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SISSEJUHATUS 

Jõhvi valla terviseprofiil on arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise 

olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Terviseprofiili abil saab määratleda paikkonna peamised 

tervisekäitumise probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Teadmine 

sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta 

ning kulutada nappe vahendeid targalt ja tulemuslikult. 

Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on: 

• suurendada elanikkonna heaolu; 

• tõsta inimeste elukvaliteeti parema tervise kaudu; 

• juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele; 

• tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse arengukavasse. 

Jõhvi valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

“Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine“ juhendmaterjalis toodud 

indikaatorite abil. Indikaatorite ehk terviseprofiili sisendite aluseks on elanikkonna statistilised 

näitajad; info ja arvamused, mis on kogutud kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja 

muude valdkondade spetsialistidelt. Andmed on kirjeldatud aastate kaupa, toomaks välja 

võimalikke muutusi ja trende. Käesolevas profiilis kirjeldatakse kõiki vajalikke ning võimalikult 

palju soovituslikke indikaatoreid, mille kirjeldamisest saadud info põhjal on välja toodud valdkonna 

kitsaskohad ning koostatud tegevuskava aastateks 2015 – 2020. 

Terviseprofiili teemavaldkonnad on: 

• sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused; tööturu situatsioon, toimetulek, kaasatus 

kogukonna tegevustesse, 

• laste ja noorte turvaline areng; 

• tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond; 

• tervislik eluviis; 

• terviseteenused. 

Terviseprofiili koostamine 2011. aastal oli esmakordne katse kaardistada Jõhvi valla elanike 

terviseseisundit ning seda mõjutavaid tegureid. Eesmärgiks oli anda esialgne ülevaade Jõhvi valla 

elanike tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, et kavandada tegevusi tervise edendamiseks. 

Aastal 2015 on antud profiil uuendatud ja täiendatud ning andmete lisandumisel täiendatakse 

profiili regulaarselt. 
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1. ÜLDANDMED 

Jõhvi vald (Jõhvi linn ja Jõhvi vald ühinesid 2005. aastal ning moodustus uus omavalitsusüksus 

Jõhvi vald) on Eesti kirdepoolseima maakonna (Ida-Virumaa) keskus, mida riigi idapiirist lahutab 

vaid 50 kilomeetrit. Jõhvi asub kahe rahvusvahelise maantee, Tallinn – Narva ja Jõhvi – Tartu – 

Valga ristumiskohal. Vallasisest Jõhvi linna läbib Tallinn – Narva raudtee, mida mööda kulgeb 

enamik Eesti raudteevedudest. Soodsast asukohast tingitult on Jõhvi kujunenud Ida-Virumaa 

kaubandus- ja finantskeskuseks, mida iseloomustab hea infrastruktuur. 

Jõhvi vallas on 11 küla: Edise, Kahula, Kose, Kotinuka, Pajualuse, Pargitaguse, Pauliku, Puru, 

Sompa, Linna küla, Jõhvi küla ja Tammiku alevik 

Joonis 1 : Jõhvi linn ja selle lähiümbrus kaardil 

Allikas: Jõhvi valla koduleht www.johvi.ee 
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1.1  Pindala ja asustustihedus 

Jõhvi valla pindala 2015. aasta 1. jaanuari seisuga on 124,06 km². 

Asustustihedus koos kirjeldusega aitab hinnata keskkonnast tulenevaid riske ja paremini 

kavandada/planeerida tervisesekkumisi, arvestades omavalitsuste elanike konkreetset elukohta. 

Jõhvi valla asustustihedus aastal 2015 on 101,3 in/km² (ESA, tabel RV0291). Eesti keskmine näitaja 

2015. aasta 1. jaanuari seisuga oli 30,2 in/km², Ida-Viru maakonnas 43,9 in/km². Asustustihedus 

valla kohta on suur, kuna selle koosseisus on vallasisene Jõhvi linn. 

Joonisel 2 on välja toodud asustustihedus arvutatuna rahvastikuregistri rahvaarvu arvestades (ehk 

valda registreeritud elanike arvu kasutades). Selgelt joonistub välja järkjärguline asustustiheduse 

vähenemine, mida tingib rahvaarvu vähenemine. 

Joonis 2: Jõhvi valla aastakeskmine asustustihedus aastatel 2007 - 2015 

Allikas: ESA tabel RV0291 (pindala); Eesti Rahvastikuregister (rahvaarv) 

 

Eesti Statistikaameti andmetel on Jõhvi linna (vallasisene) asustustihedus 2015. aastal 1 413 in/km². 

Järgnev ruutkaart annab ülevaate Jõhvi valla asustustihedusest piirkonniti aastal 2011. Kõige 

tihedamini on asustatud Jõhvi linn ning seda ümbritsevad piirkonnad ja asulad.  
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Joonis 3. Jõhvi valla rahvastikutiheduse ruutkaart (31.12.2011) 

Allikas: Eesti Statistikaameti piirkondlik portaal 
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1.2  Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ühe elaniku kohta 

Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega näitab eelarve suuruse ja elanike 

arvu suhet. Indikaator näitab omavalitsuse materiaalseid võimalusi oma paikkonna elanikele parema 

elukvaliteedi tagamiseks.   

Kohaliku omavalitsuse eelarvetulude hulka kuuluvad erinevad laekuvad maksud (füüsilise isiku 

tulumaks, maamaks, kohalikud maksud), riigilõiv ning tulu kaupade ja teenuste müügilt, saadavad 

toetused ja muud tulud. 

Joonisel 4 on välja toodud Jõhvi valla eelarvetulud ühe elaniku kohta (tuhat eurot) alates aastast 

2007. Aastate jooksul on eelarvetulud olnud kõikuvad, kuid aastast aastasse pigem tõusnud. Aastal 

2014 oli Jõhvi valla eelarvetulud ühe elaniku kohta 1,15 tuhat eurot. 2013. aastal oli see kõrgem so 

1,35 tuhat eurot ühe elaniku kohta, kuna valla investeeringute maht oli suurem. Ida-Viru maakonna 

eelarvetulud ühe elaniku kohta (1. jaanuari 2014 seisuga) on Jõhvi valla näitajast madalamad, 

täpsemalt 0,93 eurot ühe elaniku kohta. 

Joonis 4. Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud Jõhvi vallas aastatel 2007 - 2014 

Allikas: ESA tabel RR31 ja RR32; rahvastikuregister (rahvaarv) 

Järgneval diagrammil on välja toodud kululiigi osatähtsus Jõhvi valla eelarve kogukuludest. Kõige 

enam investeeritakse eelarvest hariduse valdkonda (50%) ning sellele järgneb osakaalult vaba aja, 

kultuuri ja religiooni valdkond. 
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Joonis 5: Kululiigi osatähtsus Jõhvi valla eelarve kogukuludest aastal 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti piirkondlik portaal 

1.3  Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta 

Näitaja põhjal saab kirjeldada elanikkonna elatustaset, mis võimaldab omavalitsusel planeerida 

piirkonna arengut ja investeeringuid. Tulumaks jaguneb kaheks – füüsilise isiku tulumaks ning 

ettevõtte tulumaks. Antud indikaatoris käsitletakse füüsilise isiku tulumaksu, ehk makse, mida 

elanikud maksavad oma tuludelt. 

Joonisel 4 on välja toodud tulumaksu laekumine (tuhat eurot elaniku kohta) aastate lõikes. 

Tulumaksu laekumises on näha tõusu majanduse edenedes aastal 2007 – 2008 ning  seejärel langust, 

mis aga aastaks 2014 on taastunud ning olnud 0,54 tuhat eurot ühe elaniku kohta. Ida-Viru 

maakonna keskmine aastal 2014 (1. jaanuar seisuga) on aga veidi madalam, täpsemalt 0,44 tuhat 

eurot ühe elaniku kohta. 

Joonis 6: Tulumaksu laekumine Jõhvi valla eelarvesse, tuhat eurot elaniku kohta aastatel 2006 – 2014 
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Allikas: ESA, tabel RR36 

1.4 Tervisespetsialisti ametikoha ja kohaliku tervisekomisjoni olemasolu 

Jõhvi vallas tervisespetsialisti ametikoht puudub ning ei ole moodustatud eraldi tervisekomisjoni. 

Antud valdkonnaga tegeleb volikogu sotsiaalkomisjon, mille pädevusse kuulub volikogu tasandil 

tervisehoiu probleemide küsimuste arutamine, ettepanekute tegemine jne. 

Allikas: KOV 
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2. RAHVASTIK 

Jõhvi vallas elab rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2015 seisuga 12 217 inimest. 

2.1  Aastakeskmine rahvaarv 

Aastakeskmine rahvaarv näitab inimeste arvu paikkonnas, millele profiil koostatakse. Käesolevas 

profiilis on kasutatud aasta keskmise rahvaarvu arvutamisel rahvastikuregistri andmeid. Eesti 

statistikaameti andmebaasi rahvaarvu on korrigeeritud aastal 2012 (tulenevalt 2011. aasta 

rahvaloendusest), mil on rahvaarvu sisse arvestatud ka Viru vangla kinnipeetavad ning rahvaarv on 

aastaga muutunud ligi 800 mehe võrra. Antud muutust ei ole aga mõistlik profiilis kajastada ning 

seetõttu on kasutatud rahvastikuregistri andmeid (tabelites viidatud allikad). 

Tabel 1: Aasta keskmine rahvaarv aastatel 2007 – 2014 (rahvastikuregistri andmetel) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aasta keskmine 13380,5 13235,5 13096 12978,5 12842 12662,5 12465 12286 

Joonisel 7 on välja toodud Jõhvi valla elanike arv aastatel 2007 – 2015 (1. jaanuari seisuga). Selgelt 

joonistub välja elanike vähenemine. 

Aastast 2007 kuni 2015 (1. jaanuari seisuga) on valla elanike arv vähenenud 1242 inimese võrra ehk 

ligikaudu 9% võrra. Ida-Viru maakonna elanike arv on 2007. aastast kuni 2015 aastani vähenenud 

11% võrra. Eestis tervikuna on rahvaarv samal ajaperioodil vähenenud ligikaudu 2,2% võrra (Eesti 

Statistikaameti rahvaarvud 1. jaanuari seisuga). 

Joonis 7: Jõhvi valda registreeritud elanikud aastatel 2007 – 2015 
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Allikas: Rahvastikuregister 

2.2  Rahvastiku sooline ja vanuseline jaotus 

Antud indikaator võimaldab hinnata sihtgruppide suurust ja nende muutusi ning annab võimaluse 

analüüsida muutuste põhjusi ning  planeerida sobivaid tegevusi sihtgruppide tervise parandamiseks. 

Samuti aitab indikaator uute tervist toetavate tegevuste kavandamisel ja pikema perspektiivi 

prognooside tegemisel. 

Rahvastiku soolist ja vanuselist jaotust on analüüsitud kasutades rahvastikupüramiidi. 

Rahvastikupüramiid peegeldab rahvaarvus ja rahvastiku kooseisus toimuvaid muutusi. Järgneval 

joonisel on välja toodud Jõhvi valla rahvastikupüramiid 1. jaanuari 2015 seisuga. Samuti on 

joontena kujutatud Eesti rahvastikupüramiidid samal ajal, mis moodustavad üsna sarnase kuju Jõhvi 

valla püramiidiga. 
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Joonis 8. Jõhvi valla rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2015 

Allikas: ESA tabel RV0282 

Statsionaarne (heinakuhja kujuline) püramiid näitab reeglina stabiilsuse ja arenenud ühiskonna 

väljakujunemist. Selline püramiid iseloomustab mõningaid maailma juhtriike, näiteks USAd ja 

Kanadat. Aluselt kahanev (kuusepuu või rombi kujuline) rahvastikupüramiid näitab aga sündimuse 

järsku langust ning vanemaealiste osakaalu suurenemist. Seda tüüpi rahvastikupüramiide esineb 

väga paljudes niinimetatud arenenud arenguriikides, sealhulgas ka Baltimaades ja Venemaal ning on 

täna  iseloomulik ka Eestile. 

Jõhvi valla rahvastikupüramiid on samuti aluselt kahanev. 2015. aasta rahvastikupüramiidi andmetel 

on Jõhvi vallas meestest kõige suurem 25 – 29 - aastaste ja 55 – 59 - aastaste osakaal. Naiste 

osakaal on kõige suurem 55 – 59 - aastaste hulgas, kuid samas on suur ka 75 – 79  ja 50 – 54 - 

aastaste naiste osakaal. Kõige vähem on vallas aga 10 – 19 - aastaste noormeeste ja 15 – 24 - 

aastaste neidude osakaal. Vähene noorte naiste arv võib tulevikus süvendada ka sündide vähenemist 

ning seetõttu ka negatiivset loomulikku iivet. 
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Järgnevalt on välja toodud 1. jaanuari 2015 ning 1. jaanuari 2005 rahvastikupüramiidid, et võrrelda 

täpsemalt viimase kümne aasta jooksul toimunud muutusi rahvastiku soolises ja vanuselises 

jaotuses. 

Joonis 9 Rahvastiku püramiid seisuga 2005 

Allikas: Statistikaamet 

 

Joonis 10 Rahvastiku püramiid seisuga 2015 

Allikas: Statistikaamet 

Aastal 2005 oli meeste hulgas suurim vanusrühm 45 – 49 ning naiste hulgas 65 – 69 - aastaste 

vanusrühm. Samuti oli naiste arv märgatavalt suurem 45 – 49 - aastaste naiste seas. Kui vaadata 
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muutust kümne aasta pärast, on näha vanusegruppide liikumist püramiidis. Suuri vanusegruppide 

väljarännet märgata ei ole. Vanuserühmade lõikes väljarände kontekstis mingeid uusi erisusi välja ei 

ole joonistunud. 

2.3 Rahvastiku rahvuslik jaotus 

Rahvus võib oluliselt mõjutada indiviidi võimalusi heale tervisele ja/või põhjustada ebavõrdsust 

elanike tervises. Antud indikaator aitab kavandada ja planeerida tegevusi (sh terviseteenuseid), 

arvestades kultuurilist eripära, keeleoskust ja sotsiaalset integreeritust. 

Jõhvi vallas on esindatud väga suur hulk erinevaid rahvuseid. Järgnev tabel toob välja viimase 

kümne aasta rahvusliku jaotuse rahvustes, kus on esindatud vähemalt seitse elanikku. Jõhvi valla 

elanike seas elab kõige enam venelasi. 2015. aasta seisuga moodustab venelaste hulk elanikkonnast 

(1. jaanuari seisuga) 49,8%. Järgmine rahvus on eestlased, keda Jõhvi valla elanikkonnas on 31,5%. 

Üsna suur osakaal on ka valgevenelastel (3,6%) ning ukrainlastel (2,8%). Lisaks tabelis 2 välja 

toodud rahvustele, elab Jõhvi vallas ka aserbaidžaane, bulgaarlasi, grusiinlasi, korealasi, 

moldovlasi, udmurte ja palju muid rahvuseid. Kokku on esindatud üle viiekümne erineva rahvuse.    

Tabel 2: Rahvastiku rahvuslik jaotus (rahvastikuregister) 

 13.3.07 8.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 

armeenlane 20 19 19 18 20 19 19 18 18 

eestlane 3752 3802 3877 3989 4094 4039 3971 3891 3849 

juut 18 19 19 18 17 16 14 14 14 

karjalane 13 12 12 13 12 11 10 10 9 

leedulane 46 42 42 42 41 40 39 36 36 

lätlane 31 31 31 29 30 30 31 28 26 

mordvalane 9 9 9 9 9 9 10 10 9 

poolakas 51 51 50 47 41 39 41 43 41 

sakslane 29 26 25 25 28 26 30 33 30 

soomlane 194 184 181 174 174 162 148 145 137 

tatarlane 31 32 37 37 37 37 36 34 33 
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tšuvašš 7 7 8 8 8 7 7 7 7 

ukrainlane 416 408 401 401 402 387 368 363 348 

valgevenelane 557 543 528 503 489 478 464 453 439 

venelane 6464 6440 6411 6349 6340 6274 6219 6119 6080 

2.4  Elussündide arv 

Elussünd on elutunnustega lapse sünd sõltumata raseduse kestusest. Näitaja on oluline erinevate 

teenuste pakkumiseks tulevikus, näiteks lasteaia- või koolikohtade planeerimiseks. 

Joonisel 11 on välja toodud elussündide arv aastate ja soo lõikes. Aastate jooksul on sündinud 

rohkem poisse. Sündide arv näitab aga langustendentsi. 

Sündide arv on olnud suurem aastatel 2004 – 2007 ning seejärel langenud. Ka aastal 2000 oli 

sündide arv 90 (nii nagu aastal 2014), kuid tõusis seejärel 2004. aasta tasemeni, mil sündide arv oli 

132 (sama mis aastal 2007). Suurem on olnud sündide arv aastal 2010 ning positiivse tendentsina 

suuremat arvu ka aastal 2013, mil nn laulva revolutsiooni põlvkond on jõudnud vastavasse ikka. 

Sündide arvu vähenemise üheks põhjuseks võib tuua üleüldise majanduslanguse ja sellest tulenevalt 

elanike kindlustunde vähenemise. Vajadus on tõhustada erinevaid pere heaolu ja toimetulekut 

toetavaid tugisüsteeme ja muuta elukeskkonda turvalisemaks. 
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Joonis 11. Elussündide arv 2007 – 2014. a. 

Allikas: ESA tabel RV112 

Suuremate linnade ja valdade puhul on mõistlik arvutada antud indikaatorite üldkordaja (1000 

elaniku kohta), mis võimaldab ka võrdlust teiste valdadega. Järgneval joonisel on võrreldud Jõhvi 

valla ja Eesti sündimuse üldkordajat aastate lõikes. Jõhvi valla indikaator on aastate lõikes olnud 

Eesti keskmisest madalam. 

 

Joonis 12. Sündimuse üldkordaja Eestis ja Jõhvi vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: ESA tabel RV112 
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2.5  Surmajuhtude arv 

Antud indikaator võimaldab hinnata  suremust aastate lõikes, andes võimaluse märgata sekkumist 

vajavaid suundumusi või muutusi. 

Joonisel 13 on välja toodud naiste ja meeste surmade arv ning juhtumite arv kokku aastatel 2007 – 

2014. Vaadeldava perioodi jooksul on naiste surmajuhtude arv olnud suurem. Võrreldes aastaid 

2007 – 2008 on näha, et surmajuhtude arv on mõnevõrra langenud. Seda kinnitab ka võrdlused 

2000ndate aastate algusega. Aastatel 2000 – 2006 suri aastas keskmiselt 235 inimest. Järgneval 

perioodil 2007 – 2014 on surmajuhtude arvu aasta keskmine kokku 204. Kuna antud indikaator 

sõltub paikkonna rahvastiku soolisest ja vanuselisest jaotusest, võib Jõhvi valla kõrge suremuse 

põhjuseks tuua eakate suurema osakaalu. 

Sotsiaalministeeriumi kogumiku “Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2000-2008” andmetel on nii meeste kui 

naiste surmade põhjusena esikohal vereringkonnahaigused, seejärel pahaloomulised kasvajad ning 

kolmandal kohal on õnnetusjuhtumid, mürgistused, traumad. Sama kehtib ka Jõhvi valla ja Ida-

Virumaa kohta. 

 

Joonis 13. Surmajuhtude arv Jõhvi vallas aastatel 2007-2014 

Allikas: ESA tabel RV49 
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2.6  Loomuliku iibe kordaja 

Loomulik iive näitab piirkonna rahvaarvu muutust kindla ajavahemiku (aasta) jooksul, mis 

moodustub sünni- ja surmajuhtude arvu vahena. Loomuliku iibe kordaja on aasta elussündide ja 

surmajuhtude arvu vahe 1000 aastakeskmise elaniku kohta ning kordajat on võimalik võrrelda ka 

teiste valdade ja maakondadega. 

Joonis 14. Jõhvi valla ja Eesti loomuliku iibe kordaja seisuga 2007-2015. 

Allikas: ESA 

Loomulik iive Jõhvi vallas on aastate jooksul olnud üsna kõikuv kuid viimase viieteist aasta jooksul 

olnud negatiivne. Kord on kordaja näidanud vähenemist ning siis taas kord langenud. 2008. aastal 

on toimunud järsk langus seoses surmajuhtumite arvu suurenemisega. 2009 – 2010 aastal on iibe 

kordaja jällegi tõusnud. Aastal 2014 on näitaja olnud -8,30. Loomulikku iibe kordaja arvu mõjutab 

ka valla elanike ränne. 

Võrreldes Eesti keskmisega on Jõhvi valla iive sügavam. Sügavam on näitaja ka Ida-Viru maakonna 

keskmisest, mis oli aastal 2014 Eesti Statistikaameti (piirkondlik portaal) andmetel -6,9. 

2.7  Ränne 

Kõige mõistlikum on valla rännet analüüsides vaadata nii sisserännanute kui ka väljarännanute arvu 

aastas (nii välisriigis, kui eesti-siseselt kokku) ning samuti analüüsida rändesaldo kordaja muutust. 
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Sisseränne on tegevus, mille käigus isik asub alaliselt elama uude asustusüksusesse perioodiks, mis 

kestab või eeldatavalt kestab vähemalt 12 kuud, olles eelnevalt alaliselt elanud teistes 

asustusüksuses. 

Väljaranne on tegevus, mille käigus varem alaliselt ühes asustusüksuses elanud isik lahkub sellest 

asustusüksusest perioodiks, mis kestab või eeldatavalt kestab vähemalt 12 kuud. Väljarändajate arv 

näitab, kui palju on kohalikust omavalitsusest elukohavahetustega lahkunud elanikke. 

Joonisel 15 on välja toodud sisserännanute ning väljarännanute koguarv aastatel 2007 – 2014. 

Sisserännanute arv on aastate jooksul olnud väiksem kui väljarännanute arv. Aastal 2014 on see aga 

tõusnud ning vahe on vähenenud. 

Joonis 15. Elanike sisse- ja väljaränne aastatel 2007 – 2014 

Allikas: ESA tabel RVR01 

Järgneval joonisel on välja toodud Jõhvi valla väljaränne välisrände näitajad, ehk elanikud, kes on 

liikunud Eestist väljapoole. On näha suuremat tõusu majanduslanguse perioodil ning kõige suurem 

on välismaale lahkujate arv olnud aastal 2011 (56 elanikku). Viimastel aastatel on arv veidi 

langenud. 
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Joonis 16. Välismaale lahkujad Jõhvi vallast (arv) 

Allikas: ESA tabel RVR01 

Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust sisse- ja väljarände tagajärjel kindla ajavahemiku 

(aasta) jooksul ehk rändesaldo kordaja on sisse- ja väljarännanute vahe 1000 elaniku kohta. 

Positiivne rändesaldo tähendab, et paikkonda on alaliselt elama asunud rohkem inimesi kui 

piirkonnast on lahkunud. Negatiivse rändesaldo puhul lahkub piirkonnast rohkem inimesi, kui sinna 

juurde tuleb. 

Joonisel 17 on võrreldud Eesti ja Jõhvi valla rändesaldo üldkordajat, ehk kordaja 1000 elaniku 

kohta. Viimase kümne aasta jooksul on Jõhvi valla rändesaldo olnud valdavalt negatiivne. Ida-

Virumaad kui ka Eestit iseloomustab samuti negatiivne rändesaldo. Jõhvi valla rändesaldo sügavus 

on aga Eesti keskmisest suurem. Siiski näitab rändesaldo aastal 2014 märgatavat vähenemist, 

viimase kaheksa aasta vältel ei ole väljarännanute ja sisserännanute vahe nii väike olnud. Kui aastal 

2011 oli see kõige suurem – väljarännanute arv ületas sisserännanute arvu 109 inimese võrra, siis 

aastal 2014 oli väljarännanute arv suurem 29 inimese võrra. Aastal 2014 oli Jõhvi valla rändesaldo 

üldkordaja -2,3. Ida-Viru maakonna rändesaldo oli aga 2014 aastal veelgi sügavam, täpsemalt -5,8. 
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Joonis 17. Rändesaldo kordaja Jõhvi vallas ja Eestis. 

Allikas: ESA tabel RVR01 

2.8  Rahvastiku terviseseisund 

2.8.1 Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse, vereringeelundite haigustesse ja 

välispõhjustesse 

Järgneval joonisel on välja toodud kolm peamist surmapõhjust – pahaloomulistesse kasvajatesse, 

vereringeelundite haigustesse ja välispõhjustesse (viimase alla kuuluvad sõidukiõnnetused, 

juhuslikud mürgitused, alkoholimürgitus, enesetapp ja rünne, põletused ja tuleõnnetused, uppumine, 

lämbumine, kukkumised, hammustused, elektri- ja kiirguskahjustused jne). 

Kõige suurem on Jõhvi vallas suremus vereringeelundite haigusetesse, mis on sarnane kogu Eestile 

ning teistele maakodadele ja valdadele. Vereringeelundite haigused on ka kogu Euroopas kõige 

sagedasemaks surma põhjuseks. Positiivne on aga, et kõik surmapõhjused on aastate jooksul olnud 

languses. 
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Joonis 18. Peamised surmapõhjused Jõhvi vallas aastatel 2007 – 2014 

Allikas: TAI tervisestatistika tabel SD30 

Kui vaadata eraldi surmade arvu meeste ja naiste lõikes, siis vereringeelundite haigustesse on 

vaadeldaval perioodil surnud rohkem naisi kui mehi. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse on 

üsna võrdne (erinedes vaid ühe juhtumi võtta viimase 9 aasta jooksul kokku). Suremus 

välispõhjustesse on aga meeste seas märkimisväärselt kõrgem. 

2.8.2  Nakkushaigustesse haigestumus 

Lyme'i tõbi ja puukentsefaliit 

2014. aastal nakatus Ida-Viru maakonnas Lyme'i tõvesse (puukborrelioos) 37 elanikku. Vaadates 

absoluutarvu viimasel neljal aastal, on näha nakatumisjuhtude vähenemist. Aastal 2010 oli 

juhtumeid 47. Vähenemist näitab ka nakatumine puukentsefaliiti. Aastal 2014 oli juhtumite arv 4, 

mis on kordades väiksem 2010. aasta juhtumitest, mil nakatunuid registreeriti 24. 

Puukidega edasikanduvate haiguste leviku tõkestamisel on oluline inimeste oskus end kaitsta  

hammustuste eest kasutades kaitsevahendeid ja õiget riietumist ning metsas käimise järgselt osata 

läbi viia enda keha kontrolli. Profülaktika osas on ka oluline inimese enda kiire esmaabi ja oskused 

puuki eemaldada. 

Puuentsefaliiti aitab ära hoida vaktsineerimine. Puukentsefaliiti on võimalik nakatuda ka toorpiima 

tarvitamisel. Puukentsefaliidile ei ole spetsiifilist ravi veel leitud, kuid puukborrelioosi rasket kulgu 

aitab ära hoida kiiresti alustatud õige antibakteriaalne ravi. 
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2014. aasta jooksul registreeriti Ida-Virumaal 15 puukborrelioosi haigusjuhtu. 

Allikas: Eesti Haigekassa statistika 

HIV 

Uute HIV - juhtude arv on Eestis olnud langustrendis, kuid viimastel aastatel on langus olulisel 

määral aeglustunud. HIV on Eestis peamiselt levinud Ida-Virumaal ( enim Narvas ) ja Tallinnas. Nt 

2013. aastal registreeriti neis kahes piirkonnas kokku 95% uutest nakkusjuhtudest. 2014. aastal 

registreeritud HIV juhtude arv oli Ida-Virumaa kesk regioonis 63 juhtu (Eestis 291 juhtu), neist 10 

narkootilise aine süstimise teel. Ühel juhul diagnoositi HIV nakatumine emalt lapsele ülemineku 

teel (Eestis kokku 5 juhtu). 2015. a oktoobrikuu seisuga oli avastatud  uusi HIV juhte 42 korral. 

Allikas: Terviseamet, 15.10.2015 *http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/nakkushaigustesse-

haigestumine/hiv-ja-aids.html 

Jõhvis osutatakse kahjude vähendamise eesmärgil asendusravi opioidsõltuvusega isikutele. 2015. 

aasta oktoobrikuu seisuga on OÜ Corrigo metadooni asendusravikeskuses arvel 173 isikut (neist 26 

Jõhvi valla elanikud). HIV positiivsed on nendest 106 inimest ja ARV ravi saavad 58 inimest. 

Ametlikult töötavaid inimesi on 46. Ravilkäijate isikute peredes kasvab kokku 40 last.  Nalaksooni 

koolituse (üledoosidest tingitud surmade vältimiseks) on 3 viimase aasta jooksul läbinud ja 

naloksooni süstla saanud 159 isikut. Korduvalt väljastatud naloksooni süstalde arv 51st on päästetud 

ca 51 elu. Surmade arv on küll vähenenud, kuid inimeste kohta, kes enam programmis ei osale, saab 

mitteametlikku infot surmajuhtumite kohta programmis osalevate inimeste käest nende tutvusringi 

osas. 2015. aastal on surnud 6 inimest, eelmistel aastatel ca 12 – 15  inimest aastas. Edukalt on 

tänavu programm lõppenud 9-le inimesele, kes on läinud edasi rehabilitatsiooniteenusele 

Viljandisse.   

Aastal 2014 registreeriti uusi HIV- juhtumeid kokku Ida-Viru maakonnas 56, mis on ligi poole võrra 

vähem kui aastal 2009. 

Allikas: Eesti Haigekassa statistika 

Tuberkuloos 

Tuberkuloosi haigestumise koguarv (nii esmased- kui korduvjuhud) on Ida-Viru maakonnas samuti 

langenud. Kui aastal 2010 oli koguarv 52, siis aastal 2014 oli see pea poole väiksem, täpsemalt 28. 
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Tuberkuloosi haigestunute arv on vähenenud. Probleemiks on ravile raskesti alluvatesse 

tuberkuloosivormidesse haigestunute suur osatähtsus haigestunute seas, samuti on probleeme 

haiguse õigeaegse diagnoosimise ja raviga tuberkuloosi riskirühmades. 

Allikas: TAI tervisestatistika andmebaas 
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3. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

3.1  Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted 

Majanduslikult aktiivsete üksuste/ettevõtete all peetakse silmas statistilisse profiili kuuluvaid 

ettevõtteid. Statistiline profiil on majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, füüsilisest isikust 

ettevõtjate, asutuste, mittetulundusühingute) kogum, mis moodustatakse majandusüksuste 

statistilise registri andmete põhjal. 

Näitaja kirjeldab potentsiaalseid töökohti kogukonnas. Ettevõtete arvu kasv näitab, et omavalitsuses 

on ettevõtluse arenguks piisavalt perspektiivi. Ettevõtte suuruse alusel saab vaadata, kuivõrd on 

piirkonnas ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise olla ettevõtjad (suur arv väikese töötajate arvuga 

ettevõtteid) või eelistavad piirkonna inimesed olla palgatöötajad (väike arv suure töötajate arvuga 

ettevõtted). 

Positiivselt joonistub all olevas graafikus välja ettevõtete arvu kasv. Kõige enam on Jõhvi vallas 

mikroettevõtteid ning nende ettevõtete arv on aastate jooksul pigem kasvanud, viimastel aastatel 

aga veidi stabiliseerunud. Seega võib järeldada, et Jõhvi valla elanikud on pigem ettevõtlikud ning 

eelistavad olla ise ettevõtjad. Analoogne suund on omane ka kogu Eestile ning teistele valdadele 

ning linnadele. Suurenenud on ühe ettevõtte võrra aastal 2014 ka suurettevõtete arv (rohkem kui 

250 töötajat). Samuti suureneb väikeettevõtete arv, mis küll majanduslanguse tagajärjel mõnevõrra 

vähenes, kuid on arvult tõusnud viimase nelja aastaga kümne ettevõtte võrra. Vähenemist näitab 

keskmise suurusega ettevõtete arv (50 – 249 töötajaga). 
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Joonis 19. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted aastatel 2004 - 2014. 

Allikas: ESA tabel ER32 

3.2  Töötus 

Töökoha olemasolu ning selle puudus on väga oluline tervisemõjur, mida on kindlasti vaja valla 

terviseprofiilis kajastada ning analüüsida. 

Töötud on 15 – 74 -aastased isikud, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust: 

a) on uuringunädalal tööta; 

b) on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul pärast uuringunädalat) alustama tööd 

palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana; 

c) otsib aktiivselt tööd, st on teinud viimase nelja nädala jooksul enne uuringunädala lõppu 

konkreetseid samme töö leidmiseks, kas palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana, või 

on leidnud töökoha, kuhu asub tööle kolme kuu jooksul (allikas: stat.ee) 

Joonisel 20 on välja toodud Jõhvi valla aastakeskmine töötute arv alates 2007. aastast. Selgelt 

joonistub välja hüppeline tõus majanduslanguse perioodil, mis aga on näitamas taaskord langust. 
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Töötute osakaal elanikkonnast aastal 2014 oli 3,10%. Veel ei ole indikaator jõudnud 

majanduslanguse eelneva perioodi tasemele, mil töötute osakaal aastal 2007 oli 1,8% elanikkonnast. 

Tabel 3. Töötute osakaal elanikkonnast (%) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Töötute osakaal elanikkonnast (%) 1,80 2,10 5,30 6,40 4,90 4,00 3,60 3,10 

 

Joonis 20. Töötute aastakeskmine arv aastatel 2007 – 2014 

Allikas: Töötukassa 

https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes 

Järgneval graafikul on kasutatud Eesti Statistikaameti rahvaarvu (aastakeskmine) ning töötukassa 

töötute arvu (aastakeskmine) ning arvutatud ka teiste Ida-Viru maakondade töötute osakaal 

elanikkonnast. Suuremas osas valdades on töötute osakaal elanikkonnast langenud alla 3%. Jõhvi 

vallas on see aga piiri peal. Üle 3% on töötute osakaal veel Alajõe, Mäetaguse ja Vaivara vallas. 

Võrreldes linnadega on Jõhvi valla töötute osakaal väiksem (linnades töötuse keskmine % on 4,4). 

Samuti on Ida-Viru maakonna keskmine kõrgem Jõhvi valla näitajast. Ida-Viru maakonna keskmise 

näitaja tõstab kõrgemaks linnade suurem töötuse osakaal elanikkonnast. 
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Joonis 21. Töötute osakaal elanikkonnast Ida-Viru maakonnas aastal 2014 

Allikas: Töötukassa, ESA tabel RV0282 (rahvaarv) 

https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes 

3.3  Maksumaksjate osakaal 

Jõhvi valla maksumaksjate osakaal tööealisest elanikkonnast oli viimasel kolmel aastal üsna 

sarnane. Siiski on osakaal aastal 2014 veidi tõusnud. Tulenevalt üleüldisest majanduslangusest ning 

tööpuuduse kasvust on maksumaksjate osakaal 2010. aastast järsult langenud, kuid viimase paari 

aasta jooksul veidi tõusnud. Veel ei ole aga jõutud majanduslangusele eelneva perioodi tasemele. 
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Tabel 4. Maksumaksjate osakaal tööealisest elanikkonnast. Allikas: Jõhvi Vallavalitsus 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jõhvi vald 6421 6417 5641 5387 5172 5095 5103 

Tööealine elanikkond 8623 8590 8529 8456 7999 7876 7488 

% tööealisest elanikkonnast 74,4 74,7 66,1 63,7 64 64,6 68 

3.4  Keskmine brutotulu 

Antud näitaja on kohalikus omavalitsuses elavate inimeste brutotulu kuus brutotulu saajate 

kohta. Indikaator näitab omavalitsuses elavate töötavate inimeste jõukust. Koos brutotulu saajate 

osakaaluga saame kirjeldada kohaliku omavalitsuse suhtelist jõukust, mis määrab kohaliku eelarve 

omatulude mahtu elaniku kohta. 

Joonisel 22 on näha võrdlust brutotulus Eesti ja Jõhvi valla vahel. Mõlemal puhul on näha kerget 

langust majanduslanguse perioodil kuid samas ka kiiret tõusu peale aastat 2011. Positiivne on, et on 

möödutud majanduslangusele eelnenud kõrgemast keskmisest brutotulust ning samuti on 

vähenenud vahe Eesti ja Jõhvi keskmise brutotulu vahel. 

 

Joonis 22. Keskmine brutotulu inimese kohta Eestis ja Jõhvi vallas aastatel 2007 – 2014 

Allikas: ESA tabel ST005 
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Joonisel 23 on võrdluseks toodud Ida-Viru maakonna teiste valdade keskmise brutotulu. Jõhvi valla 

brutotulu on kõrgem Ida-Viru maakonna keskmisest ning võrreldes teiste valdadega on see ka üks 

kõrgemaid. Üle 900 euro on tulu veel Illuka, Kohtla-Nõmme ja Toila vallas. Jõhvi valla brutotulu 

on suurem ka Ida-Viru maakonna teiste linnade palkadest. 

 

Joonis 23. Keskmine brutotulu Ida-Viru maakonnas ja valdades aastal 2014 

Allikas: ESA tabel ST005 

3.5  Ülalpeetavate määr 

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 100 

tööealise (15-64-aastased) elaniku kohta. Näitaja iseloomustab rahvastiku vanuskoosseisu. Sisuliselt 

näitab see indikaator, mitu mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta ehk mitut inimest 
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peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Kui ülalpeetavate määr on 50, tähendab see, et 100 tööealise 

elaniku kohta on 50 ülalpeetavat, st iga kahe tööealise elaniku kohta üks ülalpeetav. Mida väiksem 

on see suhe, seda väiksem on koormus töötajatel. 
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Joonis 24. Ülalpeetavate määr aastatel 2012 – 2015 Eestis ja Jõhvi vallas 

Allikas: ESA tabel RV063 

Jõhvi valla ülalpeetavate määr on üsna sarnane Eesti keskmisega. Aastatel 2012 ja 2013 oli Jõhvi 

valla elanikel väiksem koormus ülal pidada mittetööealisi elanikke, kuid viimasel kahel aastal on 

sellele koormus tõusnud. 

Võrreldes teiste valdade ja linnadega jääb Jõhvi valla elanike koormus pigem väiksemaks kui mujal. 

Määr on väiksem nii Ida-Viru maakonna keskmisest kui ka väiksem viieteistkümnest teisest 

kohalikust omavalitsusest maakonnas. Madalam koormus kui Jõhvi vallas on vaid Kohtla- Järve 

linnas, Sillamäe linnas, Kohtla vallas, Toila ja Vaivara vallas. 

Tabel 5. Ülalpeetavate määr Ida-Viru maakonnas aastal 2015 

 Ülalpeetavate määr 
2015 

Ida-Viru maakond, sh 54.2 

 Kiviõli linn 65.5 

 Kohtla-Järve linn 51.7 

 Narva linn 54.3 

 Narva-Jõesuu linn 60.2 
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 Sillamäe linn 51.4 

 Alajõe vald 57.6 

 Aseri vald 71.1 

 Avinurme vald 63.4 

 Iisaku vald 57.4 

 Illuka vald 63.7 

 Jõhvi vald 53.0 

 Kohtla vald 49.5 

 Kohtla-Nõmme vald 65.8 

 Lohusuu vald 67.2 

 Lüganuse vald 54.5 

 Mäetaguse vald 60.5 

 Sonda vald 63.0 

 Toila vald 51.4 

 Tudulinna vald 71.9 

 Vaivara vald 50.6 

3.6  Demograafiline tööturusurveindeks 

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

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

on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. Seega kui demograafiline tööturusurve indeks on suurem kui 1, võib 

prognoosida tööjõu pakkumise suurenemist ja vastupidi: 1st väiksem indeks prognoosib 

tööjõupuuduse tekkimise võimalust. Indeks on loomulikult mõneti ebatäpne, sest tööjõu pakkumist 

mõjutab ka välja- ja sisseränne, mida on keeruline prognoosida. Näitaja võimaldab omavalitsusel 

arendada vastavaid strateegilisi suundi, kavandada erinevaid programme olukorra 

tasakaalustamiseks. 

Alates aastast 2002 on demograafiline tööturusurve indeks olnud languses. Indikaatori kohta on 

Eesti Statistikaameti andmebaasis statistika alates aastast 1998 ning indeks on sel perioodil olnud 

alati alla ühe. Kui aastal 2002 oli see 0,8, siis aastaks 2015 on see langenud 0,53ni. Ehk siis indeks 

prognoosib tööjõupuuduse tekkimise võimalust. 
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Joonis 25. Demograafiline tööturusurveindeks Jõhvi vallas aastatel 2000 – 2015. 

Allikas: ESA tabel RV06 

Tabelis 6 on välja toodud Ida-Viru maakonna linnade ja valdade demograafiline tööturusurveindeks 

aastal 2015. Vaid Mäetaguse vallas on indeks üle ühe. Jõhvi valla näitaja on madalam ka Ida-Viru 

maakonna keskmisest mis on 0,57 ning samuti Eesti keskmisest, mis aastal 2015 (1. jaanuari 

seisuga) oli 0,81. 

Tabel 6. Demograafiline tööturusurveindeks aastal 2015 Ida-Viru maakonnas 

Demograafiline  
tööturusurveindeks 

Aastal 2015 

Ida-Viru maakond, sh 0.57 

 Kiviõli linn 0.50 

 Kohtla-Järve linn 0.54 

 Narva linn 0.62 

 Narva-Jõesuu linn 0.42 

 Sillamäe linn 0.46 

 Alajõe vald 0.20 

 Aseri vald 0.55 

 Avinurme vald 0.75 

 Iisaku vald 0.73 
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 Illuka vald 0.56 

 Jõhvi vald 0.53 

 Kohtla vald 0.59 

 Kohtla-Nõmme vald 0.74 

 Lohusuu vald 0.80 

 Lüganuse vald 0.44 

 Mäetaguse vald 1.01 

 Sonda vald 0.47 

 Toila vald 0.65 

 Tudulinna vald 0.77 

 Vaivara vald 0.57 

3.7  Toimetulek 

3.7.1  Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal rahvastikust 

Antud näitaja kirjeldab ravikindlustusega kaetud elanike osakaalu rahvastikust. Näitaja esitatakse 

protsentides, mis arvutatakse järgmise valemi järgi: ravikindlustusega kaetud elanike arv jagatakse 

aasta keskmise elanike arvuga ning korrutatakse arvuga 100. Sama näitaja annab ülevaate mitu 

protsendi rahvastikust ei oma ravikindlustust, mida võib käsitleda tervist tõsiselt ohustava faktorina. 

Ravikindlustatute osakaal Jõhvi valla elanikest on olnud 90% lähedal. Eesti näitajad 1. jaanuari 

2015 seisuga oli 93,8% ning Jõhvi valla näitaja 1. jaanuari 2015 seisuga oli samuti 93,8% 

(rahvastikuregistri rahvaarvu põhjal on protsent mõnevõrra väiksem, täpsemalt 91,2%). Ida-Viru 

maakonna näitaja oli samal ajal veidi kõrgem – 95,2% elanikkonnast on ravikindlustatud. 
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Joonis 26. Ravikindlustusega kaetud Jõhvi valla elanike osakaal rahvastikust aastatel 2010 - 2014. 

Allikas: Eesti Haigekassa statistika 

https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/ravikindlustus 

3.7.2  Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast 

Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud tööealine (vanuses 16 – 65 aastat) 

inimene, kelle töövõime kaotus on vahemikus 40 – 100%. Töövõimetuspensionäri staatus kehtib 

kuni vanaduspensionile minekuni. 

Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal on töövõimetuspensionäride arv Jõhvi vallas ajavahemikul 

2004 – 2010 kaks korda suurenenud (võrdluseks: 2004. aastal oli Jõhvi vallas 562 

töövõimetuspensioni saajat, 2010. aastal oli arv juba 1195 inimest). Töövõimetuspensionäride arvu  

suurenemine võib olla tingitud tööealise elanikkonna tervise halvenemisest (mis võib tuleneda 

maakonna tööstusregiooni minevikust ja olevikust ning sellega kaasnevatest faktoritest) ning 

sotsiaalsetest probleemidest (sh töötus, tihtipeale raskused vanemas eas olevatel inimestel töökoha 

saamisel; mitte-eestlasest elanikkonna vanema põlvkonna inimestel on alalise töökoha leidmine 

raskendatud puuduliku riigikeele oskuse tõttu, samas mõjutab tööpuudust ka 

vanaduspensioniõigusliku vanusepiiri tõstmine). Tervishoiuekspertide sõnul võib antud asjaolu 

tuleneda liialt liberaalsetest seadusnõuetest töövõimetuspensioni vormistamisel. 

Allpool toodud diagrammil on andmed Jõhvi valla töövõimetuspensionäride osakaalust kogu 

tööealisest elanikkonnast, mis on üheksa (2005 – 2014)  aastaga tõusnud mitmekordselt. 

Diagrammil esitatud töövõimetuspensionäride osakaal on toodud protsentides, mis arvutatakse 

töövõimetuspensionäride arvu jagamisel tööealise elanike (16 – 65) arvuga. Antud diagrammi 
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põhjal võib väita, et töövõimetuspensioni saajad moodustavad sihtgrupi, kellele on vaja planeerida 

tegevusi terviseprofiili tegevuskava koostamisel ning valla arengukava uuendamisel. 
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Joonis 27. Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast aastatel 2005 – 2014 

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet, ESA tabel RV0282 (tööealised elanikud) 

Võrdluseks on välja toodud ka töövimetuspensionäride arvud. Viimase kümne aastaga on arv 

tõusnud 207-lt lausa 1494ni. 
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Joonis 28. Töövõimetuspensionäride arv Jõhvi vallas aastatel 2005 – 2014  

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 
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3.7.3  Puuetega laste arv 

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

kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistusega tõkestab 

ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puude raskusastmeid on kolm: kerge, raske ja 

sügav. 

Aastatega on kõige rohkem on suurenenud keskmise puudega laste arv. Puude tüübi määramise 

aluseks on inimese haiguse raskusaste ja kõrvalabi vajadus. Keskmise puude puhul on kõrvalabi 

vajadus üks kord nädalas, raske puude puhul igal ööpäeval ja sügava puude puhul ööpäevaringselt. 

Keskmise puudega laste arv on aastate jooksul pigem langenud, sama ka sügava puudega laste arv. 

Raske puudega laste arv on pigem kõikunud ning aastal 2015 tõusnud lausa 9 lapse võrra. Puuetega 

laste osakaal moodustab 9% valla laste arvust. 

Joonis 29. Puuetega laste arv raskusastmete järgi aastatel 2005 – 2015. 

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 

3.7.4  Puuetega täiskasvanute arv 

Puuetega täiskasvanute arv on Jõhvi vallas ajavahemikul 2004 – 2010 suurenenud, kuid peale antud 

perioodi on indikaator pidevalt langenud. Ühelt poolt võib suurenemine olla tingitud leebest 

seadusandlusest, mille järgi on puude määramise kriteeriumid väga paindlikud ning võimaldavad 

puude määramist suuremale hulgale inimestele. Kasvanud on eelkõige aastatel 2005 – 2015 
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keskmise puudega elanike arv, kuid vähenenud on raske ja sügava puudega elanike arv. Teiselt poolt 

võib keskmise puudega elanike arvu suurenemine olla seotud ka üleüldise tööpuuduse kasvuga. 

Kuna riigi poolt pakutud hüvitised ei taga töötuks jäänud inimestele piisavat sissetulekut, siis on 

paljudel võimalik määrata  töövõimetust ja puuet, mis tagab igakuise sissetuleku ja ravikindlustuse. 

Allpool toodud diagramm viitab ka Euroopa Liidus levinud tendentsile, et eluea pikenemisega 

seoses suureneb vanemate inimeste haigestumiste arv, mille tagajärjel tekivad tervisekahjustused 

ning määratakse puue (eelkõige on suurenenud keskmise puudega elanike arv).  

Suurenemistendentsi seletab mõneti töövõimetuspensionäride arvu suurenemine, mida käsitleti 

eespool. 

Siiski võib positiivselt välja tuua, et alates 2010. aastast on puuetega täiskasvanud elanike arv 

vähenenud. Suurem tõus on toimunud aga 2015. aastal. 
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Joonis 30. Puuetega täiskasvanute arv Jõhvi vallas raskusastme järgi aastatel 2005 - 2015 

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 

3.7.5  Erivajadustega inimeste kaasamine tööturule 

Erivajadustega inimeste kaasatus tööturule Jõhvi vallas, nagu ka Eestis tervikuna, on tagasihoidlik. 

Põhjuseks üldine majanduslangus, innovatsioon ja uute tehniliste seadmete kasutuselevõtt, 

kaasaegsetele nõuetele vastava oskusega töötajate vähesus. Erivajadusega inimeste tööturule 
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saamist halvendab veelgi ühiskonnas eksisteerivad hoiakud, vajaliku infrastruktuuri ebapiisavus – 

kaldteede puudumine, hoonetes liikumisvõimaluse puudumine jne.  

Jõhvis tegelevad töötute, sh puuetega inimeste aktiviseerimisega: 

• MTÜ Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus, kus osutatakse tööharjutusteenust, 

sotsiaalset ja psühholoogilist nõustamist ja toimetulekuõpet; 

• MTÜ Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, kus osutatakse igapäevaelu toetamise ja 

toetatud elamise teenust. Teenusel on 16 Jõhvi valla puudega isikut (vaimupuudega ja 

liikumispuudega); 

• Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Jõhvi büroo; 

• SA Jõhvi Haigla, OÜ Corrigo – sotsiaalset rehabilitatsiooni pakkuvad asutused. 

Kergemini leiavad tööd keskmise puudega inimesed, kes oma tervislikust seisundist tulenevalt ei 

vaja töötamiseks eritingimusi. Raske puudega inimeste (nt liikumispuue, psüühiline ja/või vaimne 

erivajadus) kaasamine tööturule on raskendatud, sest raske puudega inimese töölevõtmisega tekivad 

lisakulud (nt ruumide kohandamine, tugiisiku palkamine jne) ning tööandjatel puudub selleks 

motivatsioon. Vaja on arendada täiendavaid tugiteenuseid, et tagada puuetega inimeste parem 

integreerumine tava- ja tööellu. Jõhvis puuduvad teenused psüühiliste erivajadustega inimeste tööle 

aitamiseks. Võimalik, et AS Hoolekandeteenuste (kogukonnas elamise teenus) tulekuga piirkonda 

probleem laheneb. Jõhvis puudub ettevõtjate ring, kes oleksid nõus aktiivselt tööle võtma puudega 

inimesi, kuna tööandjatel ei ole kasulik võtta tööle inimest osalise tööajaga. Enamus puuetega 

inimesi ei ole suutelised töötama 8 tundi päevas. Osalise tööaja juurutamiseks puudub riigipoolne 

toetus ja motivatsioonipakett. Võimalik, et olukord vajab selgitamist ja tööandjate hirmude ja 

riskide maandamist ning head koostööd töötukassaga. Noorte erivajadustega inimeste tööle 

saamiseks on vaja neid koolitada tellimuskoolitustena, kasutades ära kohalikke haridusasutusi - nt  

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve osakond. Positiivse 

algatusena võib välja tuua Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Jõhvi büroo koostöö Virumaa 

Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus MTÜga, mille raames on alustatud pilootprojektiga 

erivajadustega noorte inimeste tööturule kaasamiseks. Projekti eesmärgiks on pikka aega tööturult 

eemal olnud erivajadustega noorte tööharjumuste kujundamine läbi tööharjutuste ning seejärel 

tööpraktika kohtade leidmine. Tööpraktika kohti on valmis pakkuma Jõhvi valla hallatavad 

asutused. 

Psüühilise erivajadustega inimeste tööellu kaasamisel peaks kasutusele võtma termini – sotsiaalne 

töökoht. Psüühilise erivajadusega inimene töötaks hea meelega vastavalt oma võimetele, aga selleks 
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vajab ta üldjuhul tugiisikut. Sellise inimese töökoht on lõppkokkuvõttes kulukam, kui panus, mis 

konkreetne inimene tehtud töötulemusena annab. Seega psüühiliste erivajadustega inimeste tööle 

rakendamisel peaksime looma rohkem nö sotsiaalseid töökohti. 

3.7.6  Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mille maksmist finantseerib riik ja korraldab 

kohalik omavalitsus. Riiklik toimetulekutoetus on mõeldud minimaalse sissetuleku tagamiseks ja 

inimeste esmavajaduste rahuldamiseks vajalike minimaalsete tarbimiskulude katmiseks. Näitaja 

annab ülevaate vaesusriskis elavate inimeste hulgast ja toimetulekutoetuse vajaduse ulatusest. 

Esmalt on joonisel 31 toodud võrdlus Eesti ja Jõhvi valla väljamakstud toimetulekutoetustest, 

mõõtühikuna eurot elaniku kohta. Jõhvis välja makstud toimetulekutoetused on suuremad, kui 

Eestis keskmiselt, kuid viimastel aastatel on selgelt näha erinevuse vähenemist. 
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Joonis 31. Jõhvi vallas ja Eestis välja makstud toimetulekutoetused aastatel 2007 - 2014. 

Allikas: ESA tabel SK42 

Järgneval graafikul on aga võrreldud Jõhvi valla välja makstud toimetulekutoetusi ning makstud 

toimetulekutoetusi toimetulekupiiri tagamiseks. Summad on aastate jooksul olnud üsna sarnased, 

viimasel neljal aastal täpselt samad. 
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Joonis 32. Jõhvi valla toimetulekutoetused aastatel 2007 - 2014. 

Allikas: ESA tabel SK42 

Tabelis 7 on välja toodud rahuldatud toimetulekutoetuste arv (1000 elaniku kohta), mis näitab 

aastatel 2008 – 2011 üsna suurt tõusu. Põhjuseks suure tõenäosusega majanduslangus ning sellest 

tulenev töötuse suurenemine. Siiski on alates aastast 2012 toetuste saajate arv vähenenud. 

Tabel 7. Riiklik toimetulekutoetus 2007 – 2014, Allikas: ESA tabel SK42 

Riiklik toimetulekutoetus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rahuldatud taotluste arv aastas 
1000 elaniku kohta 

107 69 108 156 165 142 120 101 

3.7.7  Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv 

Järgnevas peatükis on kirjeldatud rahalisi toetusi, mida kohalik omavalitsus maksab enda eelarvest 

omal algatusel. 

Jõhvi vallas kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad sotsiaaltoetused on: 

- sünnitoetus ja kinkekaart – sünnitoetust summas 256 eurot makstakse juhul, kui lapse 

rahvastikujärgne elukoht on Jõhvi vallas ja lapse mõlema vanema rahvastikuregistrijärgne 

elukoht on Jõhvi vallas vähemalt aasta enne lapse sündi. Juhul kui aastane 

rahvastikuregistrijärgne sissekanne on täidetud vaid ühe vanema puhul, makstakse toetust poole 
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summa ulatuses. Lisaks sünnitoetusele on rahvastikuregistrijärgselt Jõhvis elukohta omaval 

(sõltumata registreeringu ajast) vanemal õigus kinkekaardile; 

- koolitoetus – eraldatakse esimesse klassi minevatele lastele koolitarvete maksumuse 

kompenseerimiseks; 

- lasteaiatoidu toetus – lasteaiatoidu maksumus kompenseeritakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses 

arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam 

last) peredele; 

- suvelaagri tuusiku toetus – valla sotsiaalhoolekande osakonnas arvel olevate perede 

(vähekindlustatud, eestkoste, lasterikkad) lastele; 

- ravimi- ja prillide toetus – üksi elavatele eakatele (sissetuleku piirmääraga 280 € kuus) ja 

puuetega inimestel (sissetuleku piirmääraga 250 € kuus); 

- ahiküttetoetus – vähekindlustatud üksi elavatele eakatele inimestele (sissetuleku piirmääraga 

280  €kuus ) ja puuetega inimestele (sissetuleku piirmääraga 250  € kuus); 

- täiendav sotsiaaltoetus puuetega inimestele – hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 

isikutele puudest tingitud lisakulutuste kompenseerimiseks; 

- hädaolukorratoetus – ettenägematutest olukordadest (tulekahju, vargus, terviseprobleemid) 

tingitud väljaminekute korral; 

- ravi- ja/või järelravitoetus – ravikulude või uuringute kompenseerimine juhul, kui isikul 

puudub ravikindlustus. 

- transporditoetus 65. aastastele ja vanematele inimestele, kellel oma elukohast tingituna ei ole 

võimalik kasutada AS SEBE sõidukaarti. 

Jõhvi valla poolt makstavad sotsiaaltoetused on enamuses vajaduspõhised (va sünnitoetus, 

koolitoetus ja transporditoetus) ning lähtuvad inimese majanduslikust olukorrast. Võimalikku 

ebavõrdsust terviseteenuse (nt terviseteenuste ja retseptiravimite kättesaadavust) kättesaadavuses 

aitavad vähendada ravi- ja järelravitoetus, mille abil on ravikindlustamata isikule tagatud arstiabi, 

ravimi- ja prillide toetus eakatele ja puuetega inimestele ning hädaolukorratoetus, mis aitab 

kompenseerida tehtud kulutusi suuremate terviseprobleemide puhul. 

Vähekindlustatud perede lastele on tagatud lasteaias tasuta toitlustamine, üldhariduskoolide ja 

gümnaasiumiastmes katab õpilaste toitlustamiskulud riik. 
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Tabel 8: Sotsiaaltoetused ja saajate arv aastatel 2008 – 2014. Allikas: KOV 

Toetuse liik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sünnitoetus 121 104 105 126 79 108 87 

Koolitoetus I klassi minevatele lastele 96 94 92 86 92 103 112 

Lasteaiatoidu kompenseerimine 36 40 47 30 25 23 27 

Koolitoidu kompenseerimine 17 13 13 3 2 5 7 

Lapsehoiutoetus (riiklik) 21 43 62 1 1 1 3 

Laste suvelaagri toetus 50 37 31 15 15 15 15 

Ravimitoetus eakatele 50 35 28 28 47 42 40 

Ravimitoetus puuetega inimestele 90 120 100 153 122 113 152 

Prillide toetus eakatele 20 9 1 4 3 5 5 

Prillide toetus puuetega inimestele 26 11 10 11 13 10 20 

Ahiküttetoetus 20 15 11 
    

Hädaolukorratoetus, ahiküttetoetus 77 34 90 103 118 116 116 

Ravi-ja järelravitoetus 16 15 11 7 3 2 2 

Puuetega laste hooldajatoetus ja täiendav 
sotsiaaltoetus 

   
27 19 24 37 

Puuetega inimeste täiendav sotsiaaltoetus 
(2008 kuni 2010 hooldajatoetus) 

105 100 90 120 105 99 108 

Transporditoetus 65.aastastele ja 
vanematele eakatele 

      
225 

Analüüsides aastatel 2008 – 2014 valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmist, võib järeldada, et 

toetust saanud isikute arv ei ole aastate lõikes oluliselt kasvanud. Võrreldes perioodiga 2008 kuni 

2010 on kasvanud hädaolukorra toetuse taotlejate hulk ning toetuste eraldamine puuetega inimestele 

sh lastele. 2014. aasta sügisel lisandus transporditoetus valla 65. aastastele ja vanematele isikutele. 

Tulenevalt klientide tagasisidest võib öelda, et üldiselt ollakse valla sotsiaaltoetustega rahul (nt 

sünnitoetus, lasteaia toidutoetus, I klassi minevate laste koolitoetus jne). Rahulolematust on 

väljendatud ravimitoetuse maksmisel arvesse võetava isiku sissetuleku piirmäära osas, mida pole 
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eelarve võimaluste ebapiisavuse tõttu viimastel aastatel tõstetud. Seega on sotsiaalse kaitse 2016. 

aasta eelarves sissetuleku piirmäära tõusuga arvestatud. 

3.7.8  Sotsiaalteenused 

Tabel 9. Sotsiaalteenused Jõhvi vallas. Allikas: Jõhvi Vallavalitsus 

Teenuseliik teenuse kirjeldus teenuse kättesaadavus, hinnang 
vajadusele 

Eluasemeteenus Sotsiaaleluruumi üürile andmine 
vähekindlustatud isikule või 
perekonnale, kes ise ei ole 
suuteline ega võimeline seda 
endale või oma perekonnale 
tagama 

 

Eluasemeteenust osutatakse 107-le 
inimesele. 97 nendest elavad Jõhvi 
Sotsiaalmajas. 10 inimest üürivad 
sotsiaalkorterit. Teenuse 
kättesaadavus vastab tegelikule 
vajadusele osaliselt. Vajadus on 
suuremate kahetoaliste korterite 
järele, kuna sotsiaalelamispindu 
taotlevad lastega pered. 

Sotsiaalnõustamine Isikule vajaliku teabe andmine 
sotsiaalsetest õigustest ja 
seaduslike huvide kaitsmise 
võimalustest ning abistamine 
konkreetsete sotsiaalsete 
probleemide lahendamisel 
edaspidise toimetuleku 
soodustamiseks. 

Sotsiaalnõustamise teenust osutavad 
6 sotsiaalhoolekande osakonna 
töötajat. Teenuse maht katab 
vajaduse. 

Supiköögiteenus Teenus sisaldab ühte toidukorda 
päevas (supp) ja osutatakse 
vältimatu abi korras isikutele, kel 
puudub elamiseks vajalik 
sissetulek. 

Supiköögiteenust osutatakse ~ 30-le 
abivajajale. Teenuse kättesaadavus 
vastab vajadusele. 

Kodutute öömajateenus Sotsiaalse garantiita isikutele või 
ajutiselt abitusse olukorda 
sattunud  inimestele vältimatu abi 
korras peavarju, toidu ja riiete 
tagamine. 

Öömajateenuse vajadus on aastatega 
vähenenud. 2015. aasta esimesel 
poolel kasutas öömaja teenust 1 
Jõhvi abivajaja ja 2 inimest 
väljapoolt Jõhvit. 

Sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenus 

Pikaajaliste töötute tööharjumusi, 
oskusi ja sotsiaalset suhtlemist 
taastavate teenuste – tööharjutus-
teenus (puidu- ja õmblustöö, 
haljastustööd), päevakeskuse 
teenus  ning toimetulekuõpe (töö-
klubid). 

Teenus suunatud valla pikaajalisele 
töötule. 2012.aastast teenust ei 
osutata, kuna teenuse pakkuja (MTÜ 
Virumaa Nõustamis-ja 
Aktiviseerimiskeskus hõivatud 
projekti- ja hankepõhiste 
tööharjutusteenuste osutamisega (sh 
ka Jõhvi töötutele). 2016. aastal on 
plaanis jätkata Jõhvi valla 



46 

pikaajalistele töötutele sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuse 
osutamisega. 

Psühholoogiline 
nõustamine 

Psühholoogiliselt kriisiolukorda 
sattunud laste ja perede 
nõustamine,  kriisiabi, 
pereteraapia. 

Teenusel ~40 peret, teenuse maht 10 
h ühe lapse kohta. Vajadus teenuse 
järele suurem kui kättesaadavus, 
kuid nii peredel kui kohalikul 
omavalitsusel puuduvad rahalised 
vahendid teenuse mahu 
suurendamiseks. 

Logopeediteenus Kõnehäiretega lastele 
logopeedilise abi osutamine juhul 
kui juba osutatud teenuse maht 
(lasteaia, kooli, 
rehabilitatsiooniplaanijärgne 
teenuse maht) pole osutunud 
piisavaks. 

Teenusel 12 last. Vanemate huvi ja 
laste vajadus teenuse järele suurem. 
Piiri seab valla rahaliste vahendite 
nappus. 

Lapsehoiuteenus Lapse seadusliku esindaja või  
hooldaja toimetulekut või 
töötamist toetav teenus, mille 
osutamise vältel tagab nimetatud 
isikute asemel lapse hooldamise, 
arendamise ja turvalisuse 
lapsehoiuteenuse osutaja. 

Teenust osutatakse 3 lapsele. 
Teenuse maht katab vajaduse. 

Invatransporditeenus Raske või sügava nägemis- ja/või 
liikumispuudega isikule 
hädavajalike sõitude (nt arsti 
juurde) sooritamiseks. 

Teenust osutatakse keskmiselt 60 
inimesele aastas. Teenuse 
kättesaadavus katab vajaduse. 

Igapäevaelu toetamise 
teenus 

Psüühilise erivajadusega isiku  
iseseisva toimetuleku tagamine ja 
areng psühhosotsiaalse 
toimetuleku toetamise, 
igapäevaelu toimetulekuoskuste 
ja tööoskuste kujundamise ning 
isiku lähedaste ja isikuga koos 
elavate isikute nõustamise kaudu. 

Teenusel 16 vaimse erivajadusega 
noort. Vajadus suurem, kuid riik 
rahastab piiratud arv inimeste eest 
ning puuduvad ka suuremad ruumid. 
Täielikult puudub igapäevaelu 
toetamise teenus psüühilise 
erivajadusega isikutele, kuna 
lähtuvalt nende tervislikust 
seisundist on vaja eraldi ruume ning 
personali. 

Toetatud elamise teenus Psüühilise erivajadusega isiku 
sotsiaalse toimetuleku ja 
integratsiooni toetamine temale 
eluruumi kasutusse andmise 
võimaluse loomise kaudu koos 
juhendamisega majapidamise ja 
igapäevaelu korraldamises 
eesmärgiga tagada isiku 

Teenusel 1 liikumispuudega isik ja 5 
intellektipuudega noort. Teenuse 
vajadus suurem, kuid puuduvad 
vastavad ruumid. 
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võimalikult iseseisev toimetulek 
iseseisvalt elades. 

Tugiisikuteenus raske 
ja sügava puudega 
lastele 

Teenus seisneb puuetega laste 
toetamisel nende suhtluses 
ümbritseva keskkonnaga ja 
abistamisel igapäevaeluga 
toimetulekul, sh igapäeva-
toimingutes, mida lapsed ei ole 
võimelised ilma kõrvalise abita 
sooritama. 

Teenust osutatakse kahele lapsele. 
Vajadus suurem, kuid puuduvad 
koolitatud tugiisikud. 

Eakate päevakeskuse 
teenus 

Igal tööpäeval huvialane ja 
meelelahutuslik tegevus eakatele. 
Võimalus kontrollida 
tervisenäitajaid. Ühisürituste, 
ekskursioonide korraldamine ja 
tegelemine liikumisharrastustega. 

Teenust osutatakse ~ 130-le valla 
eakale inimesele. Teenus 
kättesaadav nendele, kes on ise 
aktiivsed ja toimetulevad. 2014. 
aasta kevadest avatud uus 
renoveeritud kaasaegsete ruumidega 
eakate päevakeskus Jõhvi 
Hooldekeskuses. Jõhvi raekoja 
ruumides tegutseb alates 2009. 
aastast eakate enda initsiatiivil 
moodustatud eakate päevakeskus 
Pihlakobar. 

Koduhooldusteenus Üksikutele eakatele inimestele, 
kes vajavad kõrvalist abi igapäeva 
eluga toimetulekul. 

Jõhvi vallas töötab 4 koduabitöötajat 
ja teenust osutatakse 37-le eakale 
inimesele. Koduhooldusteenuse 
vajadus on aastatega vähenenud. 
Oktoobrist 2015 kehtivad uued 
alused koduteenuste osutamisel, 
teenuste valik on laienenud ning 
teenuste osutamine on muutunud 
osaliselt tasuliseks. 

Ööpäevaringne 
hooldamine 
hoolekandeasutuses 

Isikute, kes erivajaduste või 
sotsiaalse olukorra tõttu ei ole 
suutelised iseseisvalt elama ning 
vajavad hooldust ja järelevalvet 
hoolekandeasutustes. 
 

Teenusel 45 isikut. Teenuse maht ei 
kata vajadust, kuna nii peredel kui 
kohalikul omavalitsusel puuduvad 
rahalised vahendid. Vajalik arendada 
alternatiivseid hooldusteenuse liike 
või toetada puuetega inimeste kodus 
hooldamise võimalusi. 

 

2007. aastast on arendatud uusi sotsiaalteenuseid: invatransporditeenus, lapsehoiuteenus, eakate 

päevakeskuse teenus. 2012. aasta kevadel käivitus Jõhvi vallavalitsuse ja Eesti Metodisti Kiriku 

Jõhvi koguduse koostöös projekt puuetega lastele tugiteenuste osutamiseks, mille tulemusena 

asutati MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir. 2014. aasta kevadel avati uus renoveeritud ja 

kaasaegsete ruumidega eakate päevakeskus Jõhvi Hooldekeskuses. Kõige suurema mahu valla 
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eelarvest moodustavad ööpäevaringne hooldusteenus, eluasemeteenuse osutamine Jõhvi 

Sotsiaalmajas ja koduhooldusteenuse osutamine üksikutele eakatele  ning puuetega inimestele. 

Jõhvi vald osutab ise järgnevaid sotsiaalteenuseid: eluasemeteenus vähekindlustatud isikutele ja 

peredele, invatransporditeenus liikumis- ja nägemispuudega isikutele  ning koduhooldusteenus 

üksikutele eakatele ja eakate päevakeskuse teenus. Enamus abivajajate vajadusi on 

sotsiaalteenustega kaetud. Lähiajal on vajalik arendada dementsete hooldust ja päevahoidu, 

tugiteenuseid psüühilise erivajadusega inimestele (kogukonnas elamise teenus, laiendada toetatud 

elamise teenust jm). 

Tabel 10. Sotsiaalteenused Jõhvi vallas 2008 – 2014. Allikas: Jõhvi Vallavalitsus 

Teenuse liik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kodutute öömaja teenus 30 26 27 28 34 17 10 

Supiköögiteenus 50 48 25 30 31 36 46 

Eluasemeteenus 138 151 150 156 125 118 101 

Invatransporditeenus 20 40 60 60 20 40 60 

Koduhooldusteenus 54 52 50 50 47 43 30 

Eakate päevakeskuse teenus - 20 60 70 70 80 130 

Ööpäevaringne hooldamine 
hoolekandeasutuses 

35 39 44 37 40 33 35 

Igapäevaelu toetamise teenus 18 20 20 14 14 15 16 

Toetatud elamise teenus 3 4 6 6 6 6 6 

Tugisikuteenus puudega lapsele 3 4 1 1 1 1 1 

Lapsehoiuteenus 21 43 62 15 1 2 3 

Psühholoogiline nõustamine 56 56 87 80 91 95 132 

Logopeediteenus 31 29 36 20 25 20 15 

Aastatel 2008 kuni 2014 sotsiaalteenuste osutamist analüüsides võib järeldada, et sotsiaalteenuseid 

kasutavate inimeste arv on aastate jooksul jäänud samale tasemele või mõnede teenuste osas 

vähenenud nt lapsehoiuteenus, koduabiteenused, eluasemeteenus, kodutute öömaja teenus. 

Suurenenud on psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise maht seoses puuetega lastele ja 

nende vanematele  tugiteenuste süsteemi käivitamise ja arendamisega aastatel 2012 kuni 2014.  

Positiivse tendentsina võib välja tuua, et seoses uue eakate päevakeskuse valmimisega on 

suurenenud eakate päevakeskuse teenuse kasutajate arv. 
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Tabel 11. Sotsiaalteenuseid osutavad asutused Jõhvi vallas. Allikas: Jõhvi Vallavalitsus. 

Teenuse osutaja sihtrühm teenus 

Jõhvi Sotsiaalmaja 
(vallavalitsuse hallatav asutus) 

Kinnipidamiskohast vabanenud, 
sõltuvusprobleemidega isikud, 
kodutud 

Eluasemeteenus, 
supiköögiteenus, kodutute 
öömajateenus. 

SA Jõhvi Hooldekeskus Ööpäevaringsed hooldust vajavad 
eakad ja puuetega inimesed 

Ööpäevaringne 
hooldusteenus, 
intervallhooldus 

MTÜ Laste ja Perede 
Tugikeskus 

Lapsed ja pered Laste ja perede 
psühholoogiline nõustamine, 
pereteraapia, kriisiabi, 
rehabilitatsiooniteenus, 
logopeediteenus. 

MTÜ Virumaa Nõustamis- ja 
Aktiviseerimiskeskus 

Pikaajalised töötud ja puuetega 
inimesed 

Tööharjutusteenus, 
toimetulekuõpe 

MTÜ Ida Virumaa Puuetega 
Inimeste Koda 

Erivajadusega inimesed, 
vähekindlustatud lastega pered. 

Igapäevaelu toetamise 
teenus, toetatud elamise 
teenus, toidupanga teenus 

SA Jõhvi Haigla Hooldusvajadusega isikud Ööpäevaringne hooldus, 
erihooldus 

MTÜ Noorteabikeskus Sõltuvushäiretega täiskasvanud, 
nende pered 

Metadoonasendusravi, 
nõustamine 

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu 
Päikesekiir 

Puuetega lapsed ja nende 
vanemad 

Lapsehoiuteenuse osutamine 
ja nõustamisteenused 
vanematele 

OÜ Corrigo 

 

Sõltuvushäiretega alaealised ja  
noored 

Rehabilitatsioon, 
tegevusteraapia 

3.7.9  Kodutus 

Kodutu on inimene, kellel puudub isiklik või üüritud eluase või muud alalised majutustingimused 

ning kes on suunatud ajutisele alternatiiveluasemele või ööbib väljas. Kodututel puudub enamasti 

ka igakuine sissetulek. 

Jõhvi vallas tegeleb kodututele teenuste osutamisega Jõhvi Kodutute Öömaja (kuulub Jõhvi 

Sotsiaalmaja struktuuri). Kodutute Öömaja loodi 2001. aastal sotsiaalse garantiita isikute suure arvu 

(kuus vajas teenust keskmiselt 20 inimest) tõttu. 2002. aastal moodustati Jõhvi Linna Sotsiaalmaja 

ning lisaks kodutute öömaja teenusele arendati välja eluasemeteenus ning supiköögiteenus. Jõhvi 

valla territooriumil nähtav kodutute arv ei vasta omavalitsuse tegelikule olukorrale. Tänu 
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sotsiaalsüsteemi tõhustamisele on Jõhvi kodutute isikute arv vähenenud (1 – 2  inimest). Kodutute 

öömaja andmetel on enamuses Jõhvi territooriumil viibivatest kodututest pärit 

naaberomavalitsustest (viimase rahvastikuregistrijärgse kande järgi), mis on tingitud Jõhvi 

maakonnakeskuse staatusest (kaubanduskeskused, suuremad võimalused tänavatel kerjamiseks jne). 

Kõige rohkem kasutatakse kodutute öömaja majutusteenust talvel ehk külmal ajal. 

3.7.10  Eesti keelt mitte kõnelevate elanike integreerimine kogukonda 

Antud indikaator käsitleb eesti keelt mitte kõnelevate elanike kaasatust paikkonna ellu ja 

tegemistesse. 

Jõhvi vallas elab ca 30% eestikeelset ja ca 70% muukeelset (peamiselt venekeelset) elanikkonda. 

Muukeelse elanikkonna kaasamine Jõhvi vallas toimub järgmiselt: 

- haridus-kultuuriline kaasamine: vallas on olemas kakskeelsena nii koolieelse kui üldhariduse, 

huvihariduse ja noorsootöö, kutse- ja täiendusõppe haridusruum.  2015. aastal alustas tööd uues 

koolimajas riigile kuuluv Jõhvi Gümnaasium, kus õpivad koos eesti- ja muukeelsed lapsed. 

Naaberomavalitsuses Kohtla-Järve linnas on kättesaadav ka venekeelne kõrgharidus, toimuvad 

toetavad kursused eesti keele paremaks omandamiseks. Integratsiooni ja Migratsiooni 

Sihtasutuse Meie Inimesed korraldatavatel eesti keele kursustel osalevad nii noored kui 

täiskasvanud; vallas on võimaldatud, olenemata keelest, ligipääs huvitegevusele; Jõhvi vald 

toetab rahvuskultuuriseltside tegutsemist, kord aastas toimub rahvuskultuuride festival 

Rahvuskultuuride Loomepada  ning kultuuri-ja meelelahutusüritus Slaavi valgus. Jõhvi 

Kontserdimaja pakub erinevaid üritusi ja kontserte eri rahvuse ning kultuuritaustaga inimestele. 

- sotsiaalmajanduslik kaasamine: Jõhvi vallavalitsuses ja allasutustes pakutavad teenused on 

võrdselt kättesaadavad kõigile valla kodanikele. Valla leht Jõhvi Teataja ilmub kakskeelsena, 

vallavalitsuse ametnikud, sotsiaalvaldkonna töötajad on kakskeelsed;  

- õiguslik-poliitiline kaasamine: vallavalitsuse ja vallavolikogu osa õigusakte on tõlgitud vene 

keelde ja avalikult kättesaadavad kodulehel, volikogu liikmed jagavad infot ja suhtlevad 

erinevates keeltes. 
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3.8 Kaasatus kogukonna tegevustesse 

3.8.1  Kogukonna motivaatorid 

Jõhvi vald motiveerib valla elanikke jagades tunnustust eri valdkondades (hariduse-, kultuuri-, 

spordi-, sotsiaalvaldkonnas) aktiivselt ühiskonnaelus osalevatele inimestele. Auväärsemaks 

tunnustamise traditsiooniks on kujunenud Jõhvi valla aukodaniku valimine. 2015. seisuga on välja 

antud aukodaniku tiitel 14-le isikule. 2015. aastal korraldati üheksandat korda järjest Aasta Ema 

valimist tunnustamaks ema, kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tubli last, kes 

on hoolikas ja armastav pereema ning tunnustatud oma ametitöös ja tegutseb aktiivselt ka valla-, 

küla- või seltsielus. 

Regulaarselt tunnustatakse ka parimaid sportlasi, kelle tulemused väärivad esile tõstmist. 

Mitmesuguste sündmuste puhul annab Jõhvi vallavalitsus välja tänukirju saajast lähtuva valdkonna 

arendamise ja edendamise eest. Vallavanema tänukirju antakse välja Eesti Vabariigi aastapäeval ja 

ka Jõhvi linna sünnipäeval mitmetele isikutele ja organisatsioonidele Jõhvi valla arengusse 

panustamise eest. 

3.8.2  Elanike kaasamine 

Jõhvi vallas tegutseb palju erinevaid aktiivseid kolmanda sektori ühendusi (seltse, ühinguid), mis  

kaasavad valla elanikke oma tegevustesse. Neid on loodud nii kultuuri-, spordi-, sotsiaaltöö- kui ka 

külaliikumise valdkondades (kultuuri ja külaliikumise seltse ning ühendusi on kokku 18, 

sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid organisatsioone 8). Üks rohkearvulisemaid on Jõhvi Pensionäride 

Ühendus, mille liikmed on aktiivselt kaastegevad ka vallavolikogu komisjonide töös. Toimuvad 

kohtumised vallaametnike ja teiste ametkondade ning asutuste (politsei, haigekassa, pangad jne) 

esindajatega, et kaasa rääkida erinevate probleemide käsitlemisel.   

Avalikuks aruteluks väljapandud dokumentidega on võimalik tutvuda nii vallavalitsuses kui 

raamatukogus, aruteludel saab igaüks osaleda ja kaasa rääkida. Valla elu korraldav dokumentatsioon 

(nii volikogu kui vallavalitsuse otsused, määrused) on kättesaadav koduleheküljel (www.johvi.ee) 

nii eesti kui osaliselt ka vene keeles. Kõigil on võimalus oma arvamuse avaldamiseks. 

Elanike kaasamine ühiskondlikku ellu toimub ka avaliku ruumi korrastamisel – korrastatakse 

olemasolevat ning rajatakse juurde uut avalikus kasutuses olevat linnaruumi – mängu- ja 

spordiväljakud, haljasalad, laiendatakse kergliiklusteede võrgustikku. Need tegevused aitavad 
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kaasata ja motiveerida kogukonda aktiivsele ja tervislikule ellusuhtumisele ning soodustavad 

inimeste omavahelist suhtlemist. Aktiivselt tegutsevad ka linna korteriühistud, kord kuus toimuvad 

vallavalitsuses infopäevad korteriühistu esindajatele. 

2015. aasta oktoobrikuust alustas Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare majas tegevust aktiivsus-

tähelepanuhäire (ATH) tugirühm lastevanematele sagedusega 1 kord kuus. Tugirühma eesmärk on 

kaasata  lapsevanemaid ühistesse tegevustesse ning aidata lapse probleemidega toimetulekul. 

Tugirühma juhid on vabatahtlikud. 

3.8.3  Kultuurielus osalemise  võimalused 

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus on aastast 2012 keskne kultuuriasutus, mis koondab enda alla  

lisaks huvikeskusele  (aadressil Pargi 40)  ka Tammiku rahvamaja (Tamme 17, Tammiku alevik), 

seltsimaja, mis tegutseb jätkuvalt aadressil Kooli 2 (praeguse vallavalitsuse hoones) ning 2015. 

aasta sügisest ka noortekeskuse (aadressil Hariduse 3). 

Huvikeskuses tegutsevad valdavalt laste kollektiivid erinevates valdkondades: laul, tants, kunst, 

käsitöö, näitemäng, multimeedia, robotroonika, seiklus jne. Lisaks kasutavad huvikeskuse ruume ka 

MTÜ Jõhvi Big Bänd, eakate käsitööring Nobenäpp, täiskasvanute kunstistuudio, teater Tuuleveski  

jt. Kokku 30 kollektiivi, osalejaid ca 830. Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse eestvedamisel 

korraldatakse ka üle-vallalisi üritusi, nt Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktus, 

aastalõpuball, emadepäev, isadepäev, laste lauluvõistlus „Jõhvi laulukevad“, teatripäev, laste 

kollektiivide talve- ja kevadkontserdid, jaanipäev, filmifestival Laterna Magica jne. Osaletakse 

paljude maakondlike sündmuste korraldamisel nii kohapeal kui ka mujal, nt Ida-Virumaa 

Kooliteatrite festival, talvine laulupidu Jäähääl, Hans Hindpere laulude päev, vähemusrahvuste 

kultuurifestival „Rahvuskultuuride loomepada“, Jõhvikate nukupidu jne.   

Seltsimajas ja vallavalitsuse saalis tegutsevad täiskasvanute kultuurikollektiivid: 

naisrahvatantsurühm Gevi, laulukoor Vene Laul, eakate tantsurühm Värten, lauluansamblid Vanad 

Viisid ja Elulõng, draamaring Mask, kõhutantsuring, kabeklubi Into. Kokku osaleb ca 100 inimest. 

Korraldatakse ka erinevaid üritusi nii kultuuri- ja huvikeskuse kui ka seltside-ühenduste poolt, nt 

erirahvuste klubi „Landõš“, eakate klubi „Hõbejuus“, pereklubi „Seenior“ poolt kui ka majas 

tegutsevate seltside poolt. 

Tammiku Rahvamaja – tegutsevad täiskasvanute kultuurikollektiivid: naisrahvatantsurühm 

Tammiku ja Tammiku segaansambel, lisaks laste lauluring „Tammetõrud“ – kokku 55 inimest.   
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Korraldatakse mitmesuguseid üritusi nii lastele kui täiskasvanutele. Populaarsemad neist on Ida-

Virumaa vokaalansamblite ja solistide päev, maakonna memme valimised, kuldpulmaliste peod, 

tantsuõhtud, laste jõulupidu, perepäevad. 

Jõhvi Keskraamatukogu ja haruraamatukogu Tammikus, laenutuspunkt eakate päevakeskuses. 

Põhitegevuse kõrvalt korraldatakse ka üritusi ja kohtumisi kirjanike ning teiste loovisikutega, 

samuti laste üritusi. 

Jõhvi Spordihall – pakub mitmekesiseid võimalusi vallaelanikele nii spordi harrastamiseks kui ka 

erinevatel üritustele ja võistlustele kaasaelamiseks. 

Tammiku spordisaal – sügavamalt pühendutakse raskejõustikule, kuid on võimalus ka 

pallimängude läbiviimiseks.  

Karjamaa spordibaas – Jõhvi vallale kuuluv välispordibaas Alajõe vallas, Peipsi järve kaldal, kus 

toimuvad suvelaagrid ning mida kasutab intensiivselt ka Jõhvi Spordikool. 

Kahula ja Edise külaplatsid – väljaarendatud kultuuri- ja rahvaspordirajatistena, kus saab 

harrastada võrkpalli, disc-golfi jm alasid. 

Peale nimetatute on Jõhvi vallas veel huvikoolidena tegutsevad Jõhvi Muusikakool, Jõhvi 

Kunstikool ja Jõhvi Spordikool, mis pakuvad mitmesugust rakendust lastele ja õpilastele, 

korraldavad kontserte, näitusi ja võistlusi ning kus aeg-ajalt toimuvad üritused või kursused ka 

täiskasvanutele 

Jõhvi vallas on võimalus vaadata filme kinos “Amadeus“ ning külastada suurepäraseid kontserte 

Jõhvi Kontserdimajas (SA Eesti Kontsert) ja Jõhvi Mihkli kirikus. Jõhvi Mihkli Kiriku keldris asub 

Kindluskiriku muuseum (MTÜ Jõhvi Muuseumi Selts)  

Jõhvis tegutsevad teater Tuuleveski (MTÜ Tuuleveski) ja nukuteater Lepatriinu (MTÜ Nukuteater 

“Lepatriinu“). 

Jõhvi Gümnaasiumi ruumides tegutseb MTÜ Kirderanniku koor (segakoor). 

Aktiivselt tegutsevad rahvuskultuuriseltsid – ingeri-soome selts, valgevene selts, kaasates oma 

kultuurilistesse tegevustesse erinevatest rahvustest kodanikke. Vaba aja sisustamisega tegelevad 

aktiivselt ka Kahula ja Edise külaseltsid. 
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Tegevusi beebidele ja nende vanematele korraldab beebikool Panda. Koolieelikutele ning nende 

peredele korraldab üritusi MTÜ Tubli Laps, viies läbi ülevallalisi pereüritusi (mängude festival). 

Jõhvi Muuseumiseltsi eestvedamisel toimub iga aasta maikuus muuseumiöö ja sügisel mihklilaat. 

Ida-Virumaa Käsitööseltsi korraldamisel toimus Jõhvis 2015. aasta aprillis juba  

kuueteistkümnendat korda käsitöölaat „Viru Nikerdaja“. 

2.8.4  Naabrivalve 

Naabrivalve on elanikke ühendav tegevus, et vähendada piirkonnas anonüümsust ja olla abiks oma 

naabritele. Naabrivalve liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega, aga eesmärk on 

tegeleda turvalisuse ja heakorraga ka laiemas mõistes. 

Naabrivalve piirkondi on Jõhvi vallas 2 (linnasisesed: Linda sektor ja Narva mnt. 3 sektor)  ning 

Ida-Virumaal on kokku naabrivalve tegutsemas kokku 12nes kohalikus omavalitsuses. Kokku on 

erinevaid piirkondi 50. 

Allikas: www.naabrivalve.ee; http://www.naabrivalve.ee/?mid=73 
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4. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ELU- JA ÕPIKESKKOND 

4.1  Laste arv omavalitsuses 

Käsitledes laste arvu indikaatorit vanusegruppidena saame teavet vajalikeks investeeringuteks 

lähemas ja kaugemas perspektiivis. 

Joonis 33 toob välja Jõhvi valla laste arvu vanusegrupiti. On näha aastate jooksul laste arvu üldist 

vähenemist. Vähenenud on aastate jooksul nii 5 – 9 - aastaste, 10 – 14 - aastaste kui ka 15 – 19 - 

aastaste laste arv. 0 – 4 - aastaste laste arv on olnud kõikuvam, kuid siiski viimastel aastatel samuti 

pigem vähenenud. Kõige rohkem on Jõhvi vallas 5 – 9 - aastaseid lapsi. Vanusegruppide 

omavaheline erinevus on aga üsna väike. Sündide arvu on mõjutanud elanikkonna väljaränne, mille 

põhjused on erinevad ning mida pole põhjalikult uuritud. Laste arvu vähenemist seletab ka 

pikaajaline negatiivne iive vallas. 
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Joonis 33. Laste arv vanusegrupiti Jõhvi vallas aastatel 2000 - 2014 

Allikas: ESA tabel RV0282 

4.2  Laste ohutu elu- ja õpikeskkond 

Elu- ja õpikeskkonda iseloomustamisel võetakse arvesse järgmised faktorid: 

- veekogud; 

- tee kooli ja lasteaeda; 
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- ülekäigurajad; 

- mänguväljakud; 

- haridusasutuste sisustus. 

Antud teemade käsitlemisel võib hinnata ohutegureid ja tegeleda lasteaia õnnetuste ja vigastuste 

ennetamisega. 

Suuri veekogusid Jõhvi valla territooriumil ei ole, seega on antud ohutegur mitteoluline. 

Suur riskifaktor on Jõhvi linnas raudtee, mis kulgeb kesklinna kaudu ning jagab linna kaheks. Kuna 

haridusasutused asuvad mõlemas linnaosas ning suurema osa laste tee kooli, lasteaeda või huvikooli 

käib osaliselt üle raudtee. 

Lasteasutuste juures olevad ülekäigurajad on varustatud liiklust tõkestavate künnistega, probleemiks 

võib pidada parkimiskohtade ebapiisavust, mille tõttu hommikuti ja õhtuti liiklus lasteaedade ning 

koolide juures on häiritud ja, mis suurendab liiklusõnnetuste riski. 

Aastatel 2007 ja 2014 viidi läbi Jõhvi valla territooriumil olevate mänguväljakute kaardistamine. 

Hetkeseisuga asub valla territooriumil 34 mänguväljakut. Suur osa valla mänguväljakutest on 

ebarahuldavad seisundis ning on lastele ohtlikud. Vald tegeleb pidevalt olemasolevate 

mänguväljakute renoveerimise ning uute ehitamisega vallaeelarve ning võimalike toetuste piires. 

Vallavalitsuse andmetel investeeriti ajavahemikul 2003 – 2011 mänguväljakute rajamisse 132 847 

eurot. 2014 kuni september 2015 on uue kesklinna mänguväljaku ehitamisse investeeritud 10 100 

eurot (10 000 eurot siseministeeriumi toetus). Mingil määral tegelevad mänguväljakute 

korrastamisega ka korteriühistud ning külaseltsid. 

Enamus valla haridusasutustest on ehitatud 30 – 40 aastat tagasi ja seepärast panustab vald pidevalt  

hoonete renoveerimisse ning seadusest tulenevate nõuetega vastavusse viimisesse. Lasteaedades 

ning koolides teostatakse vastavalt vallaeelarve võimalustele järjepidevalt renoveerimistöid. 

2011. aastal teostati renoveerimistöid valla mõlema põhikooli hoones ja 2014. aastal Jõhvi 

Lasteaedade Kalevipoja majas. 2015. aastal valmis Jõhvis uus gümnaasiumihoone. Koolides ning 

lasteaedades olev mööbel ning inventar vastab seadusega ettenähtud nõuetele. Koostöös 

Päästeametiga viiakse valla haridusasutused vastavusse tuleohutuseeskirjadega. 
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4.3  Laste arv haridusasutustes 

Järgnevas peatükis käsitletakse kohaliku omavalitsuse haldusalas olevate lasteaedade ja 

üldhariduskoolide õpilaste arvu. Indikaator on vajalik lastele ja noortele mõeldud haridusteenuste  

ning teiste arendavate tegevuste (sh koolivälised tegevused, huviringid jt) planeerimiseks. 

Jõhvi vallas tegutseb aastal 2015 kaks omavalitsuse hallatavat põhikooli (Jõhvi Vene Põhikool ja 

Jõhvi Põhikool). Kuni 1. juulini 2015 olid mõlemad koolid nn täistsükli gümnaasiumid, kuid 

nüüdseks toimib gümnaasiumiaste eraldi koolis nimetusega Jõhvi Gümnaasium. Viimane toimib  

riigigümnaasiumina. 

Muudatused on toimunud ka lasteaedades. Alates 1. jaanuarist 2013 töötab Jõhvis üks lasteasutus 

Jõhvi Lasteaiad, mis moodustati kolme Jõhvi lasteaia Kalevipoeg, Pillerkaar ja Sipsik ühinemisel. 

Lasteasutus asub kolmes majas. 

Laste arv üldhariduskoolides on igal aastal tõusnud, mis näitab Jõhvi koolide populaarsust ka 

naaberomavalitsuse elanike hulgas.  
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Joonis 34. Laste arv Jõhvi valla haridusasutustes aastatel 2009 - 2014. 

http://www.hm.ee/ehis/statistika.html 

Jõhvi lasteaias tegutseb 29 rühma, kus käib 2015. aasta oktoobri seisuga 471 last (kohti 520). Aastal 

2014 oli laste arv mõnevõrra suurem, täpsemalt 489 last. Aastate jooksul on lasteaias käivate laste 

arv olnud üsnagi stabiilne ja kõigub üsna vähe – mõnel aastal veidi väiksem arv, mõnel aastal jälle 

veidi suurem arv.  
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4.4  Tervist edendavad lasteaiad ja koolid 

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud 

lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava 

lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. 

Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning 

tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning 

põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, 

ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, 

süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja 

turvalisuse valdkonnas. 

Võrgustikuga on liitunud Jõhvi vallas hallatava asutuse Jõhvi Lasteaiad: 

• Kalevipoja maja (endine Jõhvi Lasteaed Kalevipoeg 2007); 

• Pillerkaare maja (2014); 

• Sipsiku maja (endine Jõhvi Lasteaed Sipsik, 2009). 

Eestis on mitmeid võimalusi koolielu paremaks muutmiseks ja üks nendest on maailmas tuntud ja 

edukas Tervist Edendava Kooli liikumine. Liikumise keskseks mõtteks on koolikeskkonna 

kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et õpilastel, õpetajatel, direktoril kogu 

teenindava personalini välja, oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada. Hea tähendab seda, et 

suhted inimeste vahel, tunniplaan ja kooli kodukord, füüsiline keskkond, toitlustamine jne on tervist 

toetav, mitte ülemäärast stressi või tervisekahjustusi põhjustav. 

Allikas: www.terviseinfo.ee 

4.5  Kooli/ lasteaia terviseteenuste olemasolu 

Kooli/lasteaia terviseteenuste all on mõeldud psühholoogi, logopeedi, tervishoiutöötaja, 

sotsiaalpedagoogi ja liikumisõpetaja olemasolu haridusasutustes. 
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Tabel 13. Tugispetsialistid haridusasutustes 2015 aasta seisuga 

 Jõhvi Põhikool Jõhvi Vene Põhikool Jõhvi Lasteaiad 

Psühholoog olemas olemas - 

Logopeed 

 sh eestikeelne 

 sh venekeelne 

 

olemas 

 

olemas  

+ 2 eripedagoogi 

 

puudub 

otsitakse 

Tervishoiutöötaja puudub olemas 
olemas kahes 

majas 

Sotsiaapedagoog olemas olemas - 

Liikumisõpetaja 
kehalise kasvatuse 

õpetaja 
kehalise kasvatuse õpetaja 

olemas 

Huvijuht olemas olemas - 

HEV koordinaator olemas olemas - 

 

Jõhvi põhikoolides osutab tervishoiuteenust Corrigo OÜ. Samuti töötab põhikoolis pikapäevarühm 

1. – 2. klassi õpilastele. Tugispetsialistide (sotsiaalpedagoogid, tugiisikud) arv Jõhvi koolides ei ole 

piisav, kuna aastast aastasse tuleb juurde hariduslike erivajaduste ning käitumishäiretega lapsi ning 

täna koolides olemasolevast tugivõrgustikust ei piisa neile lastele sobivate õpitingimuste loomiseks. 

Jõhvi Vene Põhikoolis on vajadus eripedagoogi ja 0,5 logipeedi koha järele. Nii Jõhvi Põhikoolis 

kui ka Vene Põhikoolis vajatakse tugiisikuid, kes toetaksid ja juhendaksid erivajadusega last kooli 

keskkonnas. Erivajaduste laste tugiisikute ebapiisavus on probleem ka sotsiaalvaldkonnas ning 

vajab kiiremas korras lahendust. Üheks probleemi lahenduseks on novembrist 2015 käivitunud 

Sotsiaalministeeriumi ja Puuetega Laste Tugikodu ühisprojekt, mille raames on võimalik riigi 

osalisel rahastusel leida võimalusi tugiisikute süsteemi loomiseks.  Hariduslike erivajadustega laste 

tugisüsteemide ebapiisavus hariduse omandamisel on probleem üle Eesti ning vajab lahendust riigi 

tasandil. 

4.6  Toitlustus haridusasutustes 

Tervisliku koolitoidu kättesaadavus toetab laste ja noorte tervislikku toitumist, mis omakorda  

kujundab toitumise väärtushinnanguid ning valikuid edaspidiseks. Laste ja noorte kvaliteetne 

toitlustamine haridusasutustes näitab kohaliku omavalitsuse hoolimist oma kogukonnast ja võib 

osadel juhtudel olla ka peredele materiaalseks toetuseks. 
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Kõikides valla hallatavates haridusasutustes valmistatakse toit kohapeal. Olemasolevad sööklad 

vastavad riiklikele nõuetele söögi valmistamise ning hügieeninõuete tagamise osas. Mõlemas koolis 

vajavad köögid renoveerimist. Jõhvi Põhikooli on soetatud uut köögitehnikat, uue köögitehnika 

vajadus on Jõhvi Vene Põhikoolis.   

Lasteaedades on nn sööjate osakaal 100%. Jõhvi valla põhikoolide õpilased saavad koolitoitu tasuta 

üks kord päevas, pikapäevarühmas viibijad saavad tasulist sooja toitu üks kord päevas. Põhikoolis 

on tagatud tasuta toitlustamine kõigile õpilasele. 

Põhikoolid viivad kord aastas sisehindamise raames läbi küsitluse toiduga rahulolu kohta.  Üldiselt 

on tagasiside olnud positiivne nii Jõhvi Vene Põhikoolis kui ka Jõhvi Põhikoolis. Toit on 

mitmekesine, iga päev on menüüs köögivili. Põhikoolid on liitunud programmidega „Koolipiim“ ja 

„Kooli puuvili“.  Eridieeti vajavate õpilastele võimaldatakse vajadusele vastav menüü. 

4.7  Alaealiste komisjonis arutatud esma- ja korduvjuhtude arv ning süütegude arv 

Lähtudes haridusseaduses toodud mõistest, mõeldakse koolikohustuse täitmise all seaduses 

ettenähtud mahus koolis käimist kooliastmete lõikes lapse elukoha järgi. Antud indikaator, koos 

alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumiste andmetega, võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu. 

Järgneval graafikul on välja toodud alaealiste komisjonis arutatud esma- ja korduvjuhtude arvud 

aastate lõikes. Näitaja on veidi vähenenud võrreldes aastatega 2009 ja 2010, kuid püsinud viimased 

kolm aastat muutumatult 13 juhtumi juures. 

Rakendatud meetmetest on kõige enam kasutatud hoiatust ning spetsialisti (sh psühholoogi) juurde 

suunamist ning ka ühiskondlikult kasuliku töö (ÜKT) määramist. 
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Joonis 35. Alaealiste komisjonis arutatud esma- ja korduvjuhtude arv aastate lõikes. 

 Allikas: Ida-Viru Maavalitsuse alaealiste komisjon 

Järgneval graafikul on välja toodud viimaste aastate alaealiste kuriteod ja väärteod. Mõlemal joonel 

on näha tõusu aastatel 2008 – 2010 ning seejärel langust. Kuritegude arv on olnud ka languses 

aastanu 2014 kuid väärtegude arv on aastatel 2013 ja 2014 kahjuks taas tõusnud. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

14
44 40 48

21 16 20 30

276

404
435

400
372

309
290

210

Alaealiste kuriteod ja väärteod

Alaealiste kuriteod Alaealiste väärteod

 

Joonis 36. Alaealiste kuriteod ja väärteod Jõhvi vallas aastatel 2007 – 2014 

Allikas: Politsei- ja piirivalveamet 

Järgneval graafikul on täpsemalt välja toodud millise seaduse rikkumisega seonduvalt alaealiste 

väärteod on toime pandud. Kõige enam on tõusnud just tubakatoodete tarbimisega seotud 

rikkumiste arv alaealiste seas. Kui see oli 2007. aastal 59 juhtumi juures, siis on aastal 2014 tõusnud 

poole võrra – 116 juhtumini. Vähenenud on märkimisväärselt alkoholiseadusega seonduvate 

väärtegude arv ning mõnevõrra ka varavastaste ja avaliku korra rikkumistega seonduvad 

registreeritud juhtumid.   
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Joonis 37. Alaealiste väärteod Jõhvi vallas aastatel 2007 – 2014 

Allikas: Politsei- ja piirivalveamet 

4.8  Laste ja noortega tegelevad asutused 

Jõhvi vallas on lastel ja noortel huvitegevusteks loodud mitmekülgsed võimalused. 

Vallas tegutseb kolm huvikooli: kunstikool, muusikakool ja spordikool. Mõlema põhikooli juures 

tegutsevad huviringid (tantsu-, laulu-, näite-, spordiringid), milles osalemine on õpilastele tasuta. 

Huviringid tegutsevad ka Jõhvi Gümnaasiumis ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses. Samuti 

võtavad kooliõpilased aktiivselt osa valla erinevate spordiklubide tööst (27 spordiklubi). Kultuuri- 

ja huvikeskuses on võimalik lapsel ja noorel osa võtta ligikaudu 15 ringi tegevusest. Võimalust 

vaba aja veetmiseks ja arendavateks tegevusteks pakub samuti Jõhvi Noortekeskus. 

Lisaks eeltoodule, tegutsevad eraalgatusel Jõhvi laste ärikool ja beebikool. Jõhvi Keskraamatukogu 

pakub erinevaid tegevusi kõigile väikestele lugemishuvilistele üks kord nädalas. 

Jõhvi Kontserdimajas on viimased paar aastat tegutsenud mängunurk lastele, kelle vanemad 

külastavad kontserti või teatrietendust. 
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4.9  Kohaliku omavalitsuse initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste kättesaadavust 

Jõhvis tegutseb kolm üldhariduskooli Jõhvi Põhikool, Jõhvi Vene Põhikool (kooli pidaja Jõhvi vald) 

ja Jõhvi Gümnaasium (kooli pidaja Haridus- ja Teadusministeerium). Kooliõpilastele on koolilõuna 

tasuta. Koolis tegutseb pikapäevarühm 1 – 2.  klasside õpilastele, kelle jaoks pikapäeva toidukord 

on tasuline. Põhikoolid võimaldavad õpilastele hommikuputru, mida kasutas keskmiselt 40 – 50 

õpilast päevas, Jõhvi Vene Põhikoolis ligikaudu 70 õpilast. Pikapäevarühmade õpilased tasuvad 

toidu eest 0,32 eurot päevas. 

Jõhvi Lasteaiad kõik kolm maja töötavad täituvuse piiril, kokku on lasteaedades kohti 540. Seoses 

uue 120-kohalise Pillerkaare maja valmimisega 2010. aasta oktoobris, on märgatavalt vähenenud 

lasteaiakohta soovijate järjekord. Õppetasu lasteaedades on 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud 

töötasu alammäärast, toidupäeva maksumus (lasteaias sõimerühma lapsele 1,48 eurot ja aiarühma 

lapsele 1,71 eurot). Alushariduse õppekava väliselt on lastel võimalus osaleda rahvatantsu-, inglise 

keele ja teaduse ringis. 

Jõhvi vallas tegutseb koolide juures 17 huviringi, kus osalemine on õpilasele tasuta. Huvikoolides 

on õppetasu 5,11 – 11,5 eurot, kultuuri- ja huvikeskuses on õppetasu varieeruv 3,1 – 6,39 eurot. 

Õppetasu maksmisel on omavalitsus teinud õpilastele erinevaid soodustusi. 

Jõhvi valla vähekindlustatud peredel on võimalus taotleda erinevaid toetusi (lasteaiatoidutoetus, 

lasteaia kohamaksust osaline või täielik vabastamine. Jõhvi vald maksab 1. klassi mineva lapse 

toetust 70 eurot lapse kohta. Jõhvi vallas on korraldatud laste ja perede psühholoogiline nõustamine, 

esmatasandi nõustamine, sotsiaalnõustamine. 

4.10  Laste subjektiivne enesehinnang tervisele 

Antud indikaator käsitleb laste subjektiivset hinnangut oma tervisele. Indikaatori kirjeldamise 

raames viis OÜ Corrigo (koolis tervishoiuteenust osutav asutus) 2010. aastal läbi küsitluse kahe 

toonase Jõhvi valla gümnaasiumi õpilaste seas. Saadud andmete järgi oli Jõhvi Gümnaasiumis 

subjektiivselt end terveks tunnistanud 554 õpilast 609st, s.o. 90%. 

Krooniliste haigustega õpilaste arv: diabeeti 5, leukeemia 1, astma 26, rasvumine 23 õpilast. 

Lampjalgsus 39, nägemishäiretega 91, rühihäirega 51 õpilast. 
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Jõhvi Vene Gümnaasiumis hindas end subjektiivselt terveks 590 õpilast 646st, s.o. 91%. Krooniliste 

haigustega õpilaste arv: diabeeti 1, neeruhaigusega 2, epilepsiat põdevad 2, bronhiaalastmat 27, 

nägemishäiretega 21, rühihäiretega 13. 

Kokkuvõtteks: 90% lapsi peavad end terveks. Lapsed on teadlikud enamasti oma tervisehädadest, 

kuid probleemiks ei peeta vähemhäirivaid nähte (rühihäired, lampjalgsus, rasvumine), mille puhul 

ei tarvitata ravimeid, mis aga hiljem võivad olla tõsiste tervisehäirete põhjuseks. Vaatamata 

optimistlikule enesehinnangule on laste tervisehäirete arv näidanud kasvutendentsi, mida 

iseloomustavad allpooltoodud diagrammid: 

Joonis 38. Jõhvi Vene Gümnaasiumi õpilaste seas fikseeritud tervisehäired 2004 – 2010.  

Allikas: OÜ Corrigo 
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Joonis 39. Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste seas fikseeritud tervisehäired 2004 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: OÜ Corrigo 

 

Aastatel 2013 – 2014 Jõhvi põhikoolides läbi viidud küsitluse põhjal oli õpilaste enesehinnang 

tervisele järgnev: Jõhvi Vene põhikooli õpilastest hindas tervist heaks 2013. aastal – 61%, 2014. 

aastal – 52%. Jõhvi Põhikooli õpilastest hindas oma tervist 2014. aastal väga heaks – 52,3%, heaks 

– 39%, rahuldavaks – 8,7% õpilastest.  

4.11  Laste kehaline aktiivsus 

Jõhvi vallas tegelevad laste liikumisharrastuste arendamisega Jõhvi Spordikool ja mitmed 

spordiklubid. 2009. aastal valmis kaasaegsetele tingimustele vastav Jõhvi Spordihall. 

Spordikoolis tegutseb 2015/2016 õppeaastal 250 õpilast. Suurimad grupid on korvpalli, 

kergejõustiku, ujumise, võrkpalli, sulgpalli ja suusatamise erialadel. Spordialade mitmekesisus on 

spordikoolis olemas (6 spordiala, 11 treenerit). 

Jõhvi vallas registreeritud eraõiguslikes spordiklubides osaleb treeningrühmades ca 200 noort. Enim 

noori on Jõhvi Jalgpallikoolis Jõhvist 57 (ca 100). Noortega tegelevad ka, Taek-won-do klubi 

Kwon, Kick-boksi klubi Banzai (Kohtla-Järve), Sportaeroobika ja võimlemise klubi Twist Crew, 

ujumisklubi Dilan, Ujumisklubi Aktiiv (Kohtla-Järve), Poksiklubi Loit, tantsuspordiklubi Stiil,  
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orienteerumisklubi Jõhvikas, motoklubi Freedom Feelers ja spordiklubi BC Karjamaa ja spordiklubi 

Edu. 

Valla noortel on hea võimalus arendada ennast Jõhvi Spordihallis, põhikoolide ujulates ning Jõhvi 

Vene Põhikooli spordisaalis ja Tammiku Spordihoones. Jõhvi Põhikooli juures asuv Jõhvi 

Spordihalli staadion ja Jõhvi Vene Põhikooli staadion vajavad rekonstrueerimist. 

Rekonstrueerimistööd on alanud Jõhvi jalgpallistaadionil. 

Eeltoodust lähtuvalt võib järeldada, et spordi arendamisele pööratakse Jõhvi vallas suurt tähelepanu 

ning lastele on loodud mitmeid tingimusi liikumisharrastustega tegelemiseks ning see töö jätkub. 

Vaatamata võrdlemisi normaalsetele sportimistingimustele, tuleb Jõhvi laste kehalist aktiivsust 

hinnata siiski vaid rahuldavaks ning tähelepanu pöörata laste terviseteadlikkuse ja 

liikumisharrastuste propageerimisele ning spordirajatiste kaasajastamisele. 

4.12  Laste ja noorte sõltuvusainete tarbimine 

2010. aastal viis Jõhvi valla koolides tervishoiuteenust osutav OÜ Corrigo läbi küsitluse õpilaste 

sõltuvusainete tarbimise kohta. Mõlema kooli õpilastest ainult 1 väitis, et talle pakuti kanepit 

proovida, kuid tema keeldus. Vastused ei vasta ilmselt tõele, kuna vastavalt Tervise Arengu 

Instituudi poolt 2010. aastal läbi viidud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringule on ligi 18 % 

kooliõpilastest vanuses 10 – 13 proovinud mõnda narkootilist ainet, sama näitaja on 16 – 18. a 

noorte seas 28,2%. Andmed narkomaanide arvu kohta maakonnas ning konkreetselt Jõhvi vallas 

viitavad sellele, et sõltuvusainete tarbimine on suur probleem. Siinkohal on välja toodud politseist 

ning sõltuvushäiretega isikute rehabilitatsioonikeskusest saadud ekspertide arvamused ning 

andmed, et sõltuvusainete tarbimist kaardistada. Politsei narkoteenistuse komissari sõnul “Kohtla-

Järve ja Jõhvi piirkond on eriline selle poolest, et Eestis ainukese piirkonnana on siin levinud 

moonivedeliku kasutamine narkomaanide seas. 2010. aastaks oli  see vähenenud küll peaaegu 

olematuks. Põhiline aine Jõhvis on siiski fentanüül, väiksemal määral juba teised ained nagu 

amfetamiin, ecstasy ja kanepitooted. Kasvanud on fentanüüli kasutajate hulgas mõju tugevdamiseks 

erinevate ravimite koos tarvitamine, samuti kasutavad ravimeid metadooni võõrutusravil olevad 

isikud. Kokaiini suhteliselt kalli hinna tõttu tarvitavad seda varaliselt rohkem kindlustatud inimesed 

ning see pole laialdaselt levinud. 

Jõhvis ei ole tuvastatud ühtegi kokaiini müümise juhtumit. Kokaiini joobes isik on ilmselt hankinud 

seda kas Narvast või Tallinnast. Virumaal tervikuna on kasvanud kanepi kasutamine ja üksikute 
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taimedena kasvatamine enamasti „enda tarbeks“. Politsei seisukohta jagab ka narkomaanide 

rehabilitatsioonikeskuse tööd koordineeriv Corrigo OÜ, mis tõdeb sõltuvusainete leviku kohta Ida-

Viru kesk regioonis (peamiselt Kohtla-Järvel ja Jõhvis) järgmist: “Võib järeldada, et 

uimastisõltuvuse haripunkt hakkab langema, kuna asendusravi programmis osalevate isikute arv 

väheneb (2007. aastal 274 klienti, 2010. aastal 214 klienti). Langustendentsi näitab ka esmaste 

liitujate arv: 2007. aastal 91 isikut, 2010. aastal 16 isikut. Üle 80% opioidisõltastest 

(heroiinisõltlased) on HIV-viirusega nakatunud. Keskmine raviannuse suurenemine viitab asjaolule, 

et sõltuvusega isikud on pikemaajaliselt olnud uimastikasutajad (pikemaajalisel tarvitamisel on 

organism tolerantsem). Kontrollitud uriinitestid näitavad, et aastatega kõrvalainetena opioidide 

kasutamine on vähenenud (771 positiivset testi 2006. aastal, 77 positiivset testi 2010. aastal). 

Amfetamiini kasutamine on vähenenud mõnevõrra, kuid juurde on tulnud nn uue põlvkonna 

sünteetiline narkootikum – fentanüül (nn "valge hiinlane"). Ohtralt kasutatakse ka psühhotroopseid 

ravimeid.  

Alkoholi tarvitamise ning suitsetamise puhul tuleb tugineda Tervise Arengu Instituudi andmetele 

(maakondlikud), mille järgi 2010. aastal 10 – 13 aastaste laste seas suitsetas 9,4% ja tarbis alkoholi 

13,5% uuringus osalenutest. Vanemate kooliõpilaste seas vanuses 16 – 18 suitsetas 2010. aastal 

37,4% lastest ning jõi alkoholi 66%. Toodud andmed viitavad selgelt probleemi olemasolule, mida 

on vaja koostöös koolide, politsei ning teiste ametite ja valdkonna organisatsioonidega analüüsida 

ning oma võimaluste piirides lahendada, eelkõige noorte ning kooliõpilaste vaba aja sisustamisega 

spordi-, huvi- ning muu tegevustega.  

Uuringud näitavad ka, et Eestis on alkoholitarvitajate seas liiga palju noori, kuid alkoholi tarbimine 

ise näitab langustrendi. Eesti noorte seas tehtud rahvusvahelistest tervisekäitumise uuringutest tuleb 

välja, et vaatamata senistele küllaltki rangetele seadustele on noorte hulgas alkoholi tarvitamine ja 

ka purju joomine laialt levinud. 2009/2010. õppeaastal tehtud HBSC uuringu raportist selgus, et 11–

15-aastastest õpilastest on alkoholi proovinud 69%. 2013/1014. õppeaastal Eesti 11-, 13- ja 15-

aastaste õpilaste seas korraldatud tervisekäitumise uuring näitab, et suurenenud on 11–15-aastaste 

õpilaste osakaal, kes pole kunagi alkoholi tarvitanud (2006. aastal 28%, 2014. aastal 55%). Samas 

on alkoholi proovijate osakaal endiselt ebanormaalselt suur: juba 11-aastaselt on alkoholi proovinud 

39% poistest ja veerand (24%) tüdrukutest. Ka viimaste uuringute järeldus on ühene: Eesti õpilaste 

seas on purjutamine levinud (peaaegu pool 15-aastastest on olnud alkoholijoobes).  
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Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse märkis Eesti Päevalehe 2. septembri 2015 artiklis 

„Uus noorte põlvkond tarbib vähem alkoholi“, et peale kasvab põlvkond, kes tarbib vähem alkoholi. 

Iga nelja aasta tagant korratavast küsitlusest selgus, et kui veel 2010. aastal oli end esimest 

korda 13-aastaselt purju joonud poisse ja tüdrukuid vastavalt 27% ja 21%, siis mullu oli mõlemaid 

ligi 5% võrra vähem. Kuigi noorte alkoholitarbimises on näha positiivseid muutusi, on siiski väga 

oluline teha noorte seas pidevat ennetustööd, sest noortel on suurem risk sattuda sõltuvusse kui 

täiskasvanutel. 

Jõhvis ei ole uut põhjalikku uuringut laste ja noorte sõltuvusainete tarbimise kohta läbi viidud, kuid   

põhikoolide hinnangul on alkoholi tarbimine noorte hulgas vähenenud. Jõhvi Vene Põhikooli 

andmetel tarvitas 2014. aastal alkoholi 1,8% õpilastest. Jõhvi Põhikooli 2014. aasta küsitluse põhjal 

oli alkoholi proovinud 23% 7–8–9. klassi õpilastest. Alkoholi tarbimise langust noorte seas kinnitab  

ka noorsoopolitsei. OÜ Corrigo sõltushäiretega laste- ja noorukite rehabilitatsioonikeskuse töötajate 

sõnul on tõusev trend noorukite hulgas kanepi tarvitamine. Noorsoopolitsei sõnul toimub 

kanepitarvitamine tihti varjatud kujul, kuna kanepit on raskem tuvastada kui alkoholijoovet.  
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5. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

5.1  Keskkonna mõjurid 

a) Joogivesi 

Jõhvi valla elanikest 99% kasutavad trassivett, mis on tervisele ohutu, kuid kõigi näitajate osas ei 

vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001 aasta määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid". Seda põhiliselt raua ja mangaani sisalduse osas. 

Sellise olukorra lahendamiseks on rakendati suurprojekt, mille käigus ehitati Jõhvi vallas Kose 

külas regionaalne veetöötlusjaam, rekonstrueeriti Vasavere veehaare ja enamus 

magistraalveetrassidest ning vahetati välja Jõhvi linna amortiseerunud veetrassid ca 18 km ulatuses. 

Kõigi tööde lõpptähtajaks on planeeritud 2013. aasta lõpp. Individuaalpuurkaevude vett kasutavad 

Kotinuka küla ja Kose I küla elanikud. Kõigile altkaevandatud aladel asuvatele majapidamistele 

(välja arvatud 9 majapidamist) on trassivesi kindlustatud. 

b) Sademetevesi 

Suur osa Jõhvi linnas sademeteveest juhitakse selleks eraldi rajatud kanalisatsiooni kaudu Narva 

mnt, Rakvere, Jaama, Rahu, Hariduse  ja Kaare tänavate ning Puru tee piirkondadest Pühajõkke. 

Lisaks sademetevee ära juhtimiseks on terve rida lahtiseid kraave, mida mööda toimub sademetevee 

ärajuhtimine Pühajõkke. Sademetevee eelpuhastamist enne Pühajõkke juhtimist ei toimu. 

c) Heitvesi 

Jõhvi linna reovesi pumbatakse puhastamiseks Kohtla-Järve regionaalsesse reoveepuhastisse. 

Jõhvi vallas on 2 väikest reoveepuhastit: Edisel ja Kosel. Hiljuti likvideeriti Tammiku reoveepuhasti 

ning sinna paigaldati pumpla mille kaudu pumbatakse heitvesi Ahtme peamagistraali. Edise ja Kose 

väikseid reoveepuhasteid ootab rekonstrueerimine. 

Õhk 

a) Suitsetamine ametiruumides ja avalikes kohtades 

Valla ametiruumides ei suitsetata. Enamuses ametiasutustes peetakse kinni nõudest ametiruumides 

mitte suitsetada. Jätkuvalt suitsetatakse õues toimuvatel üritustel, bussipeatustes ja tänaval. 

Tubakaseaduse järgi on suitsetamine avalikes kohtades keelatud. 
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b) Peentolm 

Jõhvi vallas asuvad metalli ja puidutöötlemisettevõtted ning autode ja seadmete värvimise töökojad 

on varustatud tolmukogumise seadmetega. Seetõttu erilist probleemi need ettevõtted ei kujuta. 

Linnas on enamus tänavate katetest tolmuvabad. Tihedama asustusega külasid läbivad teed on 

muudetud tolmuvabadeks. Igal aastal muudetakse mingi osa külateedest tolmuvabaks. 

c) Välisõhk 

Jõhvi valla territooriumil ei asu ühtegi suuremat katlamaja. Valla territooriumil on tootmishoonete 

juures rida väikekatlamaju, mis enamuses töötavad biokütustel (puidutöötlemise jäätmed). 

Väikekatlamajad  asuvad eemal elamurajoonidest ja seetõttu erilist ohtu ei kujuta. 

Jäätmed ja jäätmekäitlus 

a) Eraettevõttena toimiv regionaalne prügila asub Kohtla valla territooriumil 5 km kaugusel 

Jõhvi linnast. Prügila vastab kõigile kaasaja nõuetele. Prügilas töötab kaasaegne 

sorteerimisjaam. 

b) Jõhvi vallas toimib korraldatud olmejäätmete vedu alates 2008. aastast. Kõik selleks 

vajalikud õigusaktid on välja töötatud ja kasutusele võetud. Valla jäätmekava on 

ajakohastamisel. 2009. aastal käivitus olmejäätmete sorteerimine tekkekohal. Toimub 

segapakendijäätmete ning paberi- ja papijäätmete eraldi kogumine. Vallas on piisavalt 

avalikke pakendikogumise mahuteid. 

Pandiga koormatud pakendijäätmete vastuvõtupunkte on Jõhvi linnas 6. Lähiaastate ülesanne on 

käivitada biolagunevate jäätmete eraldi kogumine. 2009. ja 2010. aastal toimus biolagunevate 

jäätmete - puulehtede sügisene ja kevadine eraldi kogumine linna haljasaladelt. Samuti oli võimalus 

vallakodanikel kogunenud lehti ära anda. 

c) Eraldi toimub ohtlike jäätmete kogumine selleks ehitatud kogumispunktis, samuti  

kogumisringide kaudu. Ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise kulud kannab vallavalitsus. 

Elektroonika seadmete ja probleemtoodete jäätmete vastuvõtukoht asub Jõhvi linna 

territooriumil, kuhu saab vallakodanik tasuta tekkinud jäätmed ära anda. 

d) Metallijäätmete vastuvõtupunktid asuvad Jõhvi linna territooriumil. 
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Muud mõjurid 

a) Müra 

Märgatavat müra tekitavaid tootmisettevõtteid Jõhvi vallas ei ole. Kõige enam annab tunda linnas 

liiklusmüra. Liiklusmüra allikad on auto- ja raudteetransport. Automüra all mõeldakse nii kergete 

kui ka raskete liiklusvahendite poolt tekitatud müra. Automüra põhjustab mootori heitgaaside 

väljalaskesüsteem ja rataste veeremine teepinnal. Selle müra suurus oleneb liiklusvahendi liikumise 

kiirusest ja teekattematerjalist. Automüra taseme vähendamine on võimalik mitmesuguste 

piirangute rakendamise teel (liikumiskiiruse piiramine, raskeveokite ja transiitveokite liiklemise 

piiramine). 

Raudteemüra taset on mõõdetud ja on leitud, et erimeetmeid rakendamata ületab tegelik müratase 

lubatud mürataseme näitajaid piki raudteed 150 m laiuse vööndina. Peamine müraallikas on 

vedurimootor (väikeste kiiruste puhul), vagunirataste kokkupuude rööbastega (suurte kiiruste puhul) 

ja vedurivile. Olemasolevate elamualade kaitseks kriitilistel aladel (päevane müratase 70 – 75 dB ja 

öine 60 – 65 dB) on võimalik rajada müratõrjeekraanid. Samuti raudtee äärde jäävate ehitiste 

kaitseks on võimalik rakendada meetmeid heliisolatsiooni parandamiseks, et vähendada müra 

siseruumides (akende valik, välispiirete muutmine isoleerimise teel helikindlamateks). 

b) Vibratsioon 

Mõningat vibratsiooni võib esineda raudtee vahetus läheduses kui raske veerem liigub madalal 

kiirusel. 

c) Ioniseeriv kiirgus (radoon) 

Radoon on radioaktiivne gaas, mida leidub maakoores ja kõikides mineraalsetes ehitusmaterjalides. 

Radoon koos õhuga levib erinevates pinnasekihtides ja enne lagunemist võib kanduda 20 – 40 m 

kaugusele. Kohtades, kus õhuvahetus pinnase ja atmosfääri vahel on piiratud, võib radooni 

kontsentratsioon olla mitmeid suurusjärke kõrgem. Radoon on tervisele ohtlik, kuna tema 

tütarproduktid – radioaktiivsed metalliioonid (poloonium – 218, plii – 214, vismut – 214, 

poloonium – 214) kinnituvad õhus leiduvatele tolmu- ja muude osakeste külge ja nende sisse 

hingamisel tütarproduktidest vabanev alfa-kiirgus võib põhjustada hingamisteede- ja kopsuvähki. 

Radoon sattub hoonesse peamiselt pinnasest hoone all ja ümber, ehitusmaterjalidest ning 

kraaniveest. Pinnasest satub radoon tuppa koos ventileeritava õhuga. Talvel on radooni sisaldus 

ruumides kõrgem, kuna ruume ei õhutata intensiivselt. Suvel alaneb radooni tase oluliselt hästi 

õhutatavates elamuruumides. 
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Radooni taset on võimalik mõõta ja piirtaseme (EVS 839:2003 “Sisekliima“ elu-, puhke- ja 

tööruumides aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 Bq/m3) ületamise korral 

on vaja rakendada täiendavaid meetmeid (ehituslikke, täiendava ventilatsiooni kasutamine jne) . 

Tuginedes rahvusvahelisele praktikale soovitab Kiirguskeskus lähtuda aasta keskmisest 400 Bq/m³. 

Juhul kui  eluruumides ületab radoonitase seda piiri, tuleb lisamõõtmistega selgitada radooni sisse 

imbumise kohad ja rakendada sobivaid meetmeid taseme alandamiseks. 

d) Hulkuvad loomad 

Jõhvi vallal on teenuse osutamise leping sõlmitud OÜ Grey Dog, mis tegeleb hulkuvate koerte ja 

kasside püüdmisega. Korteriühistu esimees või majaomanik informeerib peremehetu koera või kassi 

olemasolu korral vallavalitsust. Vallavalitsus tellib teenuse osutamise. Hulkuvate (eksinud) 

metsloomade linnast väljaviimisega tegeleb päästeamet . Hulkuvate loomade arv Jõhvi vallas ei ole 

aastatega vähenenud. Aastas jäetakse keskmiselt maha ca 60 kuni 70 koera. Kõige suurem on 

hulkuvate loomade osakaal maapiirkonnas. 

5.2  Tervisemõjude arvestamine paikkonna elukeskkonna planeerimisel 

Elamute ja piirkondade planeerimisel lähtub Jõhvi vald olemasolevast üldplaneeringust ning 

investorite plaanidest elamupiirkondade arendamisel. Valda ümbritsev maa ei sobi aktiivse 

põlevkivi kaevamise tagajärjel tihtipeale elamute arendamiseks, kuna nendele aladele ehitamine 

nõuab arendajatelt lisainvesteeringuid ehituse eeltöödesse. 

5.3  Transport ja teedevõrk 

Antud indikaator võimaldab kaardistada ja maandada riske ning algatada tervist toetavaid linna 

planeeringuid. 

• ühistransport – Jõhvi linnas ja vallas puudub omavalitsuse enda poolt korraldatud valla- ja 

linnasisene ühistransport v.a paar korda nädalas toimiv väikebussiga korraldatud nn 

külaring, mille abil saavad suuremate teede ääres eemal asuvad elanikud liigelda linna ja 

tagasi ning õpilasliin kõikidel. Ühistransport on seotud Kohtla-Järve, Ida-Viru 

maakonnasisese ja linnadevahelise bussiliiklusega. Sõiduvahendid on suuremate liinide 

puhul heas, väiksemate puhul rahuldavas seisukorras. Vajalik on muuta Jõhvi  linna sees 

kulgevaid busside liiklusmarsruute, et oleks hõlmatud ka  Kooli tänav, mis lihtsustaks 
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ligipääsu raudteejaamale. Ühistranspordiga liikumise probleem on osadel valla külade 

elanikel, kuna maakonnaliinide sõidugraafik pole piisavalt tihe; 

• ligipääs ühiskondlikele hoonetele – enamikele kauplustele ja ühiskondlikele hoonetele on 

ligipääs ühistranspordiga tagatud; 

• transpordi intensiivsus - transpordi intensiivsus on liiga suur Jõhvi linnas, kuna Tartu mnt ja 

Pargi tänava kaudu sõidavad kaubaveoautod Tartu-Narva suunal. Lahenduseks oleks kiire 

Jõhvi idapoolse ümbersõidutee väljaehitamine Maanteeameti poolt; 

• tänavavalgustus – Jõhvi linna tänavalgustus on rekonstrueeritud - rajatud uus LED-valgustus 

koos programmjuhtimissüsteemiga. Jõhvi linnas on tänavavalgustusliinide kogupikkus 25,1 

km. Peale selle on tänavavalgustus õuealadel, Kose külas, Tammiku alevikus ja Kahula 

külas kogupikkusega 6,55 km. Tänavalgustus on neis paigus varustatud valgusreleedega, 

mis tagab valguse automaatse sisse- ja väljalülitumise hämara saabudes; 

• ülekäigurajad – ülekäiguradasid on 45, nendest lisavalgustitega on varustatud kõik. 

Ülekäiguradasid on piisavalt; 

• rohealad – Jõhvi linnas on 0,29 km² parke ja 0,055 km² haljasalasid. Vallas on haljasalasid 

0,025 km². Jõhvi valla kogupindala koos linnaga on 124,04 km². Sellest põllumaad - 22,87 

km², metsamaad - 66,06 km². Rohealad moodustavad kogu valla pindalast üle 72%; 

• kergliiklusteed – valgustatud kergliiklusteid on Jõhvi valla territooriumil ca km. See on osa 

hiljuti renoveeritud Jõhvi – Kukruse riigimaanteest. 2011. aasta suvel valmis Jõhvi linnas 

kergliiklustee kesklinnast kuni Jõhvi – Kukruse kergliiklusteeni, mis võimaldab liigelda 

Jõhvi kesklinnast Kohtla-Järvele. 2012. aastal valmis kergliiklustee Jõhvi linna ja Tammiku 

aleviku vahel. Jõhvi linna promenaad kesklinnast kuni Pargi tänavani rajati 2013. aastal. 

2015. aastal ehitati kergliiklustee Veski tänavale ja Narva maanteele ning Jõhvi – Vasknarva 

mnt algusesse ning Jõhvi Äri- ja Logistikapargi territooriumile Kotinuka külas. 

5.4  Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

Antud indikaator käsitleb paikkonna territooriumil toimunud politsei poolt registreeritud 

liikluskuritegusid ja õnnetusi kokku. 

Allpool esitatud joonisel on kasutatud Tervise Arengu Instituudi statistikat inimkannatanutega 

liiklusõnnetuste kohta. Eraldi on välja toodud ka õnnetused jalakäia või jalgratturiga. Pikema aja 

jooksul vaadelduna on näha õnnetuste arvu vähenemist ning seda ka jalakäijate ja jalgratturite 

hulgas. 
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Joonis 40. Inimkannatanutega liiklusõnnetused Jõhvi vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika tabel LO02 

Politsei andmete kohaselt toimub enim liiklusõnnetusi kergliiklejatega Jõhvi linnas Kaare ja 

Rakvere tänaval ning Narva maanteel. Nimetatud tänavate puhul on tegemist linna suurimate 

tänavatega, mis on tiheda transpordivooluga. Antud asjaolu on plaanis arvestada ka kergliiklusteede 

võrgustiku planeerimisel ning arendamisel ning teatud sammud on selle suunas on juba tehtud. 

2009., 2011. ja 2013. valmis etappide kaupa Jõhvi kesklinna promenaad, mis ühendab tänaseks 

Kohtla-Järve – Jõhvi kergliiklusteed ja linna läänepoolset osa Jõhvi Kontserdimajaga.  2015. aastal 

valmisid kergliiklusteed piki Veski tänavat ja Narva maanteed ning Jõhvi – Vasknarva maanteed 

kuni linna piirini. Seega võib loota, et Rakvere tänaval ja Narva maanteel toimunud liiklusõnnetuste 

arv, kus kannatajaks jääb jalakäija või jalgrattur, väheneb.  

5.5  Liiklusõnnetustes hukkunute arv 

Järgneval joonisel on näha, et hukkunute arv on aastate lõikes samuti pigem vähenenud, põhjuseks 

nii politsei töö liikluskorralduse organiseerimisel kui ka omavalitsuse roll liikluses olevate 

kitsaskohtade kõrvaldamisel (uued kergliiklusteed). 
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Joonis 41. Liiklusõnnetustes hukkunute arv Jõhvi vallas aastatel 2000 – 2014. 

Allikas: Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika tabel LO02 

5.6  Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 

Joobeseisundis sõidukijuhtimine on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetusteks. 

Analüüsimisel tuleks arvesse võtta, et tabatud joobes juhtide arv kajastab ka seda, kui palju on juhte 

kontrollitud ning kui mõistlikult on reidid planeeritud. Samuti sõltub näitaja sellest, kas paikkonda 

läbib mõni suurem maantee. 

Sõidukijuhi vere alkoholisisalduse 0,50 – 1,49 promilli puhul on liiklusseaduse § 224 lõike 2 järgi 

tegu väärteoga, mille eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki 

juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni. 

Juhul kui sõidukijuhi veres on alkoholi 1,50 promilli või enam, on karistusseadustiku § 424 järgi 

tegu kuriteoga, mille eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 

Lisakaristusena võib kohaldada juhtimisõiguse ära võtmist kuni kolmeks aastaks. 

Järgneval graafikul on välja toodud tabatud joobeseisundis sõidukijuhtide koguarv ning rikkumise 

aste. 

Tabatud joobeseisundis sõidukijuhtide koguarv on näidanud langust aastatel 2008 – 2010 ning peale 

seda on aga juhtumite arv pigem tõusnud. 
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Joonis 42. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv Jõhvi vallas aastatel 2007 – 2 014. 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

5.7  Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad kauplused 

Jõhvi vald lähtub valla teritooriumil alkoholimüügi reguleerimisel kehtivast seadusandlusest ning 

omavalitsuse poolseid täiendavaid piiranguid üldjuhul ei rakendata. 

2015. aasta oktoobrikuu seisuga tegutseb Jõhvi valla territooriumil 86 ettevõtet, mis tegelevad 

kaubanduse, toitlustuse ja sealhulgas alkoholi müügiga. Võrreldes perioodiga 2007 kuni 2011 on 

alkoholi müügiga tegelevate ettevõtete arv märgatavalt suurenenud.  

5.8  Kuritegude ja väärtegude arv 

Antud peatükk hõlmab andmeid kuritegude, varguste ja kehalise väärkohtlemise juhtude arvu kohta 

2007. aastast alates ja võimaldab nende andmete põhjal koostatud ning allpool toodud diagrammi 

abil teha kokkuvõtte piirkonnas valitsevast kuritegevuse ning turvalisuse tasemest. 

Kuritegude koguarv on aastate lõikes langenud. Suurem langus on toimunud aastatel 2010 – 2012 

ning seejärel püsinud stabiilsena. Aastal 2014 on aga registreeritud juhtumite arv mõnevõrra jälle 

tõusnud. Tõus on olnud isikuvastaste kuritegude arvelt. Varavastased kuriteod on alates aastast 2010 

langenud. 
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Joonis 43. Kuritegude, varguste ja isikuvastaste juhtude arv Jõhvi vallas aastatel 2007 - 2014. 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

Väärtegude arv on aga positiivse tendentsina pidevalt langenud.  

Allolev graafik toob välja täpsemalt, mis seadusega seonduvaid väärtegusid aastatel 2007 – 2014 on 

Jõhvi vallas toime pandud. Kõige enam on juhtumeid registreeritud karistusseadustikust tulenevalt. 

Vähenenud on märkimisväärselt alkoholiseaduse ja karistusseaduse rikkumistega seonduvad 

juhtumid, kuid suurenenud mõnevõrra tubakaseadusest tulenevad juhtumid. 

 

Joonis 44. Väärteod Jõhvi vallas aastatel 2007 – 2014 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 
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Kuigi statistilised andmed näitavad mõnevõrra langustendentsi, on valla elanike sõnul puudus 

patrullpolitseinikest ning probleemiks on osutunud kesklinnas kogunevad narkomaanid. 

5.9  Tulekahjude ja tules hukkunute arv 

Surmad tule ja suitsu tõttu on üks ennetavate surmade liik ning antud indikaator kajastab 

tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste ohuteadlikkust. Peamised tulekahjude põhjused 

on: hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, laste mängimine tulega, lõkke tegemine valesse kohta 

või selle järelevalveta jätmine, lõkkest lendavad sädemed, kulu põletamine, katkised elektri- või 

kütteseadmed või nende vale kasutamine, tahtlik süütamine, äike ja suitsetamine. 

Jõhvi valla tulekahjude arv on aastate jooksul mõnevõrra vähenenud. Muret tekitav on aga aastal 

2014 toimunud hüppeline tõus. 

Tules hukkunute arv on viimase nelja aasta jooksul jäänud 3 juhtumi piiresse. Viimasel kahe aastal 

aga surmaga lõppenud tulekahjusid ei ole olnud. Aastal 2012 oli tulesurmade arv 3 ning aastal 2009 

sama.  
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Joonis 45. Tulekahjude arv Jõhvi vallas aastatel 2000 - 2014  

Allikas: ESA tabel JS45 

Analüüsides andmeid, võib väita, et vaatamata Päästekeskuse töö tulemustele, mis sisaldab ka 

elanikkonna hulgas infokampaania läbiviimist, jääb paikkonnas toimunud tulekahjude arv  

keskmiselt 100 juhtumi ringi. Seega võib hinnata inimeste ohuteadlikkust siiski ebapiisavaks, mida 

on vaja suurendada terviseprofiili tegevuskava raames plaanitud tegevustega. Elanike teadlikkuse 
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tõstmises osaletakse erinevates projektides. Nt aastal 2013 võttis Jõhvi vald osa järgmistest Pääste 

ennetusalasest projektidest: koolitused „Tulest targem“, „Tean tulest“; KEAT laager (Jõhvi 

Gümnaasium), „Veeohutus noortele“, Jõhvi peremess (infopäev) ja töötute koolitus. 

5.10  Tööõnnetused 

Tööõnnetuste arv Ida-Viru maakonnas on olnud üsna kõikuv. Aastal 2011 oli juhtumite arv 275, 

seejärel langes 246-le ning taaskord tõusis juhtumite arv 2013. aastal 272-le juhtumile. Aastal 2014 

on tööõnnetuste arv taaskord tõusnud, täpsemalt 284. Surmaga lõppenud õnnetuste arv on igal 

aastal jäänud ühe või kahe juhtumi juurde. 

Tööinspektsiooni andmetel on tööõnnetuste arv vähenenud aastatel 2008 – 2011 ning seale antud 

ajaperioodi on toimunud suur tõus registreeritud tööõnnetustest. Kindlasti mõjutab antud tõusu 

töötajate teadlikkuse tõus ning vähem nö „mustalt“ töötavate inimeste arv. Tööinspektsioon on 

töötanud üsna edukalt selle nimel, et tööõnnetusi ei varjataks ja registreeritakse nii nagu seadus ette 

näeb. Seega järsk tõus ei peegelda niivõrd olukorra halvenemist kui pigem inimeste teadlikkust. 

Siiski on tööõnnetuste arvu tõus muret tekitav. Samuti on tõusnud Ida-Viru maakonna üldine 

tööõnnetuste koguarv aastate lõikes, kuid muutus ei ole olnud niivõrd drastiline kui Jõhvi vallas.  
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Joonis 46. Tööõnnetuste koguarv Jõhvi vallas aastatel 2008 – 2014 

Allikas: Tööinspektsioon 

Alljärgnevas tabelis on välja toodud tööõnnetuste raskusaste viimasel kolmel aastal. Surmaga 

lõppenud tööõnnetusi vaadeldaval perioodil on olnud üks. 
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Tabel 14. Tööõnnetused Jõhvi vallas. Allikas: tööinspektsioon 

 2011 2012 2013 2014 

Kerge 8 13 63 63 

Raske 3 12 6 12 

5.11  Kõrgendatud riskiga objektid 

Kõrgendatud riskiga objektideks Jõhvi valla territooriumil võib lugeda raudteevõrgustikku, 

suuremaid maanteid, rajatiste ja tehnoseadmete hulgast eeskätt Jõhvi linnas AS Maag territooriumil 

paiknevat ammoniaagimahutit. Lisaks asuvad Jõhvi valla lähinaabruses mõned kõrgendatud riskiga 

objektid, mis samuti võivad õnnetuste korral põhjustada ohtu inimeste tervisele (turbarabad, mille 

põlengu korral võib suits tuulega kanduda ka Jõhvi valda, kemikaale käitlevad ettevõtted, nt 

Eastman Specialties OÜ ja AS Viru Keemia Grupp kontserni kuuluvad ettevõtted, kus võib 

õnnetuse korral õhku pihustuda mürgiseid aineid, Kukruse A-kategooria jäätmehoidla, Tallinn – 

Narva maantee ääres asuv gaasitankla, linnas asuvad mitmed vedelkütusetanklad). 

Raudtee 

Jõhvi valda läbib Tallinn – Narva raudtee. Mööda raudteed liigub palju erinevaid ohtlike kemikaale, 

millest ohtlikumad on heledad vedelkütused. Võimalikud riskid raudteel on: 

• suurtulekahju; 

• plahvatus; 

• metsatulekahju vallandumine; 

• mürgise kemikaali vabanemine; 

• keskkonnareostus. 

• Jõhvi valla raudtee ohtlikumad riskiobjektid on: 

• Jõhvi jaam; 

• Toila ülesõit; 

• Sompa ülesõit; 

• Jõhvi viadukt. 

Maantee 

Jõhvi paikneb Tallinn – Narva ja Jõhvi – Tartu – Valga maanteede ristumiskohas. Mööda maanteed 

liigub ohtlike kemikaalidega transport mida ei registreerita ning sellest tulenevalt puudub ülevaade 
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nende liikumiste aja ja koguste suhtes. Maanteeameti 2007 aasta loendusandmete järgi liigub 

ööpäevas keskmiselt Jõhvi – Tartu – Valga maanteel üle 7000 ja Tallinn – Narva maanteel ligemale 

10000 sõidukit. 

Varingud hoonetes, rajatistes 

Varingutest on käsitletud Jõhvi linnas viadukti ning viie ja rohkema korruseliste elumajade 

varinguid. Tõenäoliste varingute põhjusteks mille tagajärgedeks on paljude kannatanutega 

hädaolukorrad: 

• hoonetes: konstruktsioonide amortisatsioon, gaasiavariid; 

• viadukt: konstruktsioonide amortisatsioon, transpordiõnnetus raudteel, ülekoormatus 

rasketehnika poolt. 

Viadukt on täielikult rekonstrueeritud 2013. aastal, seega lähiajal konstruktsioonide amortisatsiooni 

riski võib hinnata madalaks. 

Avarii ohtlike kemikaalidega 

Suurema riskiga valla territooriumil paiknev ohtlik kemikaal on ammoniaak, mida käitleb ettevõte 

AS Maag Piimatööstus. Ohuks on mahuti purunemine, mille tagajärjel tekib mürgine gaasipilv. 

Valla territooriumil asub kaheksa tanklat, milles käideldav vedelkütuse põleng või plahvatus võib 

põhjustada hädaolukorra. Samuti asub Jõhvi valla territooriumil üks gaasitankla. 

Väljaspool Jõhvi valla territooriumit paiknevad potentsiaalsed riskiallikad 

Väljaspool valla territooriumit asuvad riskiallikaid, kus toimunud õnnetused võivad põhjustada 

vallale hädaolukorra: 

• tulekahju turbarabades (suits – evakuatsiooni vajadus); 

• võimalikud avariid ohtlike veoste transportimisel valda läbival raudteel ja maanteedel; 

• võimalikud lennuõnnetused üle valla kulgeval õhutrassil; 

• üleujutused (sh kaevandusveed – kaevanduste vaheliste kindlustatud tõkete purunemine); 

• kaevandusvaringud; 

• suurõnnetuse ohuga ohtlike kemikaale käitlevate ettevõtete avariid (nt AS Viru Keemia 

Grupp kontserni kuuluvad ettevõtted). 
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5.12  Kriisireguleerimiskavade olemasolu 

Koostatud on Jõhvi valla riskianalüüs (2009. a). Riskianalüüsist tulenevalt on lähitulevikus tarvis 

koostada vallas hädaolukordi põhjustavate õnnetuste hädaolukordade lahendamise tegevuskavad 

(HOLK), milles kajastub hädaolukorra ennetamine, hädaolukorraks valmistumine, hädaolukorras 

reageerimine ja eelneva olukorra taastamine. 

5.13  Tervist edendavad töökohad 

Antud indikaator käsitleb võrgustikku, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud töökohtadest, 

kes lähtuvad oma töös tervist edendava töökoha põhimõtetest. Indikaator  näitab ka tervise 

edendamise alatähtsustamist paikkonna tööandjate seas. Jõhvis on tervist edendavate töökohtade 

võrgustikuga liitunud 2009. aastal OÜ Corrigo ja  2014. aastal Jõhvi Keskraamatukogu. Maakonna 

tasandil on liitunud Jõhvis keskust omav Ida Politseiprefektuur. 
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6. TERVISLIK ELUVIIS 

Tervisliku eluviisi indikaatorid on esitatud Tervise Arengu Instituudi läbiviidud uuringu “Eesti 

täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise 2014“ raames. Uuringu käigus küsitleti inimesi vanuses 

16 – 64 aastat ning uuring kirjeldab olukorda regiooniti. Ida- ja Lääne-Viru maakondades. 

6.1 Subjektiivne tervise enesehinnang 

6.1.1  Inimeste enesehinnang tervisele 

Inimeste enesehinnang tervisele on üldist tervise olukorda kajastav indikaator, mis peegeldab 

ühtaegu nii indiviidi subjektiivset kui ka objektiivset tervist. Hinnang enda terviseseisundile tuleneb 

sellest, mil määral on inimene oma eluga rahul. Tervise subjektiivne enesehinnang annab võimaluse 

edasise haigestumuse ja suremuse prognoosimiseks, mis omakorda aitab varakult kavandada 

sekkumisi, mis on suunatud positiivse tervisekäitumise saavutamisele ja samuti haiguste 

ennetamisele. 

Järgnevas peatükis on kirjeldatud lühidalt Eesti Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud „Eesti 

täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2014“ statistilisi tulemusi. Kuna uuringus on 

tulemused avaldatud regioonidega, on all olevad statistilised näitajad üsnagi üldistavad, kuid 

annavad siiski mõningase hinnangu Ida-Viru maakonna ning piirkonna elanike tervisekäitumisest. 

2014. aastal oma tervist heaks hinnanud inimeste arv Ida- ning Lääne-Viru maakondades oli 

keskmiselt 36,9%, mis on endiselt kõige madalam näitaja kõikide regioonide vahel. Võrdluseks 

võib tuua Eesti keskmise näitajad, mis võrdub 51,5%ga. Ülejäänud uuringus mainitud regioonide 

näitajad jääavad samuti kõrgemaks Virumaa omadest ning ületavad tunduvalt 49%. 

Näiteks Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võrumaa näitaja võrdub 49,2%ga ning Lääne-, Saare-, 

Hiiumaa 51,8%ga. Kui väljaspool Virumaad elavatest inimestest naised hindavad oma tervist 

tunduvalt kõrgemalt, võrreldes meestega, siis Virumaal erinevus meeste ning naiste hinnangute 

vahel on minimaalne ning näitaja on analoogne igas piirkonnas jäädes 1,5% kuni 2% erinevuse 

juurde. 

Allikas: TAI tervisestatistika tabel TKU04 
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6.1.2  Füüsiline aktiivsus 

Andmed elanikkonna füüsilise aktiivsuse kohta lubavad teha järeldusi elanikkonna üldisest 

füüsilisest aktiivsusest, millest omakorda selguvad riskitegurid mitmetesse ennetatavatesse 

haigustesse haigestumisel (nt südame- ja veresoonkonnahaigused, diabeet jne). Analüüsis on 

kasutatud 2014. aasta uuringu andmeid. 

Andmed näitavad, et Ida- ja Lääne-Virumaal elavate inimeste füüsiline aktiivsus on üsna sarnane 

teiste piirkondade ja Eesti keskmisega. 41,5% vastanutest tegeleb tervisespordiga mõned korrad 

kuus või harvemgi. Kaks või enam korda tegeleb tervisespordiga Kirde Eesti elanikest 34,2%. 

Teiste piirkondade näitajad on mõne protsendi võrra suuremad, v.a Kesk-Eesti. 

Allikas: TAI tervisestatistika tabel TKU33 

6.1.3  Toitumine 

Antud indikaatori käsitlemisel vaadatakse paikkonna toitumusharjumusi ja toiduvalikud, millest 

omakorda selguvad riskitegurid mitmetesse ennetatavatesse haigustesse haigestumisel (nt südame- 

ja veresoonkonnahaigused, diabeet, pahaloomulised kasvajad jt). Sellest tulenevalt saab kavandada 

terviseteadlikkuse tõstmisele ja positiivse tervisekäitumise kujundamisele suunatud sekkumisi.  

Uuringu andmed näitavad, et Ida- ja Lääne-Viru maakonna mehed söövad hommikusööki harva või 

üldse mitte (24,8%). Naiste seas on Ida- ja Lääne-Virumaal vähem neid, kes alahindavad 

hommikusöögi tähtsust – 19% neid, kes, kas sööb hommikusööki harva või ei söö üldse. 

Võrdluseks Harjumaa ning Tartumaa vastavad näitajad on 27,3% ja 20,4%. Mis puudutab vanust, 

siis hommikusöögi mittesööjaid on kõige rohkem meeste seas vanuses 25 – 34 eluaastat (44,4%) 

ning naiste seas vanuses 35 – 44 eluaastat (23,5%). 

Mitte kordagi nädalas värsket köögivilja söönute osakaal Kirde-Eestis on 2014. aasta uuringu alusel 

12,4% (mehed 17,0 ja naised 9,9). Kesk-Eestis on protsent veelgi suurem (13,9) kuid mujal Eestis 

on värskete köögiviljade mitte sööjate arv väiksem. Vähem kui 300 g päevas köögivilju söönute 

osakaal vastanutest oli Kirde-Eestis 67,7%, mis on sarnane Põhja-Eesti näitajatega. Kõrgem Kirde-

Eesti tulemustest on Lõuna- ja Lääne-Eesti köögiviljasööjate protsent. 

Võttes arvesse ülalpool toodut võib öelda, et Ida- ja Lääne-Virumaa elanikkonna eelistused ning 

tarbimised toitumise osas ei erine teiste Eestimaa kohtade omadest. Tervislikud toitumisharjumused 

on rohkem levinud noorte inimeste ning naiste seas. Nooremad tõenäoliselt saavad piisavalt 
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tervisliku toitumisega seotud infot koolides. Tervisliku toitumise temaatika on pidevalt kajastatav 

naiste ajakirjades, millest võib eeldada, et just sellepärast on nooremad ja keskeas olevad naised 

tervislikuma eluviisiga  

6.1.4  Ülekaalulisus 

Ülekaaluliste ja/või rasvunud inimeste osakaal täiskasvanud (vanuses 16 – 64 aastat) elanikkonnas. 

Ülekaaluliste inimeste kehamassiindeks (KMI) on 25 – 30 ja rasvunutel üle 30. Ülekaal on suureks 

riskiteguriks südame- ja veresoonkonna haigustesse, diabeeti jt haigustesse haigestumisel. 

Uuringu andmete järgi on Ida- ja Lääne-Virumaal ligi 36,8% uuringus osalejatest ülekaalus. 

Tartumaal ning Harjumaa antud näitajad on 29,7% ning 31,5%. Rohkem ülekaalulisi vastanutest on 

meeste seas (41,6%). Kõige enam just vanuses 45 – 54 eluaastat – 50,0% meestest. Naiste seas on 

ülekaalulisi rohkem vanuses 55 – 64 (46,7%). 

6.1.5  Alkoholi tarbimine 

Vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarbinute osakaal Kirde-Eestis on 2014. aasta uuringu 

järgi 22,3% vastanutest. Kõige enam esineb seda meeste seas vanuses 25 – 34 (55,6%), mis on 

üsnagi murettekitav. Siiski on koguprotsent teistest regioonidest märkimisväärselt madalam. Kõige 

kõrgem on vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarbinute osakaal Lääne-Eestis, täpsemalt 

25,0% vastanutest. 

6.1.6  Suitsetamine 

Uuringu tulemuste järgi keskmiselt 24,2% Ida- ja Lääne-Virumaa elanikkonnast on igapäeva 

suitsetajad. Rohkem igapäevasuitsetajaid on ainult Kesk-Eesti elanike seas (28,2%). Nii nagu 

alkoholitarbijaid, on suitsetajaid  rohkem meeste seas, keskmiselt 43,1%. Kõige rohkem suitsetajaid 

on vanuserühmas 45 – 54 eluaastat, kokku 54,5%. 

Naiste seas on rohkem suitsetajaid vanuserühmas 34 – 45 eluaastat, mis moodustab 27,1% kõigist 

vastanutest. Antud protsent väheneb vanusega ning vanemas vanuserühmas on suitsetajaid vaid 

6,5%. 
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6.1.7  Helkuri kasutamine 

Aastal 2014 läbi viidud uuring toob välja mitte kunagi helkurit kasutanud elanike jaotuse. Kirde-

Eestis on see protsent vastanutest 3,9%. Meeste hulgas 6,0% vastanutest ei kanna helkureid ning 

naiste hulgas 2,6% vastanutest. Kirde-Eesti protsent on kõige madalam võrreldes teiste 

regioonidega, ehk siis on vähem neid, kes mitte kunagi helkurit ei kanna. 

6.1.8  Turvavöö kasutamine 

Turvavöö kasutamise näitajad on kõrgemad, kui näiteks Harju ning Tartumaal – keskmiselt 98,3% 

Ida- ja Lääne-Virumaa elanikest kasutavad peaaegu alati turvavööd. 2014. aasta uuringu alusel 

kasutavad 100% vastanutest turvavööd (nii naiste kui ka meeste hulgas), mis on teiste 

maakondadega võrreldes kõige kõrgem tulemus. 

Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et tänapäeva liiklusohutuses kasutusele võetud meetmeid ning 

vahendeid kasutatakse Ida- ja Lääne-Virumaa elanike seas täielikult. Positiivseks võib pidada 

asjaolu, et ei ole ka erinevust soo- ning vanuserühmade vahel, mis viitab info liiklusohutuse 

temaatikast jõudmisele erinevatesse sihtrühmadesse. 

6.2  Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

Südamepäevade raames korraldatakse Jõhvi valla elanikele erinevaid tervislikke eluviise 

propageerivaid üritusi. Ürituste vorm on olnud erinev, nt väljasõit Selisoo matkarajale, tervisepäev 

Jõhvi Kontserdimajas (kus on koos nii traditsiooniline kui ka alternatiivmeditsiin), loengud koos 

tervisliku toitumise õppetunniga, sportlik perepäev spordihallis, eakate kepikõnnipäevad. 

Jõhvi Seltsimaja ning Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus koos Ida-Viru Maavalitsusega korraldavad 

tervisepäevi, mis on pühendatud tervislikele eluviisidele. Päeva jooksul on võimalik tutvuda 

erinevate tervisetoodetega, mõõta vererõhku ja veresuhkrut, saada konsultatsiooni spetsialistide 

käest, kuulata loenguid, osaleda erinevates tervisetubades (nt naeruteraapia, kongiravi, jooga jne),  

lisaks väike kultuuriprogramm kohalikelt esinejatelt. 

Tervisliku eluviisi toetab ja propageerib kindlasti ka pikaajalise traditsiooniga  Jõhvi Rahvajooks 

(septembris), millele lisanduvad talvine Alutaguse Suusamaraton ja suvine Alutaguse 

Jalgrattamaraton. Alutaguse Kolmiküritusel on antud võimalus osaleda mitmesuguse sportliku 
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ettevalmistusega inimestel, sest valida on erinevate  distantsi pikkuste ja raskusastmete vahel. 

Kõigil kolmel sarja etapil on ka lastele mõeldud distantsid. 

Huvitatutel on võimalus osaleda Jõhvi valla spordiklubide poolt korraldatavatel nn Argipäeva 

võistlustel – jooksuõhtud (kord kuus), aastajooks (distantsi pikkus sõltub aastaarvust), mäkkejooks 

“Joostes tippu!“ (kuni 100 jooksjat), Kepikõnni sari (25 – 30 osalejat), Argipäeva Rattaõhtud (kord 

kuus, keskmiselt 80 osalejat) ja Argipäeva Rulluisu õhtud (kord kuus, 20 – 30 osalejat), 

Orienteerumise Neljapäevakud (2 korda kuus, kuni 100 osalejat). 

Jõhvi Spordihallis tegutsevad mitmed grupid, mis on suunatud tervisespordile – aeroobika, 

spinratta- ja ringtreening, komplekstreeningud (jõusaal, ujula jt võimalused). Pallimängude 

treeningrühmad on ka Rahvaliiga (võrkpall, korvpall) sarjades osalejatele. 

Tammiku Spordihoones alustab 2011. aasta sügisest tegevust eakate tervisevõimlemise grupp, 

rahvasportlaste treeningrühmad võrkpallis, lauatennises ja sulgpallis. 

6.3  Tervisealase info kättesaadavus 

Tervisealase info kättesaadavus on Jõhvis rahuldaval tasemel. Infot jagavad lasteaiad, koolid, 

erinevad sotsiaal- ja tervishoiuasutused ning terviseinfo on kättesaadav ka erinevatel tervisealastel 

teabepäevadel ja üritustel. Teavet võiks rohkem jagada kohalikus ajalehes, valla koduleheküljel ning 

infovoldikutena. 
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7. TERVISETEENUSED 

7.1  Tervishoiuteenused 

7.1.1  Esmatasandi arstiabi- perearstiteenus 

Jõhvi valla elanikele osutavad perearstiteenust seitse perearsti, kellest kuus töötavad OÜs Jõhvi 

Tervisekeskus. 2014. aastast töötab Jõhvis ka OÜ Ahtme Perearstikeskus kolme nimistuga. 

Perearstide nimistute suurused on erinevad, kuid keskmiselt on ühe perearsti nimistu suuruseks ca 

1900 inimest, mida võib pidada optimaalseks. Perearstiteenuse osutamisel on abiks ka pereõed ja 

abiarstid. Üldiselt on vallas perearstiteenuse osutamine heal tasemel, kuid täna on probleemiks 

teenusele juurdepääsu tagamine liikumispuudega inimestele. Jõhvi Tervisekeskuse perearstid 

võtavad elanikke vastu keskuse teisel korrusel, millest tulenevalt on liikumispuudega inimestel arsti 

juurde pääsemine raskendatud. Hetkel on probleem lahendatud selliselt, et liikumispuudega 

inimeste teenindamiseks on keskuse I korrusel selleks otstarbeks kohandatud eraldi ruum, kuid  

puudub invatualett. Seoses esmatasandi arstiabi taristu reformimise ja uuendamisega Euroopa Liidu 

rahastusel on planeeritud esitada taotlus uue Jõhvi Tervisekeskuse rajamiseks, mille eesmärk on 

säilitada ja arendada esmatasandi kvaliteetne tervishoiu teenuste kompleks Jõhvi linnas. Projekti 

tulemusena koonduvad keskusesse 9 perearsti koos pereõdedega. Lisaks esmatasandi 

tervishoiuteenustele (perearstid ja - õed), pakub loodav keskus ka füsioteraapia-, ämmaemanda-, 

koduõendus-, eriarstiabi- psühholoogilise ja sotsiaalse nõustamise teenuseid ning keskuse alla 

koonduvad ka kooli- ja töötervishoid, hambaravi, tervisekabinet ja erinevad diagnostika 

võimalused. Samuti hakkab keskuses olema apteek ja abivahendite laenutamine ja müük. Kokku 

osutatakse samal taristul ravi- ja hooldusteenuseid enam kui 15 erinevas valdkonnas. Projekti 

elluviimise tulemusena on piirkonna elanikele sh liikumispuudega inimestele esmatasandi 

raviteenused ja -protseduurid kompleksselt ja võimalikult elukohalähedalt kättesaadavad  

Jõhvi esmatasandi tervishoiusüsteemi probleemiks on noorte arstide vähene huvi piirkonda tööle 

jäämise  vastu. See on probleemiks nii mujal maakonnas kui ka Eestis tervikuna. 

7.1.2  Haiglaravi 

Jõhvi valla elanikele osutab statsionaarset haiglaraviteenust regionaalhaigla staatuses Ida-Viru 

Keskhaigla, mis asub Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Jõhvis õendushooldusteenuseid  (uuem 

nimetus õendushaigla) momendil ei osutata. Lähim õendushooldusteenuste kompleks asub Kohtla-
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Järve Järve linnaosas Ida-Viru Keskhaigla baasil loodud õendushaiglas. Üldiselt võib statsionaarse 

haiglaraviteenuse kättesaadavust hinnata heaks. 

7.1.3  Eriarstiabi 

Valdavalt osutab Jõhvi valla elanikele eriarstiabiteenust Ida-Viru Keskhaigla ning mõnedes 

valdkondades toimub eriarstiteenuse osutamine ka Jõhvi linnas. Aastatel 2002 kuni 2010 osutas Ida-

Viru Keskhaigla eriarstiabiteenuseid ka Jõhvi linnas kohapeal. Lähtuvalt riiklikest prioriteetidest, 

otsustas Ida-Viru Keskhaigla 2010. aastal eriarstiabiteenuse osutamise Jõhvi linnas lõpetada, 

teostades edaspidi patsientide vastuvõttu vaid Kohtla-Järvel asuvates haigla ruumides. 

Jõhvi vallas osutatakse eriarstiabi järgmistes valdkondades: 

• töötervishoid - AS Medicover Eesti, OÜ Corrigo; 

• günekoloog – OÜ Corrigo, OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskus; 

• koolitervishoid - OÜ Corrigo; 

• ambulatoorne taastusravi - OÜ Corrigo; 

• ambulatoorne neuroloogia - OÜ N. Neglason; 

• üldkirurgia - OÜ Ida-Virumaa Noortenõustamiskeskus; 

• psühhiaatria – SA Ahtme Haigla ambulatoorne vastuvõtt, OÜ Ida-Virumaa 

Noortenõustamiskeskus; 

• reumatoloogia - OÜ RGNL; 

• gastroenteroloogia teenused - OÜ Tervisekeskus Valentina Vassiljeva; 

• füsiaatria ja taastusravi - OÜ Elitar Kliinik;   

• ortopeedia - AS Ortopeedia Arstid, Vitali Kogan, Anatoli Kogan; 

• koduõendus - OÜ Corrigo; 

• SA Jõhvi Haigla ruumides osutab laboriteenust (vereuuringud) Quattromed HTI Laborid 

OÜ. 

7.1.4  Kiirabi ja apteegid 

Kiirabiteenust osutab AS Karell Kiirabi. Vallas asub kuus apteeki, mis kõik on koondunud Jõhvi 

kesklinna piirkonda. 
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7.1.5  Hambaraviteenus 

Jõhvi vallas osutab hambaraviteenust viis teenusepakkujat: 

• OÜ Irina Mokrušina Hambaravi (1 arst); 

• OÜ Jõhvi Hambaravi (3 arsti); 

• OÜ Svetlana Vidkovskaia Hambaravi (1 arst); 

• OÜ Lucident (1 arst); 

• AS Ode (näo-lõualuu kirurgia, ortodontia); 

• OÜ Corrigo. 

7.2  Nõustamisteenused 

Käimasolevad ja riigi ning Jõhvi valla poolt rahastatavad teenused ja pikemaajalised projektid: 

• 2014. aasta septembrist tegutseb Jõhvis maakondlik õppenõustamiskeskus Rajaleidja (SA 

Innove projekt) koolide, kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajate ja lapsevanemate 

nõustamine; 

• Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus – osutab psühholoogilist ja logopeedilist abi ning 

rehabilitatsiooniteenuseid; 

• Ida-Viru Puuetega Inimeste Koda – erivajadusega inimeste nõustamine ja toetamine; 

• OÜ Corrigo Sõltuvushäiretega alaealiste ravi-rehabilitatsiooniteenus, madalalävekeskus ja 

süstlavahetus, HIV anonüümne nõustamisteenus, opioidsõltuvuse asendusravi, noorte 

uimastialane ennetus, reproduktiivtervisealane nõustamine noortele, multiprobleemsete 

isikute nõustamine ja võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine; 

• maakondlik Teavitamise ja Nõustamiskeskus – puuetega inimeste ja nende lähedaste 

tööhõive taastamine (Jaama 34); 

• aktiivsus-tähelepanuhäirega (ATH) lastega tugirühm lastevanematele, mis tegutseb alates 

oktoobrist 2015 kord kuus Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare majas (Jõhvi, Puru tee 15).  

Jõhvi valla tervishoiuekspertide sõnul puudub vallas nõustamisteenus, mis aitaks inimestel 

kujundada tervislikku elustiili ning osutaks teenust toitumise ning liikumise osas. Olemas on 

töötervishoiuteenus, mis teeb üldist terviseauditit, kuid enamasti ainult töökohaga seoses. 
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7.3  Olulisemad terviseteenuseprojektid 

Jõhvi vallas 2009 kuni 2015 läbiviidud terviseteenuse projektid: 

• Südamenädal; 

• AMOR: noorte seksuaalnõustamine; suitsetamisest loobumise nõustamine; 

• MTÜ Noorteabikeskus: tasuta anonüümne HIV ja vere teel levivate nakkuste testimine ning  

nõustamine; koostöös politseiga uimastiennetus riskirühma noortele. 

7.4  Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega 

Ida-Viru maakonna laste hõlmatus immuniseerimisega aastal 2014 on 98,2% (v.a Narva). Narvas oli 

95,6 – 95,8%. Näitaja püsib aastate lõikes üsna sarnaselt ning näha on aastal 2014 mõnevõrra 

osakaalu suurenemist. Aastal 2013 oli immunisserimise protsent maakonnas 97,2. Eestis kokku 

93,4%, (leetrid-mumps, punetised) – 95%. Aastal 2009 oli Jõhvi valla laste hõlmatus 

immuniseerimisega 98%. 2015. aasta detsembrikuu seisuga on Jõhvi valla kuni 2-aastaste laste 

hõlmatus immuniseerimisega 96,7%. Aastate lõikes on  nimetatud protsent langenud. Kuna heaks 

arvatakse üle 95% hõlmatust võib väita, et piirkonna elanikud on immuniseerimise vajalikkuse osas 

teadlikud ja nakkuste suhtes on kaitstus paremini tagatud. Mõjutab ajakirjandus, üldised vaated ja 

trendid. Eesti 2-aastaste laste immuniseerimisega hõivatus näitaja vastab WHO poolt esitatud 

vaktsineerimisega hõivatuse nõudele. 
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8. TEGEVUSKAVA 2015 – 2020: PROBLEEMID, EESMÄRGID JA LAHENDUSED 

8.1  Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Probleemistik: 

• puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride osakaal valla rahvastikus on suur, nende 

toimetulekuks napib toetusvõimalusi ja vastavaid teenuseid; 

• toetusvõrgustik puuetega lastele ja nende vanematele ebapiisav, puuduvad koolitatud 

tugiisikud; 

• dementsete eakate päevahoiu ja hooldusvõimaluste puudumine; 

• liikumispuuetega inimestel ei ole võrdseid võimalusi osaleda töö-, haridus- ja ühiskondlikus 

elus; 

• hooldusvajadusega isikute lähedastel omaste hoolduse oskused on vähesed ja alternatiivide 

vähesus institutsionaalsele hooldusele; 

• sõltuvushäiretega isikute ja HIV-positiivsete ning nende lähedaste nõustamise ning 

tugigruppide vähesus; 

• hoolekande- ja tervishoiu taristu osaline alakasutus ja amortiseeritus; 

• noorte vähene kaasatus vallaelu otsuste tegemisel, terviseedenduslike tegevuste läbiviimisel. 

Eesmärk 8.1.1  Parandada puuetega ja kõrvalist abi vajavate inimeste toimetulekut 

Oodatavad tulemused: indikaator 

1. Piisav toetusvõimaluste hulk puuetega inimestele 

2. On loodud puuetega laste ja nende vanemate 
toetussüsteem (teenuste arendamise kaudu) 

3. On loodud dementsete eakate päevahoiu ja 
hooldusvõimalused 

4. On tagatud liiklemisvõimalused liikumispuuetega 
inimestele 

5. On loodud toetusvõrgustik omaste hooldajatele 

6. Sõltuvushäiretega isikute ja HIV-positiivsete ning nende 
lähedaste nõustamise ja tugigruppide olemasolu 

1. Toetusteenuste hulk (lisandunud 4 
teenust) 

2. Toetusteenuste hulk (välja arendatud 
4 teenust) 

3. Teenuste hulk (välja arendatud 3 
teenust) 

4. Invataristu olemasolu avalikus 
ruumis 

5. Nõustamis- ja tugiteenuste olemasolu 

6.  Tugigruppide arv 

Tegevused: aeg 

8.1.1.1 Puuetega inimestele uute tugiteenuste arendamine 
(isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, päevakeskuse 
teenus psüühikahäiretega inimestele, igapäevaelu toetamise 
teenuse laiendamine, lapsehoiu teenuse jätkuv toetamine ja 

2015 – 2020 
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arendamine) 

8.1.1.2 Puuetega laste ja nende vanemate psühhosotsiaalse 
toimetuleku tõhustamiseks vaimset tervist toetavate 
tugiteenuste väljaarendamine (sh. tugiisikute koolitamine) 

2015 – 2020 

ATH (aktiivsus-tähelepanu häirega) lastevanemate 
tugirühma loomine 

2015 – pidev 

Puuetega inimestele ligipääsuvõimaluste tagamine 
(ühiskondlikud hooned, ühistransport, töökohad, 
kõnniteeservad jms) – vastava inventari, kaldteede, 
kohandatud ruumide järk järguline soetamine ja 
väljaarendamine. Teavituskampaania ja investeeringud 

2015 – 2020 

8.1.1.3 Dementsust põdevate eakate inimestele vaimset 
tervist jõustavate tugiteenuste arendamine ja 
hooldusteenuste kättesaadavuse parandamine (statsionaarse 
ja intervallhoiu arendamine ja päevahoid) 

2015 – 2020 

8.1.1.4 Omaste hooldajate ( kes hooldavad oma lähedast 
kodus) koolitamine (nõustamine, psühholoogiline abi, 
koolitused, teabematerjali jagamine) 

2016, 2018, 2020 

8.1.1.5 Hooldusvajadusega isikute psühhosotsiaalse 
toimetuleku tõhustamiseks kodus hooldamise võimaluste 
laiendamine (koduõendusteenuse laiendamise toetamine, 
muud alternatiivsed hooldusvõimalused) 

2015 – 2020 

8.1.1.6 Kooskõlas riikliku töövõimereformiga 
töövõimetuspensionäride tööellu kaasamise toetamine läbi 
tugiteenuste (tugiisik, isiklik abistaja jne) arendamise 

2015 – 2017 

8.1.1.7 Tugiteenuste arendamine kolmanda sektori 
eestvedamisel sõltuvushäiretega inimestele ja nende 
lähedastele ning nende eneseabi-ja tugigruppide 
moodustamise toetamine (narko-, alko-, hasartmängu- ja 
arvutisõltlastele). 

2015 – pidev 

Eesmärk 8.1.2  Säilitada olemasolev ja arendada edasi vastav taristu (sotsiaalhoolekande ja 
terviseasutused) 

Oodatavad tulemused: indikaator 

Laiem teenuste spekter Jõhvi hoolekande-ja 
tervishoiuasutustes 

Teenuste hulk, Inimväärne elukesk-
kond (paranenud elamistingimused, 
vastavus asutustelnõuetele) 

Tegevused aeg 

8.1.2.1 SA Jõhvi Hooldekeskuse rekonstrueerimise 
jätkamine, uute tegevuste sissetoomine (dementsete 
hoolduse ja päevahoiuteenuse väljaarendamine) 

2015 – 2020 

8.1.2.2 Jõhvi Sotsiaalmaja rekonstrueerimise jätkamine 2015 – 2020 

8.1.2.3 SA Jõhvi Haigla baasil multifunktsionaalse hooldus- 2015 – 2020 



94 

ja rehabilitatsioonikeskuse rajamise soosimine 

8.1.2.4 Uue esmatasandi tervisekeskuse rajamine ja 
käivitamine Jõhvis 

2015 – 2020 

Eesmärk 8.1.3  Suurendada noorte kaasatust vallaelu edendamisel 

Oodatavad tulemused: indikaator 

Noortekeskuse, õpilasesinduste, noorte parlamendi jm 
noorteorganisatsioonide eestvõtmisel viiakse ellu noortele suunatud 
terviseedenduslikke projekte 

Projektide arv 

Tegevused: aeg 

8.1.3.1 Noorsootöö osapoolte koolitamine, juhendamine ja 
ühisürituste läbiviimine 

2015 – pidev 

8.2  Laste ja noorte tervislik ja turvaline areng 

Probleemistik: 

• lastevanemate vähene teadlikkus laste vaimse ja füüsilise tervise probleemide varajasest 

märkamisest; 

• logopeedi, lastepsühholoogi, lastepsühhiaatri teenuste kättesaadavus nii eesti kui vene keeles 

on ebapiisav; 

• laste ja noorte vähene füüsiline aktiivsus, mis viib terviseprobleemideni (rüht, ülekaalulisus, 

diabeet jms); 

• tugispetsialistide ebapiisavus Jõhvi lasteaedades ja põhikoolides. 

Eesmärk 8.2.1  Terved ning tegusad lapsed ja noored 

Oodatavad tulemused: Indikaator 

1. Kasvanud lastevanemate teadlikkus, oskused probleemide 
varajasest märkamisest 

2. Logopeedi, lastepsühholoogi, lastepsühhiaatri teenuste 
kättesaadavus nii eesti kui vene keeles on piisav 

3. Laste- ja noorte tervisenäitajate paranemine 

4. Välja on arendatud ühtne üldhariduse tugistruktuur 

 

1. Laste traumade ja 
patoloogiate arv vähenenud, 
tugiteenustele vajadus 
vähenenud 

2. Vähenenud nõustamis- ja 
ravijärjekordade pikkus, 
teenuste kättesaadavus 
kohapeal 

3. tervisenäitajad 
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4. abisaanud laste arv 

Tegevused aeg 

8.2.1.1 Logopeedi, lastepsühholoogi ja psühhiaatri teenuste 
ühisprojektide läbiviimine koostöös naaberomavalitsustega. 
Kolmanda sektori jätkuv kaasamine teenuste arendusse 

2015 – 2020 

8.2.1.3 Hariduslike erivajadustega laste tavakoolis õppetingimuste 
tõhustamisks tugisüsteemide täiustamine ning tugispetsialistide 
rakendamine lasteaedades 

2017 – 2018 

8.2.1.2 Tervislikke eluviise ja sõltuvusennetuslike kampaaniate 
korraldamine, koolide osaluse motiveerimine (tunnustussüsteem – 
auhinnad jms) 

pidev 

8.2.1.3 Laste vaimse ja füüsilise tervise hoidmise ja probleemide 
varase märkamise koolitus lapsevanematele, õpetajatele, 
noorsootöötajatele 

pidev 

8.2.1.4 Liikumisharrastuse propageerimine laste ja noorte seas pidev 

8.2.1.5 Väärkäitumist ennetavate noorte programmides osalemine pidev 

8.3  Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

Probleemistik: 

• töökollektiivides terviseedendamise initsiatiivi vähesus; 

• tervist edendavate töökohtade liikumisest vähene teadlikkus ja võrgustik vähearenenud 

märgatavad edusammud seni vaid lasteaedades; 

• 80 mänguväljakutest ei vasta tänapäeva nõuetele ning vajavad parendamist. Samuti  vajavad 

pidevat hooldamist uued mänguväljakud; 

• hariduse taristu on osaliselt amortiseerunud; 

• kergliikluse taristu vähesus ja mittevastavus kaasaja nõuetele; 

• linnaruumi vähene turvalisus (kuriteo ohvriks sattumise risk, vandalism, risustamine, 

huligaansused); 

• elanikkonna ohutusalane teadlikkus ja vähesed oskused; 

• riskirühmadega tegelevate töötajate ebapiisav kaitstus nakkushaiguste, vägivalla jms. ohtude 

vastu; 

• elanike vähesed esmaabi oskused; 

• töötajate vähene teadlikkus töötervishoiust, enda õigustest ja tööandja kohustustest. 
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Eesmärk 8.3.1  Suurendada sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajate motivatsiooni 

Oodatavad tulemused: indikaator 

Tegusad ja motiveeritud töötajad Näitajad töörahulolu uuringust, 

terviseedenduslike projektide hulk 

Tegevused aeg 

8.3.1.1 Tervisedenduslikud projektid ning ettevõtmised pidev 

8.3.1.2 Töötajate koolitused ja õppereisid pidev 

Eesmärk 8.3.2  Suurendada tervisedenduslike ühenduste liikmelisust 

Oodatavad tulemused: indikaator 

On loodud terviseedendust väärtustavate asutuste vallasisene 
võrgustik 

Võrgustikuga liitunud 
ettevõtete arv 

Tegevused aeg 

Tervist edendavate asutuste vallasisese võrgustiku väljaarendamine 

I etapp – valla hallatavate ja valla osalusega asutustes tervist 
edendavate programmi käivitamine; 

II etapp – vallas tegutsevad asutused, ettevõtted ja organisatsioonid 

2015 – 2020 

Eesmärk 8.3.3 Suurendada ohutust valla territooriumil, sh kooliteel, mänguväljakutel, 

asutustes ja inimeste ohutusalaseid oskusi 

Oodatavad tulemused: Indikaator 

Laste mänguväljakud on kaasaajastatud, varustatud piirdeaedade, 
turvaaluste ja kaasaegsete atraktsioonidega 

Mänguväljakute arv, 
vähenenud õnnetuste arv 

Ohutusalane teadlikkus elanikkonna seas on suurenenud Ohutuse infopäevade arv, 
vähenenud õnnetuste arv 

Toimiv videovalvesüsteem Linnaruumi kaetuse protsent 
videovalvega 

Tõhus naabrivalve süsteem Naabrivalve liikumisega 
liitunud majade/asumite arv 

Tegevused aeg 

8.3.3.1 Mängu- ja spordiväljakute ning terviseradade võrgustiku (sh 
jalgrattateed ja -parklad) rekonstrueerimine ning uute 
väljaehitamine 

2015 – 2020 

8.3.3.2 Videovalve süsteemi väljaehitamine 2016 – 2020 
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8.3.3.3 Naabrivalve liikumise propageerimine elanike ja 
majaomanike hulgas 

pidev 

8.3.3.4 Lastevanemate kaasamine ohukohtade leidmisel ja 
likvideerimisel 

pidev 

8.3.3.5 Õppeliiklusväljaku planeerimine ja väljaarendamine 2016 – 2017 

8.3.3.6 Ohutuse infopäevade korraldamine valla elanikele, 
ohutusalaste koolituste ja praktiliste õppuste korraldamine 

2015 ... pidev 

8.3.3.7 Riskirühmadega tegelevatele töötajatele turvalisuskoolitused 
ja ruumide kohandamine vastavaks tänapäeva turvastandarditele 

2016 – 2020 

8.3.3.8 Esmaabi oskuste suurem väärtustamine kogukonnas, 
koolituste korraldamine valla asutustes 

2016 ... pidev 

8.3.3.9 Teavitustegevused  töövõtjatele töötervishoiu reeglitest ja 
töötaja õigustest (nt artiklid valla ajalehes ja kodulehel) 

2015 ... pidev 

8.4  Tervislik eluviis 

Probleemistik: 

• sõltuvusprobleemide ennetustegevuse ebaregulaarsus; 

• vähene tervisekäitumuslik teadlikkus ja harjumus; 

• elanike vähene füüsiline aktiivsus, mis viib terviseprobleemideni (rüht, ülekaalulisus, 

diabeet jms). 

Eesmärk 8.4.1  Valla elanike terviseteadlikkuse suurendamine, riskikäitumise vähendamine ja 
tervisliku eluviisi harjumuste omaksvõtmine 

Oodatavad tulemused: indikaator 

1. Vähenenud riskikäitumine 

2. Kogukonnas vähenenud sallivus mõnuainete tarvitajate 
suhtes 

3. Kasvanud osavõtjate arv terviseüritustel 

4. Terviseürituste arv suurenenud 

1. Väär- ja kuritegude arvu 
vähenenud, mõnuainete tarbijate hulk 
vähenenud, suitsiidide arvu 
vähenemine, ennast kahjustava 
tegevuse vähenemine kogukonnas 

2. Kogukonna väärtushinnangud 

3. Osavõtjate arv terviseüritustel 

4. Terviseürituste arv 

Tegevused aeg 

8.4.1.1 Tervisekäitumise edendamise (sh füüsilise aktiivsuse, 
sõltuvushäirete ennetamise) tegevusprogrammi koostamine 

2015 – 2016 

8.4.1.2 Tervisliku eluviisi propageerimiseks erinevate ürituste 
korraldamine ja teavitustegevused (nt tervisepäev, 

2015 ... pidev 
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südamenädal, tervisekõnnipäev, artiklite sari ajakirjanduses) 
Jõhvi Spordikeskuse, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse, 
vallavalitsuse sotsiaalteenistuse, haridusasutuste jt osavõtul 

8.4.1.3 Tervisliku toitumise ja -eluviisi kabineti loomise 
kaasaaitamine 

2016 

8.4.1.4  Kaasaaitamine tervise- ja toitumisnõustaja teenuse 
arendamisele Jõhvis 

2015 ... pidev 

8.5 Terviseteenused 

Probleemistik: 

• eriarstiabi vastuvõtu vähesus Jõhvi linnas; 

• terviseteenuste osutajate koostöövõrgustik on nõrk; 

• inimeste terviseteadlikkus vähene ja vastav ennetustegevus vähene. 

Eesmärk 8.5.1  Parendada terviseteenuste kättesaadavust kodukohas 

Oodatavad tulemused: indikaator 

On välja arendatud uued teenused elanikkonna paremaks 
teenindamiseks 

Uute teenuste arv 

Inimesed on paremini informeeritud olemasolevatest 
võimalustest saada head arstiabi 

Haiguste varasem diagnoosimine, 
inimeste paranenud tervisenäitajad 

Inimesed pöörduvad profülaktilisse kontrolli, ennetamaks 
kroonilisi haigusi 

Pöördumiste arvu tõus 
profülaktiliseks kontrolliks 

Tegevused aeg 

8.5.1.1 Eriarstiabi ambulatoorse vastuvõtu taastamise 
toetamine Jõhvis 

2015 ... pidev 

8.5.1.2 Tervise profülaktilise kontrolli propageerimine elanike 
seas (artiklid meedias, voldikud) 

pidev 

8.5.1.3 Infovoldikute koostamine tervishoiuteenuste ja nende 
osutajate kohta 

2015 ... pidev 

8.5.1.4 Tervishoiutöötajate võrgustiku tõhustamine, 
infopäevade - ümarlaudade korraldamine 

2015 ... pidev 



 

Tegevuskava investeeringute kava ja rahastamine 2015 kuni 2019 

Väljavõte "Jõhvi valla arengukava 2015 – 2020 koos 

eelarvestrateegiaga 2016 – 2019" peatüki 9.5 

"Investeerimistegevus" tabelist 10. "Investeeringud 

perioodil 2015 – 2019". Väljavõttes toodud projektid 

kaaspanustavad terviseprofiilis ettenähtud tulemuste 

saavutamisse 

2015 

eeldatav 

täitmine 

2016 

eelarve 

2017  

eelarve 

2018 

eelarve 
2019 eelarve  

Projekt 1 (uue riigigümnaasiumi ehitamine) 4 417 926 0 0 0 0 Valmis uus gümnaasiumihoone koos uue 

sisustuse ning väliõppekompleksiga. Osa 

investeeringust tehtud 2013 - 2014 aastatel, 

mis siin tabelis ei kajastu 

 sh toetuse arvelt 4 397 926     

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 20 000     

Projekt 3 (tänavate ja teede 

rekonstrueerimine) 

248 919 73 032 73 032 73 032 277 872 Tööde käigus rekonstrueeritakse ka 

kõnniteid, suurendatakse ohutust 

(märgistused, tõkised jms). Tööde ulatus 

täpsustatakse projekteerimise käigus 
 sh toetuse arvelt 73 032 73 032 73 032 73 032 73 032 

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 175 887    204 840 

Projekt 4 (tänavavalgustuse renoveerimine) 1 029 498 0 0 0 0 Rekonstrueeriti valdav osa Jõhvi linna 

välisvalgustussüsteemist. Paranes 

valgustatus, suurenes ohutus. Linnapargis 

taastati välisvalgustus, mis võimaldab parki 

kasutada ka pimedal ajal. 

 sh toetuse arvelt 721 104     

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 308 394     

Projekt 5 (Veski tänava rekonstrueerimine) 157 384 0 0 0 0 Rajati kergliiklustee Veski ja osaliselt Jaama 



 

 sh toetuse arvelt 127 384     tänavale 

 
 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 30 000     

Projekt 6 (Jõhvi põhikoolide renoveerimine) 0 1 142 680 1 333 000 1 333 000 3 991 320 Rekonstrueeritakse mõlemad Jõhvi 

põhikooli hooned 
 sh toetuse arvelt  1 037 840 1 133 000 1 133 000 3 296 160 

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  104 840 200 000 200 000 695 160 

Projekt 7 (Jõhvi põhikoolide investeeringud) 0 21 611 21 611 21 611 21 611 Põhikoolide hoonetes ja territooriumitel 

tehakse väikeinvesteeringuid 
 sh toetuse arvelt  21 611 21 611 21 611 21 611 

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      

Projekt 8 (Puru tee pikenduse ja seonduva 

taristu rajamine) 

22 560 1 596 351 684 151 0 0 Projekti käigus valmivad ka kõnniteed 

mõlemal pool Puru tee pikendust, need on 

mh osana kergliikleja otsepääsust Jõhvist 

Alutaguse Puhke- ja Spordikeskusesse 

Illuka vallas 

 sh toetuse arvelt  1 356 898 581 528   

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 22 560 239 453 102 623   

Projekt 9 (Jõhvi Noortekeskuse ruumide 

kohandamine) 

52 390 0 0 0 0 Valmisid uued ruumid Jõhvi 

Noortekeskusele 

 
 sh toetuse arvelt 44 500     

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 7 890     

Projekt 10 (Jõhvi jalgpallistaadioni 

renoveerimine) 

150 000 16 000 0 0 0 Valmisid uued ruumid Jõhvi 

Noortekeskusele 



 

 sh toetuse arvelt 25 000      

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 125 000 16 000    

Projekt 11 (Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja 

territooriumi renoveerimine) 

0 98 345 0 0 0 Laiendatakse parklat ja manööverdamisala, 

et muuta liiklus lasteaia juures ohutumaks. 

Parandatakse piirdeaeda ning vahetatakse 

välja kanalisatsioonitoru, suurendamaks 

ohutust ning taristu töökindlust. 

 sh toetuse arvelt  44 740    

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  53 605    

Projekt 12 (Jõhvi kesklinna promenaadi ja 

kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini) 

0 1 000 000 1 030 000 0 0 Kontserdimaja ja hariduslinnaku vahele 

arendatakse kvaliteetne linnaruum, mis 

kujundatakse kergliiklejate jaoks. Sisaldab 

kergliiklusteed, madalvalgustust, haljastust, 

välitrenažööre, istepinke jm väikevorme 

 sh toetuse arvelt  850 000 875 500   

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  150 000 154 500   

Projekt 13 (Raudteejaama ja kesklinna 

ühendamine) 

0 901 514 0 0 0 Parandatakse liiklemisvõimalusi 

raudteejaama ja bussijaama ning ülejäänud 

kesklinna vahel (kergliiklus, ühistransport, 

autotransport), suurendatakse liiklusohutust 

nii tänavatel kui raudteel 

 

 sh toetuse arvelt  757 272    

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  144 242    

Projekt 14 (Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja 

hoone renoveerimine) 

0 0 675 000 0 0 Hoonele paigaldatakse välissoojustus ning 

soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 



 

 sh toetuse arvelt   450 000    

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   225 000   

Projekt 15 (Promenaadi harude rajamine) 0 0 0 310 000 400 000 Soodustamaks kergliiklust, ühendatakse 

kesklinna promenaadiga mitmed 

elamukvartalid ja tähtsad asutused linnas 

 

 sh toetuse arvelt    263 500 340 000 

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)    46 500 60 000 

Projekt 16 (Kogukonnas elamise ja toetatud 

elamise teenuste taristu rajamine Jõhvi 

Hooldekeskusesse) 

0 215 000 215 000 0 0 Rajatakse seni Jõhvis puuduvad 

kogukonnas elamise ja toetatud elamise 

elamispinnad 

 sh toetuse arvelt  182 750 182 750   

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  32 250 32 250   

Projekt 17 (Skatepargi rekonstrueerimine) 0 0 0 52 590 0 Rekonstrueeritakse skatepark 

 sh toetuse arvelt    44 700  

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)    7 890  

Projekt 18 (Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja 

hoone renoveerimine) 

0 0 52 590 0 0 Jätkatakse hoone järk järgulist 

rekonstrueerimist 

 
 sh toetuse arvelt   44 700   

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   7 890   



 

Projekt 19 (Hariduslinnaku 

multifunktsionaalse etenduste- ja 

spordiväljaku rajamine) 

0 0 790 000 790 000 0 Väikse ja tänaseks amortiseerunud 

spordihalli staadioni asemele rajatakse 

suurem, multifunktsionaalne etenduste- ja 

spordiväljak, mida saab kasutada nii spordi 

harrastamiseks kui kultuurisündmuste 

korraldamiseks 

 sh toetuse arvelt   671 500 671 500  

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   118 500 118 500  

Projekt 20 (Linda tänava rekonstrueerimine) 0 138 000 210 000 0 0 Tööde käigus rajatakse ka kõnniteed, mis 

seni Linda tänaval suuremas osas puuduvad 

või on amortiseerunud. 
 sh toetuse arvelt   178 500   

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  138 000 31 500   

Projekt 21 (Linnaparki läbiva tee 

rekonstrueerimine) 

0 0 0 0 110 000 Parandatakse kergliiklejate 

liikumisvõimalusi linnapargis ning linna nn 

mikrorajooni ning Malmi-Pargi tn kvartali 

vahelist ühendust 
 sh toetuse arvelt     93 500 

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     16 500 

Projekt 22 (Täiendavate hoolduskohtade 

rajamine Jõhvi Hooldekeskusesse) 

0 0 0 0 50 000 Suurendatakse hooldekeskuse rentaablust, 

tagatakse hooldekoduteenuse piisav 

olemasolu Jõhvi elanikele nende 

koduomavalitsuses 
 sh toetuse arvelt      

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     50 000 

Projekt 23 (Jõhvi Sotsiaalmaja osaline 

rekonstrueerimine) 

0 12 000 0 0 112 590 Parandatakse hoone tehnilist olukorda, 

eesmärgiga jätkuvalt tagada 



 

 sh toetuse arvelt     44700 sotsiaalmajutusteenuse olemasolu Jõhvis 

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  12000   67890 

Projekt 25 (Jõhvi linna Narva maantee ning 

Jõhvi-Vasknarva tee alguse jalg- ja jalgrattatee 

väljaehitamine) 

343 877 0 0 0 0 Pikendatakse Jõhvi linnas Narva maanteel 

kergliiklusteed kuni linna piirini ja rajatakse 

lõik kergliiklusteed Jõhvi-Vasknarva 

maanteele ühendamaks elamukvartalid, 

Linna küla ja Viru valgla kompleks 

kesklinnaga 

 sh toetuse arvelt 292295     

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 51582     

Projekt 26 (mänguväljaku renoveerimine) 8 800 0 0 0 0 Rekonstrueeriti kesklinna mänguväljak. Osa 

töid teostati 2014. aastal, mis käesolevas 

tabelis ei kajastu. 
 sh toetuse arvelt 7 800     

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 000     

Terviseprofiili kaaspanustavad projektid 

KOKKU 

6 431 354 5 042 922 3 335 183 1 406 032 4 269 192  

 sh toetuse arvelt 5 689 041 4 302 532 2 845 810 1 206 032 3 369 192  

 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 742 313 740 390 489 373 200 000 900 000  

 


