika- ja käitumishäireid lastel, mis moodustab 3 % maakonna lastest.

Joonis 16 Diagnoositud psüühika- ja käitumishäired lastel. Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 17. Puukidest põhjustatud haigused. Allikas: Tervise Arengu Instituut
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Alates  2008.  aastast  on  Saare  maakonnas  haigestumine  puukborrelioosi  Eesti  keskmisest
kõrgem, vahepealsetel  aastatel  2012-2016 näitas langustrendi,  kuid 2017 toimus hüppeline
tõus.  Tähelepanu  tuleb  juhtida  puukidest  põhjustatud  haigustele,  enim  levinud  on
puukborellioos. Vaktsineeritakse küll puukentsefaliidi vastu, kuid puukborrelioosi puhul on
vaja  suurendada  elanike  teadlikkust  puukidest  hoidumiseks  ja  kahjutussümptomite
jälgimiseks.

Tabel 4. Levinumad nakkushaigused. Allikas: Terviseamet

2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 kuud
Süüfilis (A50-A53) 0 0 0 2 0 0
Gonokokknakkus (A54) 1 3 1 0 1 0
Suguliselt levivad klamüüdiahaigused (A55-A56) 27 29 26 16 31 7
Lyme'i tõbi (puukborrelioos) (A69.2) 186 176 194 212 384 76
Puukentsefaliit (A84) 9 14 7 10 19 4
Leetrid (B05) 0 0 0 0 0 8
HIV-nakkus (Z21) 0 1 0 4 3 1

Saare maakonnas levinumad nakkushaigused

Saare maakonnas on Eesti keskmisest väiksem haigestumus hepatiitidesse ja seksuaalsel teel 
levivatesse haigustesse, samas hakkavad ilmnema esimesed HIV nakkuse diagnoosid, mis 
võivad viidata suurenenud riskikäitumisele ja  juhuvahekordadele.

Joonis 18. Tuberkuloosi haigestumised. Allikas: Terviseamet
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Saare maakonnas on tuberkuloosi esmashaigestumus olnud aastaid muutumatu. 2012. aastal 
aga vähenes haigestumus tuberkuloosi märgatavalt, kuid aastatel 2016 ja 2017 on  näidanud 
tõusutrendi. 

Tabel 12. Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajate ülevaade. Allikas: Tervise Arengu Instituut

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Töötavad isikud Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad kokku .. 50 44 47 64 60

Arstid .. 21 19 19 25 24
..Arst-residendid .. 0 0 0 1 0
..Perearstid .. 20 18 18 21 20
Õendustöötajad .. 27 24 26 37 33
..Pereõed .. 26 24 26 31 28
Teised tervishoiutöötajad .. 2 1 2 2 3

Täidetud ametikohad lepingulise koormuse järgi Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad kokku 43,5 47,3 42,6 45,3 51,7 52,6
Arstid 20,2 19,8 17,6 17,5 19,5 20,9
..Arst-residendid 0 0 0 0 1 0
..Perearstid 18,7 19,7 17,4 17,4 18,1 20,6
Õendustöötajad 21,3 26,2 24 26 30,5 29
..Pereõed 16,5 25,2 24 26 27 26
Teised tervishoiutöötajad 2 1,3 1 1,8 1,8 2,8

THT009: Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi

Esmatasandi tervishoiuteenus on tagatud peaaegu Saaremaa kõigis piirkondades, maakonnas
on  kokku  16  perearstinimistut.  Väljaspool  Kuressaaret  on  perearstipunktid  Kärlal,  Leisis,
Mustjalas,  Orissaares,  Salmel,  Valjalas,  Kihelkonnal,  Pihtlas,  Muhus.  Kõigis  nimetatud
kohtades  ei  ole  perearstide  vastuvõtud  igapäevased,  aga  teenus  on  tagatud  pereõe  kaudu.
Ruhnu saarel perearstiabi teenus kohapeal tagatud ei ole, perearsti juures käiakse Kuressaares
või Pärnus. Erakorralise arstiabi andmiseks töötab saarel alates 1. märtsist 2012 Põhja-Eesti
Regionaalhaigla juhendamisel Erakorralise Abi Brigaad, kellel on vastav koolitus. 
Esmatasandi  arstiabi  ja  teenused  abivajajatele  on  vaja  muuta  kogu  maakonnas
kättesaadavamaks.  Selleks  tuleb  arendada  ka  maakonna  transpordisüsteemi,  arvestades
puudega inimesi teenindava sotsiaaltranspordiga ning lähtuda eakate, paljulapseliste perede ja
teiste sotsiaalselt tundlike sihtrühmade vajadustest.
Saareline  asend  seab  abivajajatele  piirangud  väljaspool  maakonda  pakutavate  teenuste
kasutamiseks. 
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Eriarstiabi  osutab  Kuressaare  Haigla  SA.  Kuressaare  Haiglas  on  2017.  aasta  seisuga  419
töötajat (nendest 42 arsti ametikohta ja õenduse ametikohti 142), kellede keskmine vanus on
50.4 aastat, sealhulgas  kohalike arstide keskmine vanus 57,3 aastat. 
Saare  maakonnas  tegutseb  SA  Kuressaare  Haigla  õendushoolduskeskus  (statsionaarne
õendusabi 38 voodikohaga), teenuse eest maksab haigekassa või inimene ise. 
Nii pere-, eriarstide kui ka õdede osas on probleemiks nende keskmine vanus. Võimalikud
ettepanekud olukorra parandamiseks on: Arstide Eestis töötamise kohustus vähemalt 3 aastat,
regionaalsed tasud, sünnitusabi tasustamise võrdne kohtlemine, üldhaiglate residentuurikohad,
kolmandate riikide arstid, palkade diferents arstide kasuks.
2017.  aastal  oli  Saare  maakonnas  2  ortodonti,  4  hambatehnikut,  2  proteesiarsti  ja  17
hambaarsti  ning  13  hambaravi  õdesid/assistenti,  personali  osas  on  maakond  hästi  kaetud.
Kohalik omavalitsus on taganud  suveperioodil  erakorralise hambaravi teenuse koostöös SA
Kuressaare Haiglaga. Võimalusel tuleb selle toetusega jätkata. 
 
Tabel 13. Nõustamisteenuste kättesaadavus. Allikas: asutuste kodulehed
 Valik nõustamisteenuseid 
Saaremaal Teenuse nimi 

Asutus 

Tööhõive Eesti Töötukassa Saaremaa 
osakond 

Peretugi Saaremaa Rajaleidja
Saaremaa ja Muhu vallavalitsused - võlanõustamine 
Saare maakonna sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad
Saaremaa Perenõuandla 
Saaremaa Naiste Tugikeskus
Kuressaare Noorte Nõustamiskeskus erakliinikus “Hanvar” 
MTÜ Noorte Usaldustelefon 
Saaremaa  ohvriabikeskus 
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda 
Tervis SA Kuresaare Haigla 

nõustamisteenused 
Terviseameti Lääne talituse Saaremaa esindus 
Noorte nõustamine projektist Tugila
Anonüümsed alkohoolikud (AA) Saaremaa rühm 
Tegutsevad kirikud ja kogudused

Saaremaal  on  aastate  vältel  edukalt  arendatud  kvaliteetseid  ja  mitmekülgseid
nõustamisteenuseid, mis valdavalt sõltuvad kahjuks projektide rahastusest. Sageli ei jõua info
teenusest  abivajajateni.   Lisaks  maakondlikele  nõustamisteenustele  on  võimalik  abi  leida
riiklikest interneti-, telefoni- jm nõustamisteenustest. 
Nõustava  ja  samas  järelevalveinstitutsioonina  on  väga  olulisel  kohal  Terviseameti  Lääne
talituse Saaremaa esindus. Ameti üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks on koolide ning laste-
ja  sotsiaalasutuste  pakutavate  teenuste  järelevalve.  Eesmärgiks  on  juhtida  tähelepanu
tervisekaitsealastele  puudustele  ning  aidata  seeläbi  kaasa  laste  ja  hooldekoduklientide
tervislikuma õppe-, kasvatus- ja elukeskkonna loomisel. 
Kindlasti  on  olulisel  kohal  infot  koondavad  internetikeskkonnad,  kust  saavad  infot
spetsiifilised sihtgrupid – heaks näiteks on Saaremaa noorte infoportaal.
2018. aastal tervise Arengu Instituudi poolt väljaantud „Saaremaa tervise ja heaolu ülevaate“
põhjal  saab  hinnata  tervisliku  eluviisi  olukorda.  Tervislike  eluviiside  poolest  on  Saare
maakonna elanikud Eesti keskmisega võrreldes ennast säästvamad ja teadlikuma käitumisega.
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Saare maakonna inimesed on aktiivsed skriininguuringutel osalejad rinnavähi sõeluuringutega
hõlmatus on 64,4 % ja emakaelavähi sõeluuringutega hõlmatus  53,4 %, mis Eesti keskmisega
võrreldes on pea 10 % suurem. 
Vaktsineerimisega hõlmatus 2-aastaselt on 4,4 % Eesti keskmisest suurem. 
Murekohaks võib tuua meeste purju joomise, mis on 32,4 % samal ajal on Eestis antud näitaja
28  %.  Siin  kohal  võiks  võtta   arvesse  töötust  või  kodust  eemal  töötamist,  vähest
rehabilitatsiooni  võimalust,  nõustamist.  See  võib  olla  ka  põhjus  naiste  suurenenud
depressiooni esinemisel.
Kindlasti ei saa jätta tähelepanuta tubaka tarbimist, mis on 4 % kõrgem Eesti keskmisest.

Tervise  arengu  Instituudi  poolt  2011  aastal  läbiviidud  tervisekäitumise  uuringu  põhjal
hindavad 97,1 % Saare maakonna elanikest oma elukeskkonda turvaliseks, selle näitaja alusel
on Saare maakond kõige turvalisem paik Eestis.

Joonis 23. Vigastuste välispõhjused. Allikas: Eesti Haigekassa.

Joonis 24. Vigastuste ravi vajanud isikud. Allikas: Eesti Haigekassa
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Õnnetusjuhtumitest  on  enim  registreeritud  nii  naistel  kui  ka  meestel  juhuvigastused,
vigastused   elutu  mehhaanilise  jõu  toimel,  kukkumised,  vigastused  elusolendi
mehhaanilise jõu toimel ja sõidukiõnnetused. Vigastustesse ja mürgistustesse suremus on
21 % väiksem Eesti keskmisest. Seega, tuleb säilitada või paranda olemasolevat olukorda
läbi  ennetustöö,  erinevate  struktuuride  koostöö  kaudu  (politsei,  pääste,  tervishoid,
omavalitsused).

Tabel 5. Tööõnnetused. Allikas: Tervise Arengu Instituut

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arv Arv Arv Arv Arv Arv Arv Arv Arv Arv Arv Arv Arv 

..Saare 
maakond 

Kõik tööõnnetused 78 95 101 88 97 89 111 158 126 133 106 124 162 

..Kerged tööõnnetused 61 73 88 71 81 75 90 131 98 107 92 103 124 

..Rasked tööõnnetused 14 22 13 17 15 13 20 26 27 26 14 21 38 

..Surmaga lõppenud 
tööõnnetused 

3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

Tööõnnetuste arv paraku aasta aastalt suureneb, mis viitab sellele, et suuremat tähelepanu 
tuleb pöörata töökeskkonnale, – kaitsele ja –tervishoiule. Heaks märgiks saab lugeda seda,
et viimase viie aasta jooksul ei ole olnud surmaga lõppevaid tööõnnetusi.

Joonis 25. Kuritegude jaotus maakonnas. Allikas: Kuressaare Politseijaoskond

Saaremaa  liikluskultuuri  iseloomustava  faktorina  tuleb  välja  tuua  inimkannatanutega
lõppenud liiklusõnnetuste ja neis viga ning surma saanud inimeste arvulised tõusud. Enamus
õnnetusi  juhtub  tähelepanematuse  tagajärjel.  Neist  joobes  juhtide  süül  aset  leidnud
liiklusõnnetuste osakaal jääb ca 30% juurde. Tähelepanematule ja hooletule liiklemisele viitab
ka kindlustusjuhtumiteks jäänud liiklusõnnetuste 10%-line  kasv 2017 aastal. Seega on meil
mille  poole  püüelda  ja  seda  just  koos  õppeasutuste,  Maanteemeti  ja  ka  Saare  maakonna
valdadega.  Saaremaa  oli  ka  viimastel  aastatel  üks  väheseid  piirkondi,  kus  näiteks
bussifirmadel ei olnud hankes osalemise kohustuseks alkolukkude olemasolu.
Bussihangete läbiviimisel tuleks panna kohustuseks alkolukud ühistranspordis, kaaluda asula
siseselt sõidukiirust näitavate tabloode ja automaatsete kiiruskaamerate ülespanemist jms., et
paraneks  liikluskultuur  ja  väheneksid  liikluses  hukkunute  ja  vigastatute  ning
liiklusõnnetustega seonduvad materiaalsed kahjud.  
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Tähelepanu  on  vaja  pöörata  lähisuhtevägivallale.  Kui  politsei  statistika  lähisuhtevägivalla
registreerimisel tõuseb, siis ei tohiks täna teha veel järeldust, et kuritegevus kasvab. Suuresti
on lähisuhtevägivald peitkuritegu, mida kõrvalised isikud märkavad vähe või ei taha märgata
ja kus asjaomased asutused teevad pingutusi, et vägivald ei jääks peresiseseseks asjaks, mis
võib  lõppeda  raskete  tagajärgedega  ja  anda  meie  lastele  märku,  et  see  ongi  normaalne
käitumine.  Sellekohane  asutusesisene  koostöö  paraneb  maakonna  tasandil  iga  päevaga  ja
usaldusväärsus  abi  saamiseks  selles  valdkonnas  on  kasvutrendis.  Saare  maakonnas  on
kasutusel  võrgustikupõhine  juhtumikorralduse  mudel  MARAC  (Multi-Agency  Risk
Assessment  Conference),  mille  eesmärgiks  on  tuvastada  kõrge  riskiga  lähisuhtevägivalla
ohvrid ning kindlustada nende kaitse  mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi
vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi.   
Lähisuhtevägivalla  osas  tuleks  tõsta  teadlikust  lähisuhtevägivallaga  toimetulekuks  ja
julgustama märkama ning abi otsima. Tugevdada tugi- ja nõustamisesüsteeme.

Oluliseks probleemikohaks on vargused, mis küll oma tagajärgede poolest ei ole üldises pildis
suure  ohuhinnanguga.  Meie  piirkonna  kuvand  on  pigem turvaline  saar,  mis  uinutab  vara
omanike  tähelepanu,   kes  ei  tee  oma vara  kaitseks  suuri  pingutusi.  Tõusvaks trendiks  on
kujunemas   vargustelained,  kus  tungitakse  sisse  suvekodudesse  ja  tühjana  seisvatesse
majadesse. Positiivseks võib lugeda seda, et  paljud suvekodude omanikud ei jäta väärtuslikku
vara  maha.  Mureks  on  see,  et  sellistes  piirkondades  ei  toimi  veel  hästi  naabrivalve  ning
politsei saab vargustest teada alles heal juhul pool aastat hiljem. Siis on juba keeruline tagasi
saada varastatud asju.
Tuleks teha tööd naabrivalve sektorite tekkimiseks, teavitustööga suurendada omanike endi
vastutust  oma  vara  hoidmisel,  videokaamerate  paigaldus,  mõistlik  Kuressaare  linnas  ja
õppeasutuste  juures  mõelda  selliste  jalgrattahoidjate  paigaldamisele,  kus  jalgrattaid  oleks
võimalik lukustada ka ilma jalgratta küljes oleva tabalukuta. 

Meresõit,  kalastamine,  purjetamine,  veesport  on  Eesti  elanikkonna  seas  muutunud  üha
populaarsemaks. Rajatud on uusi väikesadamaid, lisandub uusi veesõidukeid, üha enam on
Eesti vetes harrastusmeresõitjaid teistest riikidest. Märkimisväärne osa Eesti territoriaalmerest
piirneb Saare maakonna saartega (Saaremaa, Muhu, Vilsandi, Ruhnu), mistõttu on siin oluline
edasi arendada päästevõimekust merel. Riik peab tagama merel ohtu sattunud isikule vajaliku
abi andmise. Otsingu- ja päästetööde korraldamisel merel teeb Politsei- ja Piirivalveamet üha
enam koostööd vabatahtlike merepäästjatega.  Saaremaa ja Muhu Vabatahtlikud Merepääste
Seltsid tegutsevad eesmärgiga tõsta mereturvalisust ja arendada merepääste võimekust Saare
maakonnas.  Saaremaa  Vabatahtlikul  Merepääste  Seltsil  on  Abruka,  Mõntu,  Kuressaare,
Lõmala,  Kungla,  Ruhnu ja Soela üksused, mis  baseeruvad vastavates  sadamates.  Üksused
saavad  tekkida  eelkõige  piirkondadesse,  kus  on  aktiivne  kogukond,  kellel  on  huvi  tõsta
kogukonna  turvalisust.  Merepäästeüksuste  optimaalne  tegevuspiirkond  on  raadiusega  20
meremiili. Perspektiivis nähakse merepäästeüksuste teket ette veel Lääne-Saaremaal Lõmala,
Lahetaguse, Atla, Jaagarahu ja Veere sadamate baasil ning Ida-Saaremaal Orissaare sadama
baasil.

Tabel 6. Otsingu- ja merepäästeoperatsioonid.  Allikas: Kuressaare Politseijaoskond. 
Selgitus: 2017 aasta abivajajate suur arv oli tingitud Sõru – Triigi parvlaeva rikkest. Kõik 
praami peal olnud läksid abivajajatena kirja
Otsingu- ja merepäästeoperatsioonid 2015 2016 2017 2018 6 kuud 

Merepäästejuhtumite arv 27 22 32 9
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Merealal abivajajaid 34 57 110 9

… nende käigus päästetud 29 46 95 7

… ise pääsenud 4 9 15 1

… nende käigus hukkunud 0 1 0 1

… teadmata kadunud 1 1 0 0

Tabel 7. Veeõnnetused veekogu liigi järgi. Allikas: Allikas: Saaremaa päästepiirkond, Lääne 
päästekeskus

Veeõnnetused veekogu 
liigi järgi saare maakonnas

2013 201
4

201
5

201
6

201
7

201
8 I 
pa

Jõgi 2      
Järv   1    
Kraav    1   
Meri 2 3  1 1 3
Tiik      1
Kokku 4 3 1 2 1 4

Tabel 8. Veeõnnetused. Allikas: Saaremaa päästepiirkond, Lääne päästekeskus
Veeõnnetused Saare 
maakonnas

2013 2014 2015 2016 2017 2018 I pa

vette kukkumine avalikus 
keskkonnas

   2   

Kalastamine   1  1 2
vette kukkumine 
kodukeskkonnas

     1

Suplemine      1
Teadmata 4 3     
Kokku 4 3 1 2 1 4

Kuna  Saare  maakonna  3  omavalitsust  on  ümbritsetud  merega,  tuleb  arvestada  ja
ennetustegevust suunata veeohutusele- lastest eakateni,  viimastel on nn eluaegne kogemus,
mis veab tihti alt.
Keerulisemaks  muutuvad  soojad  suved  ja  alkoholi  tarbimisel  vette  või  veekogule  minek.
Seega tuleb kaaluda vabatahtlike merepäästjate toetamist, anda veeohutusega seotud teadmisi
maast-madalast, toetada ujumisõpet koolides (kus basseine ei ole, seal kasutada maakondlike
võimalusi), ujumiskohad varustada elementaarsete abistavate vahenditega ja infotahvlitega.

Tabel 9. Tulekahjude arv. Allikas: Saaremaa päästepiirkond, Lääne päästekeskus
Saare 
maakond

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

2018 I pa
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hoonetulekahj
ud

39 27 38 27 31 14

tulekahjudes 
hukkunud

3 1 1 1 2 0

tulekahjudes 
vigastatud

5 1 3 2 1 4

Tabel 10. Vabatahtlike päästekomandode arv. Allikas: Saaremaa päästepiirkond, Lääne 
päästekeskus
Saare maakond 2014 2015 2016 2017 2018
Vabatahtlike päästekomandode arv 11 13 13 14 14

Väikese  maakonna  kohta  on  suur  hoonetulekahjude  arv.  Enamus  tulekahjusid  on  seotud
tahmasüttimisega,  hooletusega  lahtise  tule  kasutamisel,  rikkega  elektriseadmes  või
elektripaigaldustes.  Samas  on  hea  tõdeda,  et  Saare  maakonnas  on  14  vabatahtlikku
päästekomandot, mis laias laastus on igas suuremas maakondlikus piirkonnas. 
Jätkuvalt  tuleb  teha  selgitustööd,  tõhustada  korstnapühkijate  valmisolekut,   toetada
küttekollete  kontrollimist,  abistada  vähem kindlustatud  või  väiksema toimetulevate  isikute
tulekollete kontrollimist ja parandamist. 

NOORED

Saare maakonna noortel on avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks, mis toetab sidusa
ja loova ühiskonna kujunemist.  Noortel on võimalus osaleda,  olla kaasatud ja ise algatada
erinevaid ettevõtmisi,  mis tagavad sotsiaalset sidusust. Saare maakonna õpilasürituste kava
pakub nii õpiedukuse võrdlemise, sportimise kui muu huvitegevuse võimalusi. 

Joonis 19. Alaealiste poolt toime pandud kuriteod. Allikas: Kuressaare Politseijaoskond

Põhilised alaealiste poolt toimepandud kuriteod on joobes juhtimine, lähisuhtevägivald ja 
vargused.

Joonis 20. Alaealiste poolt toime pandud väärteod. Allikas: Kuressaare Politseijaoskond
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Saaremaa laste arv väheneb. Samas on hea tõdeda, et numbrid, mis kajastavad laste ja
noorte  riskivat  või  suisa  kuritegelikku  käitumist,  on  langustrendiga.  Lastega  seotud
vägivalda märgatakse rohkem ja teavitatakse vastavaid asutusi laste kaitseks. Samas võib
sellele  olla  ka teine  põhjendus – demograafia  – alaealisi  on lihtsalt  vähem ja seaduse
muudatusega teatud teod (näiteks tubaka omamine) ei ole enam süüteod.

Joonis 21. Noorte kanepitoodete proovimine. Allikas: Allikas: Tervise Arengu Instituut. 
Uuringu põhjal Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD)

Tabel näitab aasta aastalt huvi tõusu ja üha enam hakkavad ka jõudma info ja probleemid 
Saaremaa Noorte Tugilasse. Samas saab oletada, et juba viie aasta pärast on narkootiliste 
ainete tarbijate hulk suurenenud, vähendades igapäeva suitsetajate ja alkoholi tarbijate 
arvu.
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Joonis 22. Noorte suitsetamise regulaarsus (viimasel 30 päeval) Allikas: Tervise Arengu 
Instituut 

Uuringu põhjal uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD)- 15-16 aastased
näitab tõusutrendi igapäeva suitsetajate osas. 

LIIKUMINE  JA  TOITUMINE

Tervise  Arengu  Instituudi  (TAI)  2006.  aasta  tervisekäitumise  uuringu  põhjal   on  Saare
maakonna  elanikud  Eesti  keskmisest  aktiivsemad  liikujad  (küsitletutest  81 % hindas  oma
liikumist piisavaks,  Eesti keskmine näitaja on 70,8 %). Samas 2006. aastal Kuressaare linnas
läbiviidud eluviiside küsitluse põhjal 46 % vastajatest ei tegele ühegi liikumisharrastusega,
tuues  takistuseks  oma  laiskuse  ja  mugavuse.  Seega,  on  vajalik  leida  erinevaid  võimalusi
inimeste mugavustsoonist välja toomiseks

Puu-  ja  köögiviljade  söömiselt  oleme  ühel  tasemel,  arvestades  TAI  2006  aasta
tervisekäitumise  uuringut,  Eesti  keskmise  tarbimisega,  tervisliku  toitumise  mõttes  on  see
näitaja üle Eesti väike (Saare maakonna vastanute põhjal on see 1,4 % ja Eestis on see 2,2 %).
Kuressaare linnas 2006. aastal läbiviidud uuringu tulemusel, selgub, et  68 % vastanuist ei
toitu teadlikult. 

Märkimist  väärib  asjaolu,  et  elanikud  on  hakanud  ise  rohkem  rajama  viljapuu-  ja
marjaaedasid.

Tabel 11. Viljapuu- ja marjaaiad. Allikas: Statistikaamet
PM060: VILJAPUU- JA MARJAAIAD --- Maakond, Näitaja, Puuvili ja marjad ning Aasta
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saare maakond               

Viljapuu- ja marjaaedade kogupind, 
hektarit

              

Kokku 11 58 43 70 40 58 92 58 69 88 57 35 92 95



27

Joonis 26. 1.klassi õpilaste kehamassiindeksi võrdlus. Allikas: Tervise Arengu Instituut. 
Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring)

Euroopa laste rasvumise seires ( COSI uuring) osalesid Saare maakonna 273 õpilast 1 klassist.
Poisslapsed  kalduvad  selle  põhjal  rohkem  ülekaalulisusele  ja  rasvumisele.  Sama  uuringu
põhjal saab väita, et ülekaalulised ja rasvunud lastest pooled ei tegele ka aktiivselt spordiga.

Joonis 27. Täiskasvanute kehamassiindeks. Allikas: Tervise Arengu Instituut. 2011 aasta 
täiskasvanute tervisemõjurite uuring.

 Ülekaalulisuse  osas  oleme  ühel  tasemel  Eesti  keskmisega.  Maakonna  uuringus  osalejate
puhul võib öelda, et kaalulisi probleeme on enim naistel.

Joonis 28. Saare maakonnas jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 minutit korraga. 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, 2011 aasta täiskasvanute tervisemõjurite uuring
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Joonis 29. Saare maakonnas vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine. Allikas: Tervise 
Arengu Instituut, 2011 aasta täiskasvanute tervisemõjurite uuring

Vastanutest vähemaktiivsed liikujad on parimas tööeas inimesed vanuses 25-44, samas  igas
vanusegrupis üle 50 % liigub mitu korda nädalas. Vabal ajal liikumisharrastusega tegeletakse
vähem 45.-eluaastast alates. 

Indikaatori näitajad on pärit aastast 2011, eeldada võib et tänaseks on need paranenud, kuid
elanike  liikumisharrastusega  tegelemine  on  siiski  madal.  Terviseliikumise  all  mõistetakse
üldiselt „sellist kehalist tegevust, mis kujundab tervist suure kasuteguri ja väheste riskidega“.

Tervistedendav  liikumine  ehk  terviseliikumine  on suhteliselt  uus  mõiste  ning  Eestis  alles
hakatakse  aru  saama  selle  tõelisest  tähtsusest  elanikkonna  vaimse  ja  füüsilise  tervise
edendamisel. Elanikkonna korrapärase kehalise aktiivsuse edendamine kõikides eluetappides
on tervise  ja  üldise  heaolu  seisukohalt  äärmiselt  oluline.  Liikumine  peaks  kuuluma  kõigi
inimeste  igapäevaste tegevuste hulka,  kuid erilist  tähelepanu tuleb pöörata väheliikuvatele,
„passiivsetele“ inimestele. Igasugune liikumistegevus ja aktiivne argielu on tervise olulised
mõjutajad.  Terviseliikumise  regulaarsuse  edendamine  on  tõhus  vahend  nii  elanikkonna
tegususe ja tervise parendamiseks kui majanduse mõjutamiseks.

Saare maakonnas viiakse terviseliikumise arendamisel läbi üksiküritusi või -tegevusi, mis on
küll vajalikud, kuid ei toeta piisavalt terviseliikumise rolli heaolu võtmetegurina.
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Terviseliikumise tegevuste planeerimine ja rakendamine peaks olema süstemaatiline, ka on
oluline  teha  terviseliikumisega  seonduvat  koostööd  kohaliku  omavalitsuse  ja  kolmanda
sektori  vahel  ning  jagada  „heade  praktikate“  näiteid  erinevatel  tasanditel.  Elanikke  tuleb
informeerida  kohalikus  omavalitsuses  kättesaadavatest  teenustest  ja  liikumise
tervisemõjudest.

Tähelepanu tuleks pöörata ka selliste terviseprobleemidega inimestele, kelle tervislik seisund 
ei võimalda osaleda üldtreeninggruppides, kuid soov terviseliikumisega tegeleda on.

Tervistedendavate  võrgustikega  on  liitunud  Saare  maakonnas  4  lasteaeda,  6  kooli  ja  1
töökoht.   Kuressaare  linn   liitus  1998  aastal  WHO  ülemaailmse  Tervislike  Linnade
võrgustikuga, 2018 aastast kuulub MTÜ Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku liikmete hulka
Saaremaa Vallavalitsus.  Arvestades maakonna lasteaedade ja koolide arvu (20 kooli  ja 19
lasteaeda,  nendest  5  on kool-lasteaiad)  võiks  tervisedenduslike  võrgustikega  liitunuid  olla
vähemalt 2 korda rohkem.

ELUKESKKOND  
Eesti rahvastiku tervise arengukavale tuginedes on hinnanguliselt kuni kolmandik rahvastiku
tervisekaotusest otseselt seotud elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate teguritega. 

HEA ELUKESKKONNA TUNNUSED:

• Puhas joogivesi, õhk, pinnas
• Taskukohane, kättesaadav ja mitmekesine toit;
• Turvaline, kättesaadav ja taskukohane transport
• Taskukohane, kõiki baasvajadusi rahuldav ja ohutu-turvaline elukoht
• Toetav, turvaline lasteaia ja koolikeskkond igale lapsele
• Kättesaadav lastehoiuteenus
• Rohealade, avalike parkide, raamatukogude jt vaba aja veetmise võimaluste 
kättesaadavus
• Taskukohaste, turvaliste ja mitmekesiste liikumisvõimaluste kättesaadavus
• Taskukohased võimalused kunsti, muusika ja muu kultuuriga tegelemiseks
• Esteetiliselt nauditav ümbrus
• Taskukohane, kättesaadav ja kõrge kvaliteediga tervishoid
• Tervist mitte-kahjustav töökeskkond
• Töökoha kindlustunne
• Piisav palgatase (jõudsalt arenev majandus)
• Kvaliteetne ja kättesaadav sotsiaalsüsteemi tugi toimetulekuraskuste korral
• Kaasatus kogukonna jaoks olulistesse otsustesse (võimalus kaasa rääkida)
• Vähe sotsiaalset isoleeritust
• Head suhted ja usaldus naaberkonnas
• Head suhted peres ja lähedaste, sõpradega
• Turvalised liiklemisvõimalused jalgsi, jalgratta ja autoga
• Sõltuvusainete vähene kättesaadavus
• Madal kuritegevuse ja vägivalla tase
• Kõrge turvatunne oma kodus ja elupiirkonnas

Allikas: Heli Laarmann, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja, ettekanne Tervisekonverentsil 2018 „Rahvatervise süsteemi 
kaasajastamine“
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Toetava  sotsiaalse  keskkonna  arendamist  peetakse  rahvastiku  tervise  seisukohast  üheks
olulisemaks  ja  tulemuslikumaks  sammuks.  Saare  maakond  on üks  Eesti  parima  sotsiaalse
sidususe näitajatega maakondi. 
Saarte  inimesed  on  kenad  ja  ligimest  armastavad  inimesed  –  nad  peavad  oluliseks  oma
kodukandi eluolu ning mõtlevad kaasa, kuidas seda parandada, ning on valmis ka ise midagi
tegema, et muuta paikkonna elu paremaks. 
Saarte elanikud ei ole väga aktiivsed terviseteemalistel sündmustel osalejad, küll toimetavad 
nad hea meelega ise oma kogukonna ettevõtmistes. 

KERGLIIKLUSTEED 

Kergliiklusteede  ehitusel  on  seni  prioriteediks  olnud  Kuressaare  sidumine  lähitagamaa  ja
puhkepiirkondadega. Kergliiklusteede rajamine on vajalik ka nende kohalike ja lähikeskuste
tagamaal või sees, kus potentsiaalseid kergliiklustee kasutajaid on piisavalt, kuid maanteel on
suure liiklustiheduse tõttu jalgrattaga sõitmine ohtlik. 
Kergliiklusteede arendamise põhimõtted: 

 Kergliiklusteede rajamisel kasutatakse ära olemasoleva teedevõrgu võimalusi, näiteks 
eraldusjooni ja -piirdeid sõiduteest jm eeldusel, et see vastab liiklusohutuse nõuetele.   

 Kergliiklusteede valgustamise vajadus määratakse edasisel projekteerimisel lähtuvalt 
kasutustihedusest; hooajalisusest ja ohutusvajadusest. Eelkõige vajavad valgustamist 
asulasisesed teed ning kõige tihedama liiklusega lõigud, ristumised ja ristmikud.

 Koos teega tuleb rajada rattaparklad eelkõige bussipeatuste, koolide, kaupluste jm 
teenindusasutuste juurde ning vaatamisväärsuste ja puhkekohtade juurde.  

 Kergliiklusteede võrgustikku on esmatähtis täiendada Kuressaares ja linna 
lähiümbruses, kus nende kasutus on kõige aktiivsem ja liiklustihedusest tulenev oht 
suurim. Sagedase autoliikluse tingimustes on kruusakattega tolmused ja porised 
avalikud teed märkimisväärseks elukeskkonna kvaliteeti halvendavaks teguriks, mis 
takistab mh igasugust turismi ja kergliiklust. Seetõttu on vajalik jätkata mustkatete 
ehitamist – esmajoones riigiteedel, asulatevahelistel lõikudel ning olulisematel 
turismiteedel.  

Allikas: Saare maakonnaplaneering

KOKKUVÕTE: 

1. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 
Saarelisusest tingitud probleemid:

 mandril käimine on kallis ja aeganõudev sh spetsiifiliste tervishoiu-, sotsiaal- ja 
nõustamisteenuste kasutamine. 

 Negatiivne iive. Negatiivne rändesaldo, eriti noorte väljaränne. 
 Meeste varane suremus ja riskikäitumine. Suurenenud välispõhjustesse suremus. 
 Hüppeliselt on kasvanud puukborrelioosi haigestumine. 
 Mõningate maapiirkondade väljasuremisoht. 
 Eakate arv ja nende vajadused kasvavad. 
 Saare maakonnas siseneb tööturule üha vähem inimesi, see mõjutab oluliselt erinevate

erialade  spetsialistide  olemasolu,  see  omakorda  mõjutab  (kvaliteetse)  teenuse
pakkumist ja erispetsialistide keskmist vanust
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 Töötuse  määr  on  jäänud  viimastel  aastatel  ühele  tasemele.  Töötus  toob  kaasa
vaesumise ja see omakorda sotsiaalse ebavõrdsuse sh tervisealase ebavõrdsuse. Sellest
tulenevalt  on  inimestel  vähem  vahendeid  tervislike  valikute  –toitumine,
liikumisaktiivsus,  sõltuvusainete  tarbimise  harjumused,  turvavahendite  soetamine/
kasutamine–tegemiseks. Samuti tekitab pikaajaline töötus stressi ja kapseldumist, mis
võib viia perekondade purunemiseni  ja isegi suitsiidideni.  Eriti  suurt  mõju avaldab
töötus meeste vaimsele tervisele. Töötuse probleem on suurem maal, kus pikaajalistest
töötutest saavad tihtipeale “poetagused”, kellel lõpuks kaob tööharjumus ja süveneb
alkoholism.  Isegi  juhul,  kui  leidub ettevõtja,  kes tööjõudu vajaks,  võib selguda,  et
vaatamata  töötute  olemasolule  neid palgata  pole võimalik.  Tegemist  on omamoodi
probleemide ringiga, mille murdmine on keeruline, kuid mis kokkuvõttes viib mõnede
maapiirkondade hääbumisele.

 Maksumaksjate arv väheneb, miinimumpalka saavate inimeste arv suureneb. 
 Pakutavad (tervise) teenused peavad olema kompaktsed, spetsialistide koondamist 

võimaldavad ja nende ressursse säästvad. Olulist rolli mängib asjaolu, et Saare 
maakonnas on Eesti väikseim brutopalk. 

 Maakonnas puudub alkohoolikute rehabilitatsiooni süsteem. 
 Puuetega inimeste osakaal on 12,6 % elanikkonnast, mida on mõne võrra rohkem kui 

Eestis keskmiselt, aga viimastel aastatel on Saare maakonna osas näidanud 
tõusutrendi.

 Rohkem peaks ära kasutama kogukondade potentsiaali. Koostööpartnerid vajavad 
selget sõnumit nende olulisusest, sh oluline on avalik tunnustamine. Vajalik 
koostööpartnerite omavaheline kommunikatsiooni plaani koostamine.

2. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng  

 Koolikohustuse mittetäitmise kohta puuduvad adekvaatsed andmed ja koolidel 
pole huvi neid avaldada.

  Noorte seaduskuulekus on madal. Varjatud koolivägivalla juhtumid hakkavad jõudma
tugistruktuurideni. 

  Vanemate halb toimetulek avaldub laste tervises. Laste haigestumiste kaudseteks 
põhjustajateks võivad olla sotsiaalne eraldatus, halvad elutingimused, vaesus ja 
hoolimatu tervisekäitumine. Oluliselt suuremat tähelepanu tuleks pöörata 13-15 
aastastele noortele, kes on kõige kergemini grupikäitumisele alluvad ja võivad 
valida kuritegeliku tee. 

 Mitmetes piirkondades puuduvad noorsootöötajad. Lapsevanemate teadlikkus ja huvi 
oma laste tervise vastu on liiga madal või ükskõikne. 

 Laste füüsiline aktiivsus võiks suurem olla, liiga palju aega veedetakse arvuti ja 
teleriga. 

3. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

 Kohalikud ettevõtjad ei ole liitunud tervistedendavate töökohtade võrgustikuga. 
Koolide ja lasteaedade liitumine tervist edendavate võrgustikega on passiivne ( 6 
kooli, 4 lasteaeda). 

 Lapsi on lasteaias/koolis üha vähem ja järjest keerulisem pakkuda mitmekülgseid 
kvaliteetseid teenuseid (spetsiaalse aine õpetajad , nõustamised, huvitegevus, 
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toitumine jne), lisaks peavad lasteaiad/koolid üha rohkem tegelema sotsiaalsete 
probleemidega. Olukorda leevendaks ja toetaks kogu kollektiivi ( personal, lapsed, 
lapsevanemad) kaasavad, samas vähe ressursse nõudvad ning lihtsalt igapäeva tööellu 
integreeritavad tegevused . 

 Saare maakonnas on hulgaliselt institutsioone (maanteeamet, päästeamet ja politsei, 
haigla, perearstid, spordiklubid ja -liit, külaseltsid, avatud noorte keskused, 
raamatukogud, kogudused), kes tegelevad nn psühhosotsiaalse või füüsilise 
tervisekeskkonna (turvalisuse) loomisega. Sageli on eesmärgid ühed, kuid infovahetus 
ja koostöövalmidus jääb väheseks - lahenduseks võiksid olla nn teabevahetuspäevad ja
sellega annaks palju ressursse kokku tõmmata. 

 Inimeste teadlikkus on nõrk elu-, töö-ja õpikeskkonnast tulenevatest ning nende 
maandamise meetmetest. Enama info hankimiseks tehakse vähe algatusi (nõustamise 
ja koostööalgatuse pöördumisi omavalitsustesse, terviseametisse, tööinspektsiooni 
jne), valdavalt oodatakse pakkumisi ja ettekirjutusi. 

 Spordiehitiste ja terviseradadega on Saare maakond hästi kaetud.  Saare maakonna 
spordiehitised on leitavad http://www.spordiregister.ee/ehitised.php?maakond=10  
Viimastel aastatel on rajatud palju välisväljakuid. Puuduseks saab aga lugeda seda, et 
ülevaade nende kvaliteedi ja kasutatavuse/koormuse kohta puudub. 

4. Tervislik eluviis 

 Kolmandik elanikkonnast suitsetab ja tarvitab alkoholi. Narko- ja 
hasartmängusõltuvuse kohta andmed puuduvad. 

 Vaid ligi pool elanikest peab oma tervist heaks. Inimeste liikuvus on väike vaatamata 
võimaluste olemasolule. Tervisespordi harrastajaid on pigem vähem kui Eestis 
keskmiselt ning olukord on aastate vältel tõusutrendis, on hakatud väärtustama 
aktiivset tegevust koos peredega. 

 Saaremaa inimesed söövad Eesti keskmisest rohkem puu- ja juurvilju. Puu- ja 
juurvilju söövad vähe pigem mehed, noored, madalama haridustasemega ja madalama 
ostujõuga leibkonnad. 

5. Terviseteenused 

 Saaremaal on aastate vältel edukalt arendatud kvaliteetseid ja mitmekülgseid 
nõustamisteenuseid, mis valdavalt sõltuvad kahjuks projektide rahastusest. Sageli ei 
jõua info  teenusest abivajajateni. 

 Maakonnas puuduvad spetsiifiliste erialade esindaja (nt lastepsühhiaater), nende 
teenuse kasutamine ja maakonda toomine on kulukas ja aeganõudev. 

 Üha raskem on maapiirkondades pensionile jäävate või lahkuvate perearstide asemel 
uusi leida, noored arstid ei ole üldjuhul huvitatud maal töötamisest. 

 Avalike ja erateenuste kokkutõmbamisel tähtsustub kogukonnateenuste roll. 
Keskustest kaugemal asuvates maapiirkondades võivad vajalike teenuste pakkujaks 
olla külaseltsid, kelle kasutuses olevad seltsimajad omavad suurt potentsiaali teenuste 
kättesaadavuse tagamisel. Seltsimajades on koostöös omavalitsustega võimalik 
pakkuda seniseid avalikke teenuseid, nagu päeva- ja noortekeskused, lastehoid jm.

http://www.spordiregister.ee/ehitised.php?maakond=10
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Peamine arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas asustatud 
paigas. Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad 
liikumisvõimalused ning varustatus oluliste võrkudega

Allikas: Üleriigiline planeering 2030+

Tervisliku maakonna eesmärgid:

 Tagada Saare maakonna elanikele turvaline ja looduslähedane elukeskkond, 
propageerides keskkonda säästvat eluhoiakut;

 Parandada elukeskkonna väärtust, investeerides tehnilise infrastruktuuri ja 
sotsiaalsfääri objektidesse;

 Parandada ettevõtluskeskkonda, tagamaks maksujõulise elanikkonna püsimajäämise ja
elama asumise Saare maakonda;

 Kindlustada elanikele põhiteenuste kättesaadavus ja parandada osutatavate teenuste 
kvaliteeti;

 Tervete eluviiside ja tervisespordi propageerimine;

 Tervist ja keskkonda säästev ning inimressursi arengut soodustav töö-, õppe- ja 
elukeskkond;

 Rohkesti tervisliku perekeskse ajaveetmise ja lõõgastumise võimalusi maakonnas.

Tervise- ja heaoluprofiilist tulenevad arenguprioriteedid Saare maakonnas on:

1. Liikumine
2. Tervislik toitumine, sh. tervislik lasteaia- ja koolitoit
3. Kohaliku tooraine, sh. mahetoidu propageerimine
4. Terviseteadlikkuse tõstmine elanikkonna hulgas
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TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2019-2022

Valdkond: Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
Eesmärk: Toimivad koostöövõrgustikud tervislike eluviiside toetamiseks, sotsiaalset sidusust
ja võrdseid võimalusi tagatakse Saare maakonnas erinevate sihtgruppide informeerimise ja 
kaasamisega

Ülesanded Tegevused 2019 2020 2021 2022 Võimalikud 
koostööpartnerid ja 
rahastus

Tervisedenduse (TE) 
valdkonna info on hästi
kättesaadav kõigile 
Saare maakonna 
elanikele, sõltumata 
vanusest, soost, 
haridusest, 
sissetulekutest ega 
muudest sotsiaalsetest 
teguritest

Saaremaa valla 
kodulehel TE 
valdkonna pidev 
täiendamine, 
mitmekesistamine, info
võimaldamine 
kohalikele 
ajakirjanikele

x x x x Tervise Arengu Instituut 
(TAI), kohalikud 
omavalitsused (KOV-d), 
koostööpartnerid, 
Siseturvalisuse nõukogu 
(STN), Eesti Haigekassa 
(EHK)

TE Facebookis, TE 
info kajastamine 
gruppide, sündmuste, 
kampaaniate loomine 
antud keskkonnas

x x x x KOV-d, TAI, EHK,, 
koostööpartnerid

TE valdkonna 
infopäevad

x x x x KOV-d, TAI, EHK,, 
koostööpartnerid, kohalik 
meedia

TE info kajastamine 
kohalikud meedias 
(Saaremaa valdade 
lehed, raadio „Kadi“ 
tervisesaated, ajalehed 
„Meie Maa“ ja „Saarte 
Hääl“

x x x x KOV-d, TAI, EHK, 
koostööpartnerid, kohalik 
meedia

TE info edastamine 
listide, infotahvlite 
kaudu

x x x x KOV-d, TAI, EHK, 
koostööpartnerid

Saare maakonna 
elanike kaasamine TE 
valdkonna arengu 
planeerimisse, 
sõltumata vanusest, 
soost, haridusest, 
sissetulekutest või 
muudest sotsiaalsetest 
tingimustest

Koostööpartnerite 
kaasamine ja 
võimestamine

x x x x TAI, KOV-d, EHK, 
koostööpartnerid

TE toetajate võrgustiku
arendamine ja 
motiveerimine 
(üritused, koolitused, 
teabepäevad)

x x x x Mittetulundusühingud 
(MTÜ-d), KOV-d, 
Tervistedendavate 
võrgustike liikmed (TEL, 
TEK, TET)

Koostööpartnerite 
avalik tunnustamine, 
motivatsioonisüsteemi 
toetamine ja 

x x x x KOV-d, TAI, 
Sotsiaalministeerium 
(SOM)
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tunnustustiitli „Aasta 
tervisepanus“ välja 
andmine

Huvigruppide (MTÜ-d,
ettevõtted, 
institutsioonid) 
vaheliste ja siseste 
ühisürituste 
korraldamine

Ühisüritused, 
koolitused 
tervisemeeskonna 
tööks

x x x x KOV-d, TAI

Eakate potentsiaali 
kasutamine 
tervisedenduseks, 
põlvkondade vaheliste 
sidemete tugevdamine

Koolitused/üritused, 
ühistegemised 
põlvkondadevahelise 
võõrandumise 
vähendamiseks, eakate 
päeva tähistamised jne.

x x x x KOV-d, Avatud 
Noortekeskused (ANK-d),
koolid, lasteaiad, 
pensionäride ühendused

Valdkond: Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
Eesmärk: Tervislike ja turvaliste valikute võimaldamine laste ja noorte arenguks. Teadliku 
tervisekäitumisega, aktiivne ja seaduskuulekas noor

Ülesanded Tegevused 2019 2020 2021 2022 Võimalikud 
koostööpartnerid ja
rahastus

Lapsevanemate 
teadlikkuse tõstmine 
kasvatus- ja 
treviseküsimustes

Olukorra hindamine – 
terviseuuring 
lapsevanemate seas 
läbi 
lasteaedade/koolide

x x x x Lasteaiad, koolid, KOV-
d

Koolitused, seminarid, 
meedia, üritused

x x x x KOV-d, TAI, lasteaiad, 
koolid

Laste ja noorte 
toitumisharjumuste 
kujundamine tervislike 
valikute suunas

Puu- ja köögiviljade 
päevad koolides ja 
lasteaedades, 
koolitused kokkadele, 
teabepäevad 
täiskasvanutele ja 
lastele, meedia

x x x x KOV-d, TAI, koolid, 
lasteaiad, 
koostööpartnerid

Lasteaia/koolipiim x x x x PRIA

Lasteaia/kooli puuvili x x x x PRIA

Alkoholi, tubaka ja 
narkootiliste ainete 
kasutamise ennetamine
laste ja noorte seas

Teabepäevad, 
alkoholivabad 
noorteüritused, noorte 
alternatiivtegevuste 
toetamine

x x x x TAI, KOV-d, 
Noortekeskused, 
Haridusministeerium, 
Rajaleidja Keskus 
koostööpartnerid

„Suitsuvaba klass“ 
võistlustel osalemine, 
motiveerimine, 
tunnustamine meedias

x x x x KOV-d, Koolid, 
Noortekeskused

Laste kaitsmine 
arvutisõltuvuse ja 
virtuaalmaailma ohtude
eest

Üritused, teavitus- ja 
koolitustöö, 
nõustamine

x x x x KOV-d, TAI, Politsei, 
Noortekeskused, koolid, 
lasteaiad, Rajaleidja 
Keskus 

Lastele/noortele 
aktiivse tegevuse 
pakkumine, 
mänguväljakute, 

Ürituste korraldamine 
mänguplatsidel, 
ühistegemised 
mänguplatside 

x x x x KOV-d, TAI, MTÜ-d, 
lasteaiad, koolid
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spordiväljakute jm 
rajatiste ja ürituste näol

korrashoidmisel, 
tervisespordi päevad, 
spordilaagrid, 
perespordipäevad

Tervist Edendavate 
Lasteaedade (TEL) 
võrgustiku laiendamine
maakonnas

Koolitused, 
nõustamised, 
lasteaedade suvekool, 
ühistegemised

x x x x KOV-d, lasteaiad, TAI

Tervist Edendavate 
Koolide (TEK) 
võrgustiku laiendamine
maakonnas

Koolitused, 
nõustamised, 
ühistegemised

x x x x KOV-d, koolid, TAI

Koostöö tihendamine 
KOV-de 
noorsootöötajate vahel

Tugisüsteemid 
naaberomavalitsustega,
strateegiate 
väljatöötamine. Noorte 
vajaduste 
kaardistamine 
suuremates keskustes. 
Noorte kaasamine 
tegevuste 
planeerimisel. Noorte 
foorumid.

x x x x KOV-d, noortekeskused, 
noorsootöötajad

Noorte teadlikkuse 
parandamine 
seksuaalküsimustes

Nõustamised, teabe- ja 
koolituspäevad 
lapsevanematele 

X X X X Koolid, noortekeskused, 
TAI, KOV-d

Noorte esmaste ja 
korduvate 
õigusrikkumiste 
ennetamine

Riskirühmadesse 
kuuluvate laste ja 
perede kaardistamine, 
nõustamine, 
ühistegevuste leidmine,
ennetustöö

x x x x KOV-d, Ohvriabi, 
Politsei, noortekeskused, 
TUGILA

Lastele tervisliku ja 
turvalise 
psühhosotsiaalse 
keskkonna loomine 
kodus, lasteaias, koolis

Lasteaedade osalemine 
„Kiusamisvaba 
lasteaed“ programmis

x x x x KOV-d, lasteaiad

Nõustamised, teabe- ja 
koolituspäevad lastele 
ja täiskasvanutele, 
pereüritused

x x x x Noortekeskused, KOV-d,
koolid, lasteaiad, 
Rajaleidja Keskus

Teavitustöö, andmete 
kogumine, analüüs

x x x x KOV-d

Lastele suunatud 
aktiivsed tegevused 
kooliteel, vahetundides

„Aktiivne koolitee“ – 
liikumishuvi tõstvad 
atraktsioonid kooliteel, 
koolibusside peatused 
koolimajadest eemale, 
lapsevanematele autoga
juurdepääsu piiramine 
koolidele, vahetundide 
ajal aktiivse käitumise 
propageerimine

x x x x Koolid, KOV-d, TAI

Lapsevanemate 
nõustamised

Imelised aastad 
koolitused/nõustamised

x x x x KOV-d, TAI
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Valdkond: Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
Eesmärk: Sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivsed vanemad, kes tagavad lastele normaalse 
kasvukeskkonna. Eelduste ja tingimuste loomine tervislikuks elu-, õpi- ja töökeskkonnaks.

Ülesanded Tegevused 2019 2020 2021 2022 Võimalikud 
koostööpartnerid ja
rahastus

Kohapealsete 
ettevõtjate ja 
töökohtade tekke 
soodustamine

Alustavate ettevõtjate 
koolitus, toetusplaanide
ja äriplaanide 
koostamise 
nõustamine, 
maakondlikud 
ettevõtluspäevad

x x x x KOV-d, Saare 
Arenduskeskus, 
Töötukassa

Füüsiline ning 
psühhosotsiaalne elu-, 
õpi- ja töökeskkond on 
elanike tervist toetav

Tervislike lasteaedade, 
koolide, tööandjate 
võrgustikuga on 
liitunud uued liikmed

x x x x KOV-d, TAI, lasteaiad, 
koolid, ettevõtted

Elukeskkonna 
atraktiivne arendamine 
– staadionid, tennis, 
golf, discgolf, 
kergliiklusteed, 
spordivahendite 
laenutus (rulluisud ja 
-suusad, kõnnikepid, 
discgolfi kettad jne), 
seiklusrajad jne 

x x x x KOV-d, Saaremaa 
Spordiliit, 
koostööpartnerid, 
spordiseltsid

Turvalise 
elukeskkonna loomine

Turvapäevad, 
Ohutuspäevad, 
ohutusalased võistlused
(KEAT) jne. Erinevad 
ennetustegevused ja 
projektid.

x x x x KOV-d, Siseturvalisuse 
Nõukogu, Politsei, 
Päästeamet, Punane Rist,
Maanteeamet, Ohvriabi

Alkoholi ja teiste 
sõltuvusainete 
tarbimise ennetamine

Nõustamine, meedia, 
elanike sotsiaalselt 
aktiivsena hoidmine – 
täisväärtuslik tööealine 
inimene

x x x x TAI, Töötukassa, kohalik
meedia, perearstid, 
KOV-d

Leida võimalused 
alkohoolikute ja 
sõltuvushäiretega 
inimeste 
rehabilitatsiooniks 
maakonnas

Sihtrühma 
väljaselgitamine, 
tugiisikute koolitamine

x x x x Perearstid, KOV-d, 
Kuressaare Haigla, 
Saaremaa Perenõuandla, 
kohalik meedia, TAI

Vaimse tervise 
probleemide 
ennetamine töötute, 
eriti töötute meeste 
hulgas, AA rühma 
toetamiine

x x x x KOV-d, Töötukassa, 
perearstid, Saaremaa 
Perenõuandla, 
Kuressaare Haigla, TAI

Kolmanda sektori 
(külaseltsid, 
spordiseltsid jms) 
tervisedendusliku 
tegevuse toetamine

Nõustamised, 
koolitused, 
teabepäevad, üritused

x x x x KOV-d, TAI, MTÜ-d 
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Koostöö erinevate 
institutsioonidega 
(haigla, maanteeamet, 
päästeamet, politsei 
jne). Ühiste eesmärkide
kooskõlastamine.

x x x x KOV-d, Siseturvalisuse 
Nõukogu, Maanteeamet, 
Politsei, Päästeamet, 
Punane Rist, TAI, MTÜ-
d

Perede nõustamine Perekooli nõustamine x x x x KOV-d

Tervislik toitumine 
koolides-lasteaedades

Sööklate menüüde 
audit ja konsultatsioon 
ning koolitused 
kokkadele

x x KOV, TAI

Valdkond: Tervislik eluviis
Eesmärk: Tervena elatud elu

Ülesanded Tegevused 2019 2020 2021 2022 Võimalikud 
koostööpartnerid ja 
rahastus

Saare maakonna 
elanike tervisenäitajate 
muutus on positiivse 
trendiga

Tervise ning 
tervisekäitumise kohta 
regulaarne info 
kogumine - 
tervisestatistika

x x x x KOV-d, TAI

Puukborrelioosi ja 
puukentsefaliidi 
ennetamine ja 
tüsistustega tegelemine

Info levitamine – 
infobukletid, valla- ja 
maakonna lehed, 
raadio, valdade 
kodulehed , Facebooki 
lehed jne.

x x x x KOV-d, perearstid, 
Kuressaare haigla, TAI

Toetada 
puukentsefaliidi 
vaktsineerimisel 
Saaremaa alla 16-
aastaseid lapsi, 
riskiperede liikmeid

x x x x KOV-d, perearstid, 
Kuressaare haigla, TAI

Puukborrelioosi 
haigestumise kasvu 
uuring maakonnas

x x KOV-d, perearstid, 
Kuressaare haigla, TAI

Meeste riskikäitumise 
vähendamine ja huvi 
tõstmine oma tervise 
vastu

Üritused meestele: 
Mehed köögis, Arst 
pole KOLL, Tervis on 
AUASI jne. 
Tervisekonverentside 
korraldamine. Teavitus.

x x x x TAI, kohalik meedia, 
KOV-d, Kuressaare 
Haigla, perearstid

Kõigi elanikkonna 
gruppide füüsilise 
aktiivsuse 
soodustamine, sh 
väiksema maksujõuga 
inimestele

Maakondlikud 
tervisespordi üritused, 
liikumisüritused 
võimalikult kodu 
lähedal.

x x x x KOV-d, TAI, MTÜ-d, 
Saaremaa Spordiliit, 
koostööpartnerid

Terviseliikumise alase 
info edastamine läbi 
koolituste ja 
kampaaniate

x x x x KOV-d, kohalik meedia, 
TAI, Saaremaa Spordiliit, 
koostööpartnerid

Terve psühhosotsiaalse
keskkonna 
tähtsustamine

Maakonna elanike 
teavitamine, 
emotsionaalse 
turvalisuse toetamine, 

x x x x KOV-d, TAI, MTÜ-d, 
koostööpartnerid 
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meedia
Vaimse tervise tähtsuse
teadvustamine ja selle 
säilitamine võimalikult 
kõrge vanuseni

Mälutreeningud, 
nõustamised, 
koolitused, 
teabepäevad, meedia

x x x x KOV-d, Saaremaa 
Persionäride Ühendus, 
perearstid, MTÜ-d, 
koostööpartnerid

Kohaliku mahetoidu 
propageerimine

Kohaliku mahetoidu 
alaste koolituste, 
infopäevade 
korraldamine

x x x x KOV, TAI, 
koostööpartnerid

Valdkond: Terviseteenused
Eesmärk: Kõigile maakonna elanikele on kättesaadavad esmatasandi teenused, vajadusel 
muud tervist edendavad teenused

Ülesanded Tegevused 2019 2020 2021 2022 Võimalikud 
koostööpartnerid ja
rahastus

Terviseteenuste kohta 
käiv info on elanikele 
lihtsalt kättesaadav

Kohalikes lehtedes 
tervisenurgad, 
tervisesaated maakonna
raadios „Kadi“, 
valdade kodulehtedel, 
kampaaniate ja ürituste 
reklaam kohalikes 
lehtedes

x x x x KOV-d, TAI, kohalik 
meedia

Terviseteenuse 
pakkujate ärgitamine 
enda teenuse 
reklaamimiseks

x x x x Tervishoiuasutused, 
KOV-d

Koostöövõrgustiku 
infosüsteemi 
kasutamine (e-mail, FB
jm)

x x x x Koostööpartnerid

Inimeste põhivajaduste 
rahuldamine 
igapäevaste teenuste 
kättesaadavuse näol 
võimalikult elukoha 
lähedal

Maakondliku 
tervishoiuteenuse 
pakkumise 
atraktiivsemaks 
muutmine (KOV-de 
omapoolne tugi 
perearstidele jne), 
projekt „Noored arstid 
Saaremaale“, vähiravi 
võimalus Saaremaal

x x x x KOV-d, Kuressaare 
Haigla, Saaremaa 
Vähiühing

Kvaliteetse arstiabi 
kättesaadavus Saare 
maakonnas 

x x x x KOV-d, SOM, SIM, 
Kuressaare Haigla, 
Haigekassa

Maakonna elanikele 
kvaliteetse ja kaasaegse
eriarstiabi tagamine 
(koostöö teiste haiglate 
spetsialistidega, 
vajadusel väljaspool 
maakonda), transport – 
helikopter, kiirabi, 
haiglabuss jne). 

x x x x Kuressaare Haigla, 
Haigekassa, SOM

Tervist edendavate 
teenuste 

Hinnata ja analüüsida 
elu-, õpi- ja 

x x x x KOV, TAI



40

kättesaadavuse 
tasakaalustamine maa 
ja linna vahel

töökeskkonna tervist 
mõjutavaid tegureid 
ning avalikustada 
elanikkonnale (meedia)
Laiendada 
maakondlikke üritusi 
eri piirkondadesse, 
vältimaks nn 
linnakeskseks 
muutumist, 
transpordivõimaluste 
parandamine ja 
soodustamine

x x x x KOV-d, Politsei, 
Päästeamet, 
maanteeamet

Vabatahtliku tegevuse 
arendamine ja 
toetamine – talgud, 
mahetoodangulaadad, 
ühistegevused

x x x x KOV-d, erinevad 
projektid, Saarte 
Koostöökogu

Sotsiaalvaldkonnas 
arendatavate 
kogukonnateenuste 
toetamine

KOV-de sotsiaaltöö 
alane koostöö – 
infovahetus, ühised 
koolitused

x x x x KOV-d

Sotsiaaltöötajate 
motiveerimine 
(supervisioonid, 
koolitused, 
teabepäevad)

x x x x KOV-d, TAI, erinevad 
projektid

Puuetega inimestele 
suunatud teenuste 
arendamine

Tervishoiuteenuste 
kättesaadavust 
puudutavate otsuste 
tegemisse kaasamine

x x x x Puuetega Inimeste Koda,
KOV-d, SOM

Päevakeskuste ja 
töötubade töö 
organiseerimine, 
teabepäevad

x x x x Puuetega Inimeste Koda,
KOV-d, SOM

Elanike 
terviseteadlikkuse 
tõstmine

Tervisekonverentside 
ja terviseteabepäevade 
korraldamine

x x x x KOV, TAI, 
koostööpartnerid
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