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SISSEJUHATUS 

 

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava on kohaliku omavalitsuse arengudokument. 

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on kohaliku omavalitsuse ülesandeks kohaliku 

sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla arengukava osana, sotsiaalteenuste, -

toetuste ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine. 

Sotsiaalvaldkonna arengukava koostamine on fikseeritud ka koalitsioonileppes. Arengukava 

koostamise eesmärgiks oli sotsiaalvaldkonna kompleksne analüüs ja konkreetse tegevuskava 

väljatöötamine arengukava valdkondade süsteemseks korraldamiseks ning arendamiseks 

Kuusalu vallas. Sotsiaalvaldkonna arengukava koostamisel lähtuti Kuusalu valla arengukavas 

kokku lepitud strateegilistest eesmärkidest. Arengukava koostamisel lähtuti kolmest 

valdkondlikust vaatest: sotsiaalala sh hoolekanne ja erihoolekanne, lastekaitse, sotsiaalteenused 

ja –toetused; terviseala sh perearstid, apteegi-teenus, eriarstiabi, tervisedendus; tööala sh 

tööhõive ja tööpuudus, ettevõtluse ja ettevõtlikkuse edendamine.  

Arengukava koostamise korraldamiseks moodustati valdkondlikud töögrupid, mis suure 

juhtkomisjoni koosolekute vahel eraldi kohtusid ja järgmisel „suurel“ koosolekul vahepeal 

tehtust teistele juhtkomisjoni liikmetele ülevaate tegid. Sotsiaalala töörühma koosseisu 

kuulusid Eda Muru, Kaie Ustav, Küllike Enok, Susanna Kari, Maria Prääts, Kaja Martinson, 

Anu Kirsman, Külli Roht. Terviseala töörühma koosseisu kuulusid Küllike Enok, Susanna Kari, 

Anu Kirsman, Helle Borissov, Ene Rahurand. Tööala töörühma koosseisu kuulusid Aare Ets, 

Signe Roos, Raul Valgiste, Kaja Martinson. 

Arengukava koostati vastavalt vallavolikogu kinnitatud lähteülesandele 3-peatükilisena: 

I. Lähteolukorra analüüs (valdkonniti) ja arengu eeldused (Olukorra kirjeldus);  

II. Arengukava elluviimisega soovitud tegevuse visioon, arengueesmärgid ja nende 

saavutamise aluseks olevad peamised strateegilised valikud (Eesmärgid);  

III. Eesmärkide saavutamiseks vajalikud ressursid, ülesanded ning nende teostamise ajakava 

(Tegevuste kava). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072016026
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2014. aasta teises kvartalis kirjeldati olukord kõigis kolmes vaates; toimusid tutvumiskäigud 

Anija, Jõelähtme ja Rae valdade ning Kadrina ja Tapa valdade sotsiaalvaldkonna korraldusega 

tutvumiseks. Juunikuus, enne suvepuhkusi, eesmärgistamine kõigis kolmes vaates.  

Valla sotsiaalhoolekandesüsteemi prioriteetseteks arengusuundadeks on sotsiaalseid probleeme 

ennetava tegevuse eelisarendamine ning kaasaegsete ja kvaliteetsete ava- ja institutsionaalsete 

hooldusteenuste kättesaadavuse tagamine vallas kõikidele sihtrühmadele. Sotsiaalala 

üldeesmärk: Sotsiaalteenused ning –toetused on abivajajakesksed, tõhusad ja valla elanikele 

kättesaadavad. Terviseala üldeesmärgiks on hästi toimiv ennetustöö, esmatasandi arstiabi ja 

terviseedendus. Tööala peaeesmärgiks on tööhõive edendamisele kaasaaitamine, et võimalikult 

paljud Kuusalu valla elanikud saaksid soovi korral koduvallas tööd. Konkreetsed 

tegevuseesmärgid eeltoodud üldeesmärkide saavutamiseks on sõnastatud 3. peatükis 

(Tegevuskava). 

Sügiskuudel toimus rakenduskava koostamine kõigis kolmes vaates, samuti dokumendi 

vormistamine. Detsembrikuus 2014 tutvustati arengukava projekti vallavalitsusele (11.12), 

vallavolikogu sotsiaalkomisjonile (16.12) ja vallavolikogu liikmetele (22.12). Sellele järgnes 

arengukava projekti avalikustamine 12. jaanuarini 2015 valla veebilehel. Arengukava 

projektiga tutvus ka volikogu kogukonnakomisjon oma 6. jaanuari 2015 koosolekul. 16. ja 18. 

veebruaril toimusid vastavalt Kolga Rahva Majas ja Kuusalu rahvamajas avalikud arutelud nii 

kultuuri kui sotsiaalvaldkonna arengukavade teemal. 

Kuusalu vald osales ajavahemikul juuni 2015 kuni märts 2016 laste ja perede heaolu profiili 

koostamises, lastele ja peredele suunatud ennetusteenuste ja pakkujate kaardistuses ning lapse 

heaolu toetavate tegevuste kvaliteedi arendamise juhise testimises (Sotsiaalkindlustusameti 

pilootprojekt). Projekti lõppedes soovitati SKA poolt kogutud andmete analüüsile lisaks 

koostada ka rakendusplaan ja see strateegilise arengudokumendina vallavolikogule 

heakskiitmiseks esitada. Kuusalu Vallavolikogu sotsiaalkomisjon ning haridus- ja 

noorsootöökomisjon tegid ettepaneku koostada „Laste ja perede heaolu arengusuunad“ valla 

sotsiaalvaldkonna arengukava lisana, ajakohastades ühtlasi kogu valdkondliku arengukava 

statistilised näitajad. 
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Mõisted 

 

Apteegiteenus - ravimite jaemüük või muul viisil väljastamine koos sellega kaasneva 

nõustamisega ravimite sihipäraseks ja ratsionaalseks kasutamiseks, kasutaja teavitamisega 

ravimi õigest ja ohutust kasutamisest ja säilitamisest ning ravimite ekstemporaalne ja 

seeriaviisiline valmistamine ning jaendamine. Apteegiteenust võivad apteegis ja apteegi 

struktuuriüksuses osutada ainult registris registreeritud proviisor ja farmatseut.  

Avahooldus ja koduhooldusteenus – abi üksi elavale puudega või eakale inimesele koduses 

majapidamises ja väljapool kodu. 

Erihoolekandeteenused – psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud teenused, mille 

eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku toetamine ja arendamine, tegevuste juhendamine. 

Füsioteraapia - füsioterapeudi poolt osutatud mitmekülgne kehalistel harjutustel, asendravil, 

massaažil ja füüsikalistel meetoditel põhinev teenus, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt 

taastada tugi-liikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalne võime, et patsient saaks 

paremini integreeruda normaalsesse ellu ja töökeskkonda. Füsioteraapia algab 

füsioterapeutilise seisundi hindamisega ning vastavalt sellele tegevusplaani koostamisega. 

Füsioterapeut - taastusravi spetsialist, kes taastab või säilitab patsiendi/kliendi häirunud 

liikumis- ja tegevusvõimet kasutades selleks kehalisi harjutusi, massaaži ja erinevaid 

füüsikalise ravi võimalusi. Samuti kohandab füsioterapeut abivahendeid ja nõustab patsienti 

või tema lähedasi liigutusliku tegevusvõime säilitamisel või parandamisel 

Haridusliku erivajadusega (HEV) lapsed – hariduslike erivajadustega lasteks nimetatakse 

lapsi, kes erinevad eakaaslastest oma võimetelt, kultuuriliselt või sotsiaalselt taustalt või 

isikuomadustelt sedavõrd, et vajavad oma arengupotentsiaali realiseerimiseks keskkonna 

ümberkorraldamist. Haridusliku erivajadusega õpilased võivad olla nii puudega, õpiraskustega, 

aga ka andekad või mingitel muudel põhjustel õpikeskkonna kohandamist vajavad lapsed ja 

noored. 

Hooldaja – teovõimeline täisealine isik, kes vallavalitsuse korralduse alusel hooldab ja abistab 

puudega isikut. 

Hoolekandeasutus – päevaselt või ööpäevaringselt tegutsev asutus, kus seal viibivatele 

isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sh ravimine, põetamine, 

rehabilitatsioon, kasvatamine ja arendamine. 

Hoolekandeasutuste liigid – päevakeskus (päevast hooldamist osutav asutus), tugikodu (kodus 

elavale puudega isikule päevast või perioodilist ööpäevast hooldamist osutav asutus), varjupaik 

(isikule ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset pakkuv asutus), asenduskodu (orbudele ja 

vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele asenduskoduks loodud asutus), noortekodu (lastekodust, 

koolkodust pärit või vanemliku hoolitsuseta jäänud üle 15-aastastele noortele elamiseks ja 

rehabilitatsiooniks loodud asutus), üldhooldekodu (vanuritele ja puuetega inimestele elamiseks, 

nende hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus), koolkodu (hariduslike erivajadustega 
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õpilaste kool), sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus (erivajadustega isikutele aktiivseks 

rehabiliteerimiseks loodud asutus) ja erihooldekodu (vaimuhaigetele ja raske vaimse puudega 

isikutele elamiseks, nende hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus). 

Isiklik abistaja - isik, kes aitab puudega inimesel sooritada igapäevaelus toimetulemiseks 

vajalikke tegevusi, mida ta oma puude tõttu iseseisvalt teha ei suuda. Abi ulatus ja iseloom 

sõltub puudest. 

Juhtumikorraldus – töömeetod, mille kandvaks põhimõtteks on, et juhtumi lahendamist 

koordineerib algusest lõpuni üks isik (juhtumikorraldaja) ning mille eesmärgiks on arendada ja 

parandada inimese toimetulekut ning vältida sotsiaalsete probleemide (sh töötus) tekkimist ja 

süvenemist. Juhtumikorralduse peamiseks ülesandeks on inimese seostamine tema vajadustele 

vastavate teenuste ja toetuste ning muude ressurssidega. 

Kaitstud töö - eesmärk on pakkuda tööd inimestele, kes ei ole võimelised leidma seda tavalisel 

tööturul. Kaitstud tööd korraldatakse tavaliselt kohaliku omavalitsuse poolt. Kaitstud töö 

keskused on mõeldud sügava või liitpuudega inimestele ja on tavaliselt subsideeritud. 

Koduõendusteenus - kvalifitseeritud õendusteenus, mida osutatakse patsiendile tema kodus. 

Koduõendusteenust korraldab litsentseeritud koduõendusfirma Haigekassa lepingu alusel. 

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

kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab 

ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. 

Rahvatervis – tervise edendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja 

praktika, mida viiakse ellu kas kogu rahvastikule või selle teatud rühmadele suunatud tervise 

interventsioonivormide kaudu. 

Rehabiliteerimine – protsess, mille eesmärgiks on keskkonnamõjude, haiguse või trauma 

tagajärjel füüsiliselt, vaimselt või sotsiaalselt kahjustatud tervisega inimese parima võimaliku 

tervise taastamine või säilitamine, et tagada tema võimalikult aktiivne osalemine ühiskonnaelus 

ja iseseisev toimetulek olmes, tööl, hariduse omandamisel, kultuuri ja vabaaja tegevustes.  

Sotsiaalabi – puuduse korral majandusliku toimetuleku tagamine inimväärset äraelamist 

võimaldaval tasemel. 

Sotsiaalhoolekanne – toimingute süsteem, mille eesmärgiks on inimestele erinevate vabaduste 

kindlustamine ning inimressursi arendamise kaudu majanduslikuks edenemiseks paremate 

võimaluste loomine. Sotsiaalhoolekande meetmeteks on toetused ja teenused, mis on suunatud 

inimestele inimväärse elustandardi (sisaldab eluks vajalikku toitu, riietust, eluaset, piisavat 

hoolitsust ning eneseteostuse võimalust) tagamisele.  

Sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus. 

Sotsiaaltoetusteks on toimetulekutoetus ning omavalitsuse eelarvest makstavad täiendavad 

sotsiaaltoetused. 
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Tegevusjuhendaja – professionaalne abistaja, kes vastavalt vajadusele aitab psüühilise 

erivajadusega inimesel oma elu korraldada. 

Tervisedendus – protsess, mis võimaldab inimestel muuta tervist määravaid tegureid 

juhitavaks ning selle kaudu tugevdada oma tervist. Tervisedenduse tõlgendamisel tuleb eristada 

tervisedendust kui oodatavat tulemust ja kui strateegiat. 

Toetatud elamise teenus - isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale 

eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja 

igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt 

elades. 

Tugiisik – inimest toetav isik, kelle teenuse sisuks on inimese abistamine jõustamise ja 

juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja toimetulekul raske 

olukorraga igapäevaelus. Tugiisikute töö sisu, tööülesanded ja –korraldus on sihtrühmast 

sõltuvalt erinevad.  

Töötamise toetamise teenus - töötamise toetamise teenuse eesmärgiks on juhendada ja 

nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema 

võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal. 
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1 OLUKORRA KIRJELDUS 

Kuusalu vald on Harjumaa idapoolseim omavalitsus. Valla territooriumi sees asub eraldi 

kohaliku omavalitsuse üksus Loksa linn. Kuusalu vallas elab 01.11.2016 seisuga 6577 inimest, 

kellest tööealisi (vanuses 18-65) on 4102. Suurim tõmbekeskus Tallinn asub Kuusalu vallast ca 

35-75 km kaugusel. Maksumaksjate arv Kuusalu vallas viimase 12 aasta lõikes oli suurim 2007. 

aasta lõpus (3226 inimest) ja väikseim 2014. aasta augustis: 2836.  2016. aasta keskmine kuude 

lõikes on 2925 maksumaksjat. Maksumaksjate keskmine brutosissetulek kuu kohta on alates 

2010. aastast igal aastal kasvanud, ulatudes 2016. aasta keskmisena 1170 euroni. 

Käesoleva peatüki sissejuhatuses antakse ülevaade sotsiaalvaldkonna finantseerimisest, 

projekti-põhisest rahastamisest ning valla rahulolu-uuringust. Alapeatükkides 1.1, 1.2. ja 1.3. 

on kirjeldatud ja hinnatud olemasolevat olukorda kolmes vaates: sotsiaalala, terviseala ja tööala. 

Sotsiaalvaldkonna finantseerimisest 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on loonud taotlejapõhise (kas KOV või MTÜ) andmebaasi 

aastatel 2000-2013 edukalt taotletud projektirahadest. Eelnimetatud ajavahemikul rahastati 

kahte Kuusalu vallavalitsuse esitatud taotlust. 

Programm Projekti nimi    Toetus EUR Aasta  Taotleja 

EAS Hoolekanne Kuusalu Almakeskusest  15 978  2002  Kuusalu VV 

CO2 Kuusalu Tervisekeskuse ventilatsiooni ja  

küttesüsteemi rekonstrueerimine   479 337 2011  Kuusalu VV 

Järgnev tabel kirjeldab sotsiaalvaldkonna kui kululiigi osatähtsust Kuusalu valla eelarvete 

kogukuludes aastatel 2003-2013 (protsentides). 

   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Haridus  60,0 61,5 67,6 55,5 51,2 52,2 65,4 61,0 56,4 49,5 58,2 

Vaba aeg, kultuur ja religioon  

11,4 10,5 11,7 12,4 18,4 16,1 9,5 10,1 9,8 11,4 7,9 

Majandus 8,3 10,8 6,8 10,5 10,5 11,8 5,0 7,5 8,7 12,9 6,9 

Sotsiaalne kaitse 6,9 5,0 4,6 6,0 5,0 5,6 6,6 8,6 9,1 7,5 7,2 
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Tabelist johtub, et sotsiaalsele kaitsele eraldatud vallaeelarvelised vahendid jäävad viidatud 

perioodil vahemikku 4,6 kuni 9,1%. 

Riigi tasandil EL eelarveperioodist toetab Sotsiaalministeerium kohalikke omavalitsusi 50 

miljoni euroga. Sotsiaalteenuste arendamiseks ja elluviimiseks kavandatakse järgmisi 

meetmeid ja summasid: koduhoolduse arendamine 7 miljonit eurot (omastehooldajate 

toetamiseks); inva-transport 12 miljonit eurot; eaka või puudega inimese päevahoid 2,4 miljonit 

eurot; isiklik abistaja või tugiisik töölkäimiseks 9 miljonit eurot; eluruumide kohandamine 12 

miljonit eurot; hoolekande-teenused 14 miljonit eurot (nt viipekeeletõlk, nõustamine, 

rehabilitatsioon, abivahendid jmt). On väga oluline, et Kuusalu vald suudaks sotsiaalteenuste 

arendamiseks ELi vahendeid maksimaalselt rakendada. 

Rahulolu Kuusalu vallas osutatavate teenustega 

Kuusalu vallas on rahulolu-uuringuid läbi viidud regulaarselt. 2013. aasta rahulolu-uuring viidi 

läbi kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks moodustatud valimisjaoskondades, kus 

kõigil kodanikel oli võimalus täita rahulolu uuringu ankeete, samuti oli võimalik ankeete täita 

Kuusalu valla kodulehel. Kokku laekus 1077 ankeeti. Vallaelanike rahulolu hinnati 4-palli 

süsteemis, kus hinnang „väga rahul“ andis 4 palli, „pigem rahul“ 3 palli, „pigem rahulolematu“ 

2 palli ning „täiesti rahulolematu“ 1 pall. Kõige suuremaks probleemiks, mille vald peab 

lahendama koheselt, toodi välja mitu valdkonda. Need olid teede olukord, ühiskondlik 

transport, tänavavalgustus, töökohtade puudus. Allolevas tabelis on välja toodud elanike 

rahulolu koondhinded Kuusalu vallas osutatavate teenuste kvaliteedi kohta, kokku hinnati 17 

teenust.  

Küsimus: Kas olete rahul Kuusalu vallas?  Hinne 2011 Hinne 2013 

7. valla ametnike tööga     2,87  2,79 

8. noorsootööga     2,63  2,77 

12. ühiskondliku transpordiga   2,41  2,63 

13. sotsiaalhoolekandega    2,81  2,60 

14 arstiabiga      2,56  2,58 

17.teede olukorraga     2,45  2,44 

 

http://www.kuusalu.ee/rahulolu-uuringud
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Sotsiaalhoolekanne ja arstiabi jäid vastavalt 13ndale ja 14ndale kohale. Uuringu metoodika ja 

hindamissüsteem on sarnane 2011. aasta uuringuga ning seetõttu on tulemused võrreldavad. 

Elanikkonna rahulolust sotsiaalhoolekande ja tervishoiuga saab täpsemalt lugeda vastavast 

alapeatükist. 

Järgnevalt on kirjeldatud ja hinnatud olemasolevat olukorda kolmes vaates: sotsiaalala, 

terviseala ja tööala. 

 

1.1 Sotsiaalala 

Sotsiaalvaldkonna alapeatükk koosneb sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, sotsiaalasutuste ja 

sotsiaalalaga seotud organisatsioonide kirjeldusest. Hoolekande valdkonnas on kohaliku 

omavalitsuse üks peamisi ülesandeid kindlustada oma elanikkonnale vajalikud sotsiaaltoetused 

ja –teenused. 

1.1.1 Sotsiaaltoetused        

Sotsiaaltoetuste liigid on kinnitatud 2006. aastal korrana ning need on püsinud muutumatuna, 

v. a kohaliku toimetuleku piir. 2013. ja 2014. aastal määrati toetusi järgmiselt: 

Toetus     2013   2014 

Toimetulekutoetus   60 664   45 747,39 

Lapsehoiuteenus               44 550   27 196,17 

Hooldajatoetus    39 177   39 524,26 

Sünnitoetus    20 160   19 840 

Lasteaia kohatasu ja õppetasu toetus 19 453   20 750,50 

Toidutoetus    17 410   19 215,18 

Tervisetoetus    16 241    16 170,32 

Ühekordne toetus   16 027   13 075,39 

Lasterikaste perede toetus   12 224   12 128 

Jõulutoetus    6 040   5 820 

Aabitsa toetus    4 992   5 184 
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Matusetoetus    3 776   3 328 

Puudega laste toetus   3 679   4 324,20 

Riiklik lapsehoiuteenus puuetega lastele  3 002   959,60 

Muusikakoolimaksu toetus  2 709   1 834 

Tublide õpilaste toetus    2 665   3 150 

Juubelitoetus    2 336   2 807 

Muud toetused puuetega inimestele 2 113   1 911,08 

Kriisitoetus ja vältimatu abi toetus  2 094   3 869 

Eestkostel olevate laste jõulutoetus  352   288 

   

2015. aasta jaanuarist jõustus Kuusalu valla sotsiaaltoetuste korra uus redaktsioon, kus osade 

toetuste puhul rakendatakse esmakordselt nn sissekirjutuse nõuet. Igal aastal kehtestatakse enne 

eelarve kinnitamist toetuste maksmise piirmäärad. 

Sotsiaaltoetuste liigid on sissetulekust sõltuvad toetused ja sündmusepõhised sotsiaaltoetused. 

Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse Kuusalu valla vähekindlustatud isikule või 

perekonnale, kelle igakuine sissetulek ühe pereliikme kohta on 228 eurot või vähem.  

Sotsiaalkomisjoni kaudu käib järgmiste taotluste menetlemine: huvikooli osalustasu toetus 

vastavalt tegelikule kulule, lasteaia osalustasu- ja toidutoetus vastavalt tegelikule kulule; 

toidutoetus ametikooli õpilasele 32 eurot kuus õppeperioodil ja ühekordne toetus kuni 192 eurot 

aastas ühele taotlejale. 

Hoolekandeteenistuse kaudu käib järgmiste taotluste menetlemine: tervisetoetus 

retseptiravimite ostmiseks kuni 58 eurot kvartalis ühele taotlejale, tervisetoetus 

hooldusvahendite ostmiseks kuni 128 eurot aastas ühele taotlejale, abivahendite ostmiseks kuni 

128 eurot aastas, tervishoiuteenuste saamiseks kuni 128 eurot, raviteenuste eest tasumiseks 

ravikindlustamata isikutele ja sotsiaaltransporditeenuse hüvitamiseks kuni 64 eurot aastas.  

Tervisetoetuse koondlimiit ühe taotleja kohta on 486 eurot kalendriaastas. Toetuste maksmisel 

ei teostata väljamakset enne, kui kuludokumentide kogusumma on vähemalt 7 eurot. 

Erandkorras võib vastavalt vallaeelarve võimalustele sotsiaalkomisjoni ettepanekul paragrahvi 

https://www.riigiteataja.ee/akt/430012015032?leiaKehtiv
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2 lõike 1 punktides 4, 5 ja 11 ning lõike 2 punktis 9 ettenähtud piirmäärasid ületada kuni 

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordse palga alammäära ulatuses ühe taotluse 

kohta. 

Sündmusepõhised sotsiaaltoetused on: 

Sotsiaalkomisjoni kaudu puuetega inimese toetus kuni 320 eurot aastas ühele taotlejale; 

kriisitoetus vastavalt vallaeelarve võimalustele igal konkreetsel juhul eraldi; ja 

elluastumistoetus kuni 320 eurot ühele taotlejale. 

Kooli esildise alusel aabitsatoetus 64 eurot igale lapsele esmakordsel kooliastumisel, ja 

töövihiku-toetus vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui üks komplekt õpilase 

kohta õppeaastas. 

Ülejäänud toetused hoolekandeteenistuse kaudu: juubelitoetus 32 eurot igale juubilarile; 

jõulutoetus 20 eurot igale eakale; jõulutoetus eestkoste- või hoolduspere lapsele 32 eurot; 

lasterikaste perede toetus 32 eurot igale lapsele aastas; matusetoetus 64 eurot ühele matuse 

korraldajale; puuetega laste transporditoetus (aluseks kütusekulu 10 liitrit 100 km kohta); 

sünnitoetus 320 eurot iga vastsündinu kohta ja lapsehoiutoetus kuni 128 eurot lapse eest ühes 

kalendrikuus.  

Hooldajatoetust makstakse 23.03.2016 määrusega kehtestatud korra alusel. Hooldajatoetuse 

suuruseks sügava puudega inimese hooldajale on 50 eurot ühe hooldatava kohta kuus. 

Hooldajatoetuse suuruseks raske puudega inimese hooldajale on 30 eurot ühe hooldatava kohta 

kuus. 

Riiklikud toetused on toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus. Toimetulekutoetus on hea 

indikaator väljendamaks vaesusriskis elavate inimeste hulka. Sotsiaalhoolekande seaduse 

mõistes on toimetulekutoetust õigus saada üksi elaval isikul või  perekonnal, kelle kuu 

netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist on alla  kehtestatud 

toimetulekupiiri.  

Sotsiaalkindlustusameti statistika kohaselt elab 2016. aasta septembrikuu seisuga Kuusalu 

vallas 1869 pensioni saajat. Neist vanaduspensionäre on 1404 ja tööealisi töövõimetuspensioni 

saajaid on 360. Puude raskusaste on määratud 554 inimesele, kellest lapsi on 25, 

vanaduspensioniealisi 226, tööealisi 261, 42 täiskasvanule on määratud varem kehtinud seaduse 

alusel puude raskusaste tähtajatult (www.starstatistika.sm.ee, alla laaditud 22.11.2016). 
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1.1.2 Sotsiaalteenused 

Käesolevas alapeatükis kirjeldatakse Kuusalu valla hoolekande-, lastekaitse-, erihoolekande-, 

koduhooldus- jt sotsiaalvaldkonna teenuseid. 

Sotsiaalhoolekanne. Sotsiaalhoolekande korraldajaks on vallavalitsuse hoolekandeteenistus 

ning valdkonniti võib jagada hoolekandeteenused järgnevalt: 

* Sotsiaaltoetuste määramine, toimub vastavalt sotsiaaltoetuste määramise korrale. 

* Sotsiaalnõustamine. Hõlmab nõustamist nii toetuste kui ka teenuste osas ning spetsialistide 

juurde edasisuunamist (nt psühholoog, võlanõustaja jne)  

* Hooldekodusse paigutamine. Hooldekodusse paigutamise vajalikkuse hindamine, 

hooldekodu koha leidmine ja hooldekodusse paigutamine. Kuusalu Eakate Kodus  on seisuga 

01.11.2016 10 kohta ning järjekorras 18 inimest.  

* Hooldusvajaduse hindamine. Toimub juhul, kui valla elanik soovib endale kas 

hooldustöötajat või vormistada hooldajat. Kasutatakse vastavat hindamisinstrumenti, mille 

põhjal vallavalitsus otsustab hooldusvajaduse. 

* Ekspertiisitaotluste edastamine. Puuetega inimeste SKA ekspertiisivormi täitmine puude ja/ 

või töövõimetuse vormistamiseks.  

* Eestkoste. Valla eestkostel on 60 valla elanikku (lisaks 10-15 füüsilisest isikust eestkostjat, 

keda tuleb nõustada ja keda tuleb aidata kohtutega suhtlemisel), kelle ravi, hooldust ja rahaasju 

tuleb korraldada. Eestkostjal tuleb suhelda kohtutega, koguda kokku materjalid eestkoste 

pikendamiseks/lõpetamiseks, tegeleda füüsilisest isikust eestkostja leidmisega, samuti 

hooldusteenuse korraldamisega seonduvalt rehabilitatsiooniplaanide ja Sotsiaalkindlustus-

ametis klientide teenusele võtmise järjekordadega, arvete maksmisega, kohtule rahade 

kasutamise aruandlusega. 

Lastekaitse. Kuusalu vallas elas 01.01.2014 seisuga 1326 alla 18-aastast last, kellest alla 7-

aastaseid on 567. 01.11.2016 seisuga olid vastavad suhtarvud 1407 ja 601, millest võib 

järeldada selle vanuselise elanikkonna kasvu. Laste igakülgset arendavat ja turvalist arengut on 

kohustatud jälgima kõik lastega kokku puutuvad institutsioonid ja inimesed. Lastele ja peredele 

pakub õiguslikku kaitset, toetudes seadusandlusele, haridus- ja lastekaitsespetsialist. Kuusalu 

Vallavalitsus kohaliku omavalitsusorganina toimib valla elanike registrisse kantud laste suhtes 

kui alaealise eestkosteasutus ning kui laps jääb mingil põhjusel ilma vanemlikust hoolitsusest, 
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siis korraldab tema hoolekande vallavalitsus. Vanemliku hoolitsuseta lapsi on vallas arvel 11, 

2016 aasta seisuga 4. Kõikidele lastele on määratud eestkostja kohtuotsusega. Kolm Kuusalu 

valla last on paigutatud riiklikule asenduskodu teenusele Haiba Lastekodusse. Laste hoolekande 

korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks Kuusalu Vallavalitsus 

toetab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekonnaliikmete ja teiste isikutega 

ning asjaomaste asutustega; vajaduse korral määrab lapsele või last kasvatavale isikule 

tugiisiku; korraldab lapse eestkostet; korraldab lapse hooldamist perekonnas, kelle liikmete 

hulka laps ei kuulu. 

Vallavalitsus annab lähtuvalt lapse huvidest arvamuse järgmiste toimingute puhul: vaidlused 

lapse elukoha üle; vaidlused lahus elavate vanemate lapsega suhtlemise ja lapse kasvatamisest 

osavõtu üle; vaidlused lapse ülalpidamise kohustuse üle; vaidlused vanema õiguste 

äravõtmiseks ja lapsendamise otsustamiseks. Vallavalitsuse nõusolek on vajalik, kui tehakse 

tehinguid alaealisele kuuluva varaga või muudetakse alaealise perekonnanime. Kuusalu valla 

ja Loksa linna ühine alaealiste komisjon töötab regulaarselt ja tõhusalt, oluliselt on paranenud 

koostöö noorsoopolitseiga. Alaealiste komisjoni tööks on Harju Maavalitsus aastatel 2013-

2016 eraldanud vahendid Loksa linnale.  

Kuusalu vallas pakutavad lastekaitsealased toimingud:  

* Eestkoste seadmine alaealise üle - määratakse kohtuotsusega. Perekonnaseaduse kohaselt 

seatakse eestkoste nende alaealiste laste kasvatamiseks ja/või laste isiklike ja varaliste õiguste 

ning huvide kaitseks, kes vanemate surma, vanematelt vanemlike õiguste äravõtmise, vanemate 

haiguse tõttu või muudel põhjustel on jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest. 

* Vanemlike õiguste äravõtmine või lapse äravõtmine vanemalt - vormistatakse kohtuotsusega. 

* Alaealiste isiklike ja varaliste õiguste/huvide kaitse - vald kui eestkosteasutus kaitseb 

alaealiste huve tsiviil- ja kriminaalprotsessidel, annab nõusoleku alaealiste huvides 

teostatavateks tehinguteks. 

* Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine - vormistatakse vallavalitsuse korraldusega: 

paigutamine turvakodusse või lastekodusse; lastetoetuste ümbermääramine. 

* Vanemliku hoolitsuseta lapse perekonnas hooldamine - vormistatakse lepinguga. 

* Laste ja perede nõustamine: probleemid laste koolikohustuse täitmisega; laste kasvatamisega 

seotud vaidluste lahendamine; lastega suhtlemise korra määramine, kui vanemad ei ole kokku 
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leppinud, kuidas lahus elav vanem võtab osa lapse kasvatamisest; erivajadustega lastele sobiva 

arengu- ja õpikeskkonna leidmine jne. 

* Laste heaolu, turvalisuse ja arengu hindamine ning vajadusel kohtule sellekohane tunnistuste 

andmine.  

Lastele ja vanematele pakutavate tugiteenuste maht on piiratud. Koolides on olemas 

tugipersonal 01.11.2016 seisuga järgmiselt:  

Kiiu Kiigepõnni Lasteaed – logopeed. 

Kolga Kool – eripedagoog. 

Kolga Lasteaed – logopeed. 

Kuusalu Keskkool - logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, õpiabirühma õpetaja, kooliõde, 

õpilaskodu juhataja, õpilaskodu kasvatajad (3), tugikeskuse juhataja. 

Kuusalu Lasteaed Jussike - logopeed, tervishoiutöötaja. 

Vihasoo lasteaed-algkool - psühholoog, toimetulekuklassi õpetaja, eripedagoog 

sotsiaalpedagoog, õpiabi õpetaja, HEV õpilaste õppe koordinaator. 

Lisaks on võimalik kasutada erivajadustega laste abistamiseks tugiisikuteenust ning alates 

01.08.2016 on Kuusalu vallas tööl ka perede tugiisik. 

Alaealised õigusrikkujad on teenustega kaetud alaealiste komisjoni poolt määratud teenuste 

kaudu. 

Koduhooldusteenus. Kuusalu vallavolikogu kehtestas 25.11.2015 koduteenuste osutamise 

tingimused ja korra Kuusalu vallas ning kinnitas ka koduteenuste loetelu. Ka 

hindamisinstrument, lepingud jm uuendati aastal 2015. Koduteenuseid osutatakse Kuusalu 

valla elanikele, puuetega isikutele ja erivajadustega laste peredele või ka teistele isikutele, kes 

vajavad ajutiselt kõrvalabi. Põhiteenused, mida pakutakse, on eluliselt vajalikud 

igapäevatoimingud ja neid osutatakse seadusjärgsete ülalpidajateta/ ülalpidajatega abivajajatele 

ühtmoodi tasuta (perekonnaseaduse mõistes on seaduslikud ülalpidajad lapsed, lapselapsed, 

vanemad, vanavanemad). Põhiteenuseid osutavad valla hooldustöötajad ja neile maksab vald 

oma eelarvest. Tugiteenused on lisatoimingud (näiteks kodune suurpuhastus, transporditeenus, 

asjaajamise korraldamine), mida abivajaja võib tellida, ning nende eest tuleb korra järgi eraldi 

https://www.riigiteataja.ee/akt/403122015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/403122015004?leiaKehtiv
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maksta. Kõigi ostetavate või tellitavate kaupade eest peab tasuma tellija (näiteks ravimid 

tuuakse apteegist tasuta, kuid raha nende väljaostmiseks annab inimene ise). Põhiteenuseid 

(igapäevaelus hädavajalikke toiminguid) osutatakse valla hooldustöötajate poolt hetkel 28 

seadusjärgsete ülalpidajateta ja/või üksi elavale abivajajale, kes tänu kõrvalabile suudavad 

toime tulla oma kodus. Hiljuti kolme kliendiga ajutiselt leping peatati (hetkel hooldusvajadus 

puudub) ja kolme kliendiga lõpetati (poolte kokkuleppel ja hooldekodusse paigutamise 

põhjusel). Hetkel osutatakse koduhooldusteenust järgnevalt: koduhooldustöötaja 1,0 kohta, 11 

klienti; koduhooldustöötaja 1,0 kohta, 12 klienti, ja koduhooldustöötaja 0,5 kohta, 5 klienti. 

Lisaks maksab vald 14 eaka vallaelaniku eest igakuiselt hooldekodu tasu.  

 

Erihoolekandeteenus. Erihoolekandeteenused on riiklikud teenused, mis on suunatud 

täisealistele isikutele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutele, 

kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem 

kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ning kes vajavad toimetulekuks 

professionaalset kõrvalabi. Kuusalu vallas on 218 psüühilise erivajadusega inimest, neist 

nendest 170 tööealised. Vallas pakutakse kolme erihoolekandeteenust psüühilise erivajadusega 

inimestele, milleks on igapäevaelu toetamise teenus (IET); toetatud elamise teenus (TTT) ja 

töötamise toetamise teenus (TET). Lisaks riigile finantseerib teenust osaliselt ka Kuusalu vald. 

2016. aasta 1. novembri seisuga on Kuusalu Vallavalitsusel erihoolekande-teenuste 

tegevuslubade kogumaht 55 teenust, millest on täidetud 32. Lisaks eelnevale osaleb Kuusalu 

Vallavalitsus alates 2016 aastast kaitstud töötamise teenuse väljaarendamises, selle raames 

osutatakse teenust  8 psüühilise erivajadusega inimesele. Teenuseid kokku saavate isikute arv 

on 15. Üks inimene võib olla mitmel erineval erihoolekandeteenusel. Kuigi tööealisi psüühilise 

erivajadusega inimesi on Kuusalu vallas 170, tuleb arvestada, et kõik nendest ei vaja 

erihoolekandeteenuseid ja osa neist elab alaliselt Valkla Kodus vms. asutuses. Sellest hoolimata 

on tegelik vajadus teenuste järele on märgatavalt suurem, kui hetkel pakutakse. Kõigi teenuseid 

vajavate inimesteni jõudmist takistab süsteemse info puudumine psüühikahäiretega inimestest 

Kuusalu vallas. Samuti teenuste riiklikud järjekorrad ja piiratud maht. Kuusalu valla poolt 

pakutavate erihoolekande teenuste saajate hulk on võrreldes 2010. aastaga suurenenud 2,5 

korda. See on tinginud omakorda nii klienditöö kui ka administratiivse töö märgatava  kasvu. 

Erihoolekande-teenused Kuusalu vallas on muutunud arvestavaks üksuseks. Teenuste 

vahetuteks pakkujateks on 4 tegevusjuhendajat, kokku koormusega 4,8 töökohta, kes töötavad 

endiselt tähtajaliste käsunduslepingutega, kuigi töö sisu vastab töölepingulisele tööle. Seoses 
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kolimisega Kuusalu tee 33 soklikorrusel asuvatesse ruumidesse on kuni ruumidele 

kasutusloa/tegevusloa saamiseni igapäevaelu toetamise teenuse kohaks klientide kodud ja 

toetatud töötamise pakkumise koht Kuusalu vald. Vastavalt võimalustele toimuvad osaliselt 

tegevused ka juba väljaehitatud ruumides. Toetatud elamise teenust pakutakse klientide 

kodudes. Igapäevaelu toetamise teenuse raames lisaks individuaalsele klienditööle toimuvad 

regulaarselt kunstitunnid, toiduvalmistamise õpe, tervisevõimlemine/kõnnitreening, ujumine ja 

ratsutamisteraapia ning silmaringi laiendavad väljasõidud. Töötamise toetamise ja kaitstud töö 

teenuse raames tehakse tihedat koostööd Kuusalu valla majandusteenistusega. Üheksa klienti 

töötavad heakorratöödel Kuusalu ja Kiiu alevikus, kaks avatud tööturul, üks vabatahtlikuna 

Kuusalu raamatukogus. Samuti on võimalus teha allhanketöid erihoolekande tööruumides.  

2016. aasta sügisel esitas vallavalitsus taotluse toetatud elamise teenuste arendamiseks Kuusalu 

alevikus. 

 

Psühholoogiline ja võlanõustamine. Valla psühholoog võtab soovijaid vastu etteregistreerimisel 

kindlatel nädalapäevadel nii Kuusalus kui ka Loksal ning teenus on vallaelanikele tasuta. 2014. 

aasta sügisest laienes teenus ka valla haridusasutustele, ent kuna see soovitud kujul siiski ei 

toiminud, siis psühholoogilise ja võlanõustamiseteenuse osutamine valla hoolekandeteenistuse 

koosseisus lõpetati alates 01.07.2016. Edaspidi on teenust võimalik tellida vastavalt reaalsele 

vajadusele. 

 

Häirenuputeenus. Teenust pakub Meditech Estonia OÜ. Teenus võimaldab vajadusel kohe abi 

kutsuda ja inimesel end kodus turvalisemalt tunda. Sotsiaalvalve teenus aitab eelkõige eakaid, 

aga ka puuetega inimesi, kes ühtpidi soovivad iseseisvat elu, teisepoolt aga vajavad 

kindlustunnet, et kui peaks näiteks inimene kukkuma, aga ise püsti ei saa, siis abi on ühe 

nupuvajutuse kaugusel. Kuusalu vallas on 2 inimest, kes kasutavad häirenuputeenust. 

 

Invaabivahendite rent ja Inkotuba. SA Kuusalu Almakeskus rentis kuni 2014 aasta kevadeni 

humanitaarabi korras saadud invaabivahendeid ja samuti toimus Inkotoa vahendusel 

hooldusvahendite müük. Keskmiselt oli ühes kuus kasutusel 32,2 abivahendit ja 

hooldusvahendeid ostis regulaarselt 10 inimest. Seoses SA likvideerimisega jagati enamus 

abivahendeid kasutajatele tähtajatuks kasutamiseks ja ülejäänud hoiustatakse tervisekeskuse 

keldris. Hooldusvahendite müüki aitab organiseerida vabatahtlik. Hooldusvahendeid on 

võimalik tellida ka Eakate Kodust. Enamik (v.a uued potitoolid) abivahendid on jagatud 
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kasutajatele tähtajatuks tasuta kasutamiseks. Järelejäänud abivahendid vajavad üle vaatamist, 

hooldust, süstematiseerimist. 

 

Pesupesemise teenus. Pesupesemise teenust pakkus 2014 kevadeni SA Kuusalu Almakeskus. 

Teenust kasutas regulaarselt kümmekond inimest. 2013. aastal kasutati teenust 101 korda. 

Alates 2014 oktoobrist pakutakse pesupesemise teenust erihoolekandeteenuste ruumides 

Kuusalu tee 33. Teenusest saadud tulu laekub erihoolekande arvele. Pesupesemise teenust 

pakub ka Kolga päevakeskus.  

 

Sotsiaal- ja invatransporditeenused. Kuusalu vallas osutavad transporditeenust peamiselt 

sotsiaalvaldkonna töötajad. Transporditeenuse hind on kindlaks määratud kohaliku õigusaktiga 

ning teenus on tasuline.  Sotsiaaltoetuste andmise korra mõistes riskigruppi kuuluval isikul on 

läbi tervisetoetuse võimalik taotleda teenuse kompenseerimist. Invatransporditeenus tuleb 

tellida kaugemalt, üldjuhul Tallinnast. Vajadusel osutatakse invatransporditeenust Kuusalu 

koguduse väikebussiga vastavalt hinnakirjale.  

 

Parkimiskaardid ja isikliku abivahendi kaart. Puudega inimese sõiduki parkimiskaart 

väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010. a määrusele nr 90 „Liikumispuudega või 

pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused”. Kaardi 

taotlemisel tuleb pöörduda Kuusalu valla hoolekandeteenistuse poole. Isikliku abivahendi kaart 

on vajalik soodustingimustel abivahendi laenutamiseks või ostmiseks. 

Harjumaal väljastavad isikliku abivahendi kaarte tehniliste abivahendite soodustingimusel 

müügiks või laenutamiseks kohalike omavalitsuste sotsiaalosakonnad.  

 

1.1.3 Sotsiaalalaga seotud organisatsioonid ja asutused 

Selles alajaotuses kirjeldatakse sotsiaalasutusi ja organisatsioone nii Kuusalu vallas kui Eestis. 

Eakate Kodu. Kuusalu vallas on üks eakate hoolekandeasutus - Kuusalu Eakate Kodu, kus on 

10 kohta. See ei kata kaugeltki mitte kogu valla vajadust ning seetõttu paigutatakse abivajajad 

eakad mujale hooldekodudesse. Eakate Kodus on 10 kohta inimestele, kes omavad 

sissekirjutust Kuusalu vallas. Töötajaid on majas 9, kellest 5 on täiskoormusega ja 4 osalise  

tööajaga. Toitlustamine toimub kolm korda päevas, toit valmistatakse kohapeal. Koostöös 

hooldustöötajatega on pakutud eakatele valmistoitu ka väljapoole maja. Menukad on eakate 

http://www.kuusalu.ee/eakate-kodu
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sünnipäevade tähistamised, kusjuures paaril korral on võimaldatud majas elaval eakal tähistada 

oma sünnipäeva koos oma sugulastega, mis on väga  ilus ja millest on kujunemas üks meeldiv 

traditsioon. Klientidele pakutakse mitmeid huvitavaid kontserdielamusi. Jätkuvalt on suur 

vajadus hooldekodu kohtade järele, järjekorras on 18 soovijat, võimalusel osutatakse ka 

päevahoiuteenust. 

Õpilaskodu. 2004. aastal renoveeritud õpilaskodus on 25 kohta, millest 12 on riiklikult 

toetatavad ja 13 omafinantseeringuga. Riiklikele kohtadele teevad taotluse kohalike 

omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kes teavad oma valla laste majanduslikku ja sotsiaalset olukorda 

kõige paremini. Kohalike omavalitsuste taotlused laekuvad kooli direktori nimele. Nende 

põhjal koostatakse taotlus Haridus- ja teadusministeeriumile. Omafinantseeringu kohtadele 

teevad taotluse lapsevanemad ja need kohad täidetakse avalduste laekumise järjekorras peale 

avalduste läbivaatamist ja kinnitamist kooli direktori poolt. Omafinantseering tähendab seda, 

et lapsevanem maksab ise oma lapse eest igakuiselt vastavalt raamatupidamise poolt koostatud 

arvele. Probleemiks on olnud päevase personali puudus (hetkel lahendatud) ja järelevalve 

keerukus (puudega lapsed, HEV lapsed, sotsiaalsed erivajadused).  

Päevakeskused. Eakate päevakeskuste tegevus Kuusalus ja Kolgas on jätkunud. Kuusalu 

Rahvamajas tegutsevad eakate laulu- ja võimlemisring, tehakse käsitööd ja ühiselt süüa. Ka 

Kolga pensionärid käivad aktiivselt koos oma päevakeskuses, kohtutakse huvitavate inimestega 

ja tehakse isetegevust.  

Varjupaigateenust ostab Kuusalu vald sisse vastavalt vajadusele. Siiani on kasutatud Haiba 

lastekodu ning Tallinna emade ja laste varjupaiga teenuseid.  

Sotsiaalkorterid. Omavalitsus on kohustatud tagama elamispinna isikutele, kes ei ole 

võimelised endale ise elukohta leidma. Kuusalu valla sotsiaalelamispinnad asuvad Kuusalu ja 

Kiiu lähedal Allika külas ning Kolga alevikus. Nimetatud sotsiaalpinnad on halvas seisukorras, 

elutingimused ei vasta nõuetele. Sotsiaalelamispindadel elab hetkel 15 inimest. Eluasemekulud 

on nimetatud pindadel minimaalsed.  

Partnerorganisatsioonid: väikelastega peredele fokusseeritud Kuusalu Pereühing MTÜ; 

Kuusalu eakaid hõlmav Kuusalu Seenioride Seltsing; paljulapseliste peredega tegelev MTÜ 

Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Selts;  lastele ja peredele orienteeritud Kuusalu Lastekaitse 

Selts; puuetega inimesi ja peresid hõlmav Ida- Harjumaa Invaühing; eakate, puuetega inimeste 

ja nende peredega tegelev MTÜ Kuusalu Omastehooldus. Üle-eestilisteks partner-
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organisatsioonideks on Harjumaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Liikumispuuetega Inimeste 

Liit. 

Kohalikud partnerorganisatsioonid vallale head koostööpartnerid vallale, kuigi enamikul neist 

on probleemiks nõrk jätkusuutlikus. Põhjendus: organisatsioone juhivad juba aastaid ühed ja 

samad inimesed. Juhid on väsinud, suureks riskiks on organisatsiooni tegevuse lõppemine, kui 

praegune juht loobub. Samuti ei suurene üldiselt organisatsioonide liikmeskond või kasusaajate 

ring. Lisaks võiksid ühingud enam tegema koostööd omavahel või kaaluma sarnase 

suunitlusega ühingute liitumist üheks suuremaks ja tugevamaks organisatsiooniks. 

Viimane rahulolu-uuring viidi Kuusalu vallas läbi 2013. aasta sügisel, kus kõigil kodanikel oli 

võimalus hinnata teenuste korraldust ja kvaliteeti. Kokku laekus 1077 ankeeti.  

Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega 

 

Koondhinne 2,60 jätab teenuse rahulolu tabelis 13. kohale, võrreldes eelmise uuringuga on 

langus 3 kohta. 501-st hinnangu andnud vastajast olid rahulolevad 314 (30.8%), rahulolematud 

187 (18,4%) ja 517 vastajat (50,8%) ei puutu valdkonnaga kokku. Valla teenuste aktuaalsuse 

tabelis jääb sotsiaalhoolekanne 501 hinnanguga eelviimasele 16. kohale noorsootöö ees. Sama 

seis oli ka 2011. aastal. 
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1.2 Terviseala 

Tervishoiuteenuseid kohalikul tasandil osutatakse Kuusalu alevikus ja Loksa linnas. Kuusalu 

tervisekeskuses töötab seisuga 01.09.2016 aastal 1 perearst koos abistava personali ja 

Terviseameti poolt määratud ajutise asendajaga, 2 hambaarsti, massöörid. Kuusalu alevikus 

asub ka apteek. Endises Loksa Ravikeskuses  tegutsevad 3 perearsti, hambaarst, kiirabi. Ka 

Loksal on olemas apteek. Koduõendusteenust osutatakse nii Kuusalu kui ka Loksa keskustes. 

Teenust rahastab Eesti Haigekassa. Töötervishoidu korraldavad asutused vastavalt 

seadusandlusele. Kooli-tervishoidu korraldab Kuusalu Tervisekeskus OÜ perearsti meeskonda 

kuuluv kooliõde, kes teenindab Kuusalu ja Kolga koole. 600 õpilase kohta on ette nähtud üks 

kooliõe koht. Koormus jaotub Haigekassa lepingu kohaselt 4-le päevale nädalas Kuusalu koolis 

ja 1-le päevale Kolga koolis. Kuusalu lasteaias Jussike töötab teine meditsiiniõde. Vihasoo 

lasteaed-algkooli teenindab OÜ Koolitervishoid. 

Kuusalu tervisekeskuse hoone, algselt Kuusalu ambulatoorium, valmis ja avati 11. oktoobril 

1990. aastal. Maja ehitati Kuusalu Remonditehase eelarvest Kuusalu valla elanikele 

tervishoiuteenuse paremaks osutamiseks. Ruumid võimaldasid osutada lastearstiabi 

(lasteosakond asus hoone eraldi tiivas, kus puudus kontakt haigete täiskasvanutega, 

nakkusohtlike laste jaoks oli eraldi isolaator), üldarstiabi, füsioteraapiateenust (nii 

ravivõimlemist kui elektriravi), ämmaemanda teenust, hamba-raviteenust. Alates 1993-st 

aastast on kohaliku omavalitsuse initsiatiivil tervishoiutöötajate kasutuses olevaid ruume 

järjepidevalt vähendatud erinevate asutuste kasuks. Viimase 12 aasta jooksul on sel moel 

likvideeritud ravivõimlemise saal, günekoloogi kabinet, funktsionaaldiagnostika kabinet, 

viimasena esialgselt spetsiaalselt ohutusnõudeid arvestades väljaehitatud elektriravi kabinet. 

Hetkeseisuga on tervishoiuteenuse osutamine koondunud maja alumise korruse ühte tiiba. 

Esindatud on perearsti-teenus, hambaraviteenus, massaaž. Aastast 2009 on vallavalitsuse poolt 

tervishoiuasutustele kehtestatud üüritasu, mis oli kaasuvaks põhjuseks ühe perearsti tegevuse 

lõpetamisele Kuusalu vallas. 2012. aastal teostati Euroopa saastekvootide projekti raames 

tervise-keskuse hoone välisuste ja vanade akende vahetamine uute energiasäästlike vastu, 

soojustati fassaad ja pööning ning uuendati amortiseerunud küttesüsteem. Käesoleval ajal on 

vajadus siseruumide remondiks, et muuta keskkond patsiendisõbralikumaks. 

Kuusalu vallas osutatakse elanikele esmatasandi tervishoiuteenust, mis on igale inimesele elu- 

ja töökoha läheduses kättesaadav esmavajalike ambulatoorsete teenuste kogumina, mida 

osutatakse  perearstide ja nende meeskonna ning võrgustikku kuuluvate teiste teenuse-

osutajatega. Esmatasandi tervishoiu teenused esmatasandi tervishoiu arengukava 2009-2015 

http://www.kuusalu.ee/kuusalu-tervisekeskus
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põhjal on perearsti ja –õe teenused; kodune õendusabi teenus; füsioteraapia teenus; 

ämmaemandusabi teenus: koolitervishoiu teenus; apteegi teenus; töötervishoiu teenus; 

hambaravi teenus; vaimse tervise õe teenus. Esmatasandi põhiteenusteks loetakse perearsti ja –

õe, koduõe, füsioterapeudi ja ämmaemanda teenuseid, mille osutamine peaks toimuma 

esmatasandi tervisekeskuses. 

Perearstil ja temaga koos töötaval meeskonnal on keskne roll nimistusse kuuluvale inimesele 

vajadustele vastavate tervishoiuteenuste ja raviprotsessi järjepidevuse tagamisel. Perearst on 

litsentseeritud arst, kes osutab personaalset, esmast ja järjepidevat arstiabi isikutele, 

perekondadele ning oma patsientuurile tervikuna sõltumata patsiendi vanusest, soost ja 

haigusest. Hetkel on Kuusalu vallas 3 perearsti nimistut, patsiente teenindab alates 01.01.2015 

2 perearsti, neist 1 Kuusalu ja 1 Loksa piirkonnas. Muret tekitab suur ravikindlustuseta 

patsientide arv, mis seisuga 01.11.2016 on 341 (seisuga 04.11.2014 – 567). Ravikindlustamata 

isikutel on õigus siiski kuuluda perearsti nimistutesse. Kuulutakse ka mujal tegutsevate 

perearsti-nimistutesse.  

 Perearst Patsientide arv  Kindlustamata patsiendid 

Susanna Kari 1843 101 

Nimistu N0260 (ex-Olga Kalda) 1506 117 

Mall Idavain 1717 123 

KOKKU 5066 341 (6,73% patsientide 

koguarvust) 

Patsientide arv seisuga 01.11.2016 

Perearsti vastuvõtule pääseb patsient ägeda haigestumise puhul üldjuhul samal päeval, 

plaanilisena kolme päeva jooksul. Ka viirushaiguste perioodid pikendavad järjekordi. Esmaste 

ägedate haigestumiste puhul hindab patsiendi tervislikku seisundit esmalt pereõde, kes 

vajadusel suunab haigestunu edasi perearstile. Koduvisiite tehakse vajaduspõhiselt 

erandjuhtudel, hinnates selle kasutegurit.  

Perearst Susanna Kari oli kuni 31.12.2015 liitunud riikliku südame-veresoonkonna haiguste 

ennetuse programmiga, mille kohaselt teostati profülaktilisi uuringuid nimistus olevatele 
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ravikindlustusega patsientidele vanuses 40-60 eluaastat. 2016. aastast Haigekassa projekti enam 

ei rahasta.  

Perearstiabi kättesaadavust on parandanud kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud transport 1 

kord nädalas valla erinevatest piirkondadest keskusesse ja tagasi, samuti kaldtee rajamine 

Tervisekeskuse hoonele. Alates 2013. aastast finantseerib Haigekassa perearstile teise pereõe 

ametikoha. Pereõde on spetsialist, kes on saanud õe hariduse ja lisaks sellele ennast täiendanud 

paljudel aladel. Ta on koostööpartner ja abiline arstile ning koos töötavad nad ühise eesmärgi - 

inimeste tervise nimel. Viimastel aastatel on pereõe töövaldkond oluliselt laienenud, hõlmates 

nii patsientide nõustamist, õpetamist, imikute ja krooniliste haigetega tegelemist, 

ennetusprogrammidega tegelemist ning erinevat käelist tegevust.  

Tegevus 2002 2006 2008 2012 2013 2015 

Pereõe registreeritud 

iseseisev vastuvõtt 

 0 (visiidid arvestati 

arstivisiitide alla) 
88 1564 1956 4250 6149 

OÜ Kuusalu Tervisekeskus õendusala töötajate registreeritud iseseisev vastuvõtt 2002-2015 

Pereõde on iseseisvat tervishoiuteenust osutav spetsialist. Paraku ei ole pereõel võimalik 

kõikide tööülesannetega korrektselt tegeleda, sest puuduvad vajalikud ruumid iseseisva 

vastuvõtu korraldamiseks. Teiste kitsaste erialade spetsialistide vastuvõttu maapiirkonnas koha 

peal ei ole otstarbekas arendada. Erandina on korraldatud ravimfirmade toega piirkonniti 

astmapäevi, diabeedipäevi, osteoporoosipäevi, mehe tervise päevi, kuhu kaasatakse eriala 

spetsialistid. Viimastel aastatel on oluliselt suurenenud vajadus füsioterapeudi ja ämmaemanda 

teenuse järele. Statistika kohaselt on 12 aasta jooksul patsientide hulgas kasvanud liikumis- ja 

tugiaparaadi haigestumised, mille olulisemaks ravimeetodiks on just ravivõimlemine ja 

elektriravi. Selleks, et osutada füsioteraapia teenust (mis eeldab ka vastava haridusega 

spetsialisti olemasolu), on vaja ruumi suurusega ca 40 m2. 

 2002 2008 2013 2015 

Liiges-, lihas- ja 

lülisambahaigused 

322 491 510 609 

Traumad 110 104 146 180 

Ravijuhtude arv OÜ Kuusalu Tervisekeskuses  
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Hetkel täidavad füsioterapeudi funktsioone 2 massööri. Massööride kabinetid peaksid asuma 

perearstidega ühel korrusel (alumisel korrusel), kuna paljud teenust vajavad patsiendid on 

raskendatud liikumisfunktsiooniga.  

Ämmaemand on seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamise ja naistehaiguste hooldustöö 

spetsialist. Ämmaemanda teenuse vajaduse suurenemine on tekkinud seoses riikliku 

emakakaelavähi sõeluuringuprogrammiga, mille täitumisprotsent halva teenuse kättesaadavuse 

tõttu on madal. Teenuse kättesaadavuse suurendamiseks piisaks ämmaemanda vastuvõtust. 

Ämmaemandusabi esmatasandil tervisekeskustes aitab vähendada survet günekoloogilisele 

eriarstiabile ning parandab reproduktiivtervise alaste teenuste kättesaadavust. 

Ämmaemandusabi teenust võiks osutada tervise-keskustes üldarstiabi teenuse osutajate poolt, 

kui ämmaemand kuulub perearsti meeskonda või iseseisva ämmaemandusabi teenuse pakkujate 

poolt koostöös. Ämmaemanda teenuse osutamiseks oleks vajalik ruum pindalaga 25-30 m2. 

Kuusalu tervisekeskuse hoones puuduvad hetkel vajalikud ruumid nii füsioterapeudile kui 

ämmaemandale.  

Perearst Mall Idavainu nimistus on seisuga 01.11.2016 seisuga 1717 patsienti, neist 

kindlustamata on 123. Nimistus on enamik patsiente Kuusalu vallast, teenindatav piirkond on 

suur. Suhteliselt suur osa patsiente on vanemaealised inimesed. Lapsi sünnib aastas juurde 

umbes 8-10. Perearst Mall Idavainu vastuvõtt toimub Loksal Posti tn 29, ruume renditakse Ida–

Tallinna keskhaiglalt (pinnaks arvestatud 52 m2 ja renditingimused on võrdsetel alustel 

Tallinna rentnikega). Samas majas töötab veel kaks perearsti, kelle nimistus on samuti Kuusalu 

valla inimesi, kuid enamik siiski Loksa linnast. Majas asub ka kiirabi. 

Kuna eakaid on palju, siis kasutatakse ka palju koduõendusteenust. Perearstidel on 

väljakujunenud väga tihe ja hea koostöö koduõega. Patsiente, kellel on vaja regulaarselt võtta 

vereanalüüse iga kuu, on 20 ringis, lisaks neile on veel ka erineva probleemidega patsiente 

koduõe jälgimisel, nõudlus koduõeteenuse järgi on suur. 

Viimase viie aasta vastuvõttude statistika järgi on visiitide arv enam-vähem sama. Nt. perearsti 

vastuvõtte ~4000 ja perearsti koduvisiite ~100, lisaks pereõe iseseisvad vastuvõtud ja 

koduvisiidid. 2009. aastal ei olnud veel pereõe iseseisvat vastuvõttu. Seega on perearsti visiitide 

hulk suurem. Probleemideks on ruumide puudus, kasutada on kaks ruumi, üks perearsti 

vastuvõtu kabinet, üks pereõe vastuvõtu kabinet, mis on ühtlasi ka protseduuride kabinet 

(tegelikult peaks määruse järgi olema protseduurituba eraldi lisaks 2 vastuvõtu ruumile). Kolme 

perearsti peale on kasutada ka üks registratuur, ruum, mis on kitsas ja väike.  



23 

 

Järgnevalt perearsti vastuvõttude statistika: 

  Aasta                     vastuvõtte                  koduvisiite 

  2009                        4543                              106 

  2010                        3564                                68 

  2011                        3594                                94 

  2012                        3548                                85 

  2013                        4005                                73 

  2014 I kvartal         1050                                15 

Alates 2013. a. võib perearst võtta tööle teise täiskohaga pereõe, kui on olemas kolmas ruum – 

Loksal täna see võimalus puudub, kuigi vajadus on. Samuti puudub eraldi riietusruum-

puhketuba. Probleemiks on alati olnud ja on lamavate haigete transport kodust haiglasse või 

vastupidi. Probleemiks on ka vanemate ealiste patsientide transport perearsti vastuvõtule või 

siis Tallinna  eriarsti vastuvõtule, kui see ei asu ITKH üksuses. Probleeme on erivajadustega 

patsientidega, nende hooldusega, tugisüsteemi puudusega. 

Koduõendusteenust hakati Eestis patsientidele pakkuma 2003. aastast, Kuusalu vallas alates 

2008. aastast. Teenuse osutamiseks on vajalik arsti saatekiri. Koduõendusteenus on 

inimesele  tasuta. 2015/2016. aastal tasub Haigekassa Kuusalu vallas ja Loksa linnas kokku 70 

patsiendi ravi eest kuus. Tegelikkuses on abi saanud rohkem patsiente. Alates 2014. aastast on 

teenuse osutamiseks nõutav koduõendus-baasi olemasolu. 

Hambaraviteenust osutab Kuusalus hetkel 2 teenusepakkujat – OÜ Kuusalu Hambaravi ja Rae 

Hambaravi OÜ. 1 kord nädalas teenindab patsiente proteesiarst. 

Kuusalus on viimase 14 aasta jooksul korraldatud elanikkonnale ja asutustele esmaabikursusi. 

Kohapeal on 3 koolitatud esmaabiõpetajat.  

Apteegiteenuse osutamine on lubatud ainult sellekohase tegevusloaga apteegis ja selle 

struktuuri-üksuses. Esmatasandi meeskonda ei ole hetkel piisavalt kaasatud apteegiteenuse 

osutajad. Apteegiteenuse osutajad peaks olema inimesele mitte ainult ravimite kättesaadavuse 

tagajaks, vaid ka esmaseks nõustajaks ja suunajaks. Kuusalus tegutseb hetkel Südameapteegi 
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haruapteek. Pärispea poolsaare elanikud kasutavad paljuski Loksa apteegi teenuseid. Levib 

apteegi-kaupade tellimine interneti teel. 

Üldine olukord Kuusalu valla peremeditsiinis on murettekitav. Perearstide keskmine vanus on 

kõrge, üks Kuusalu perearstidest lahkub seoses pensionile jäämisega alates 01.01.2015, 

Terviseameti poolt välja kuulutatud konkurss nimistu teenindamiseks luhtus. Nimistut 

teenindab alates 01.09l.2015 Terviseameti poolt pakutud ajutine asendaja, kelle leping lõpeb 

31.12.2016. Hetkel on välja kuulutatud uus perearstikonkurss. Vaadates teisigi  praegusel ajal 

luhtunud perearstikonkursse maapiirkondades, tekib küsimus, kas kohalik esmatasandi arstiabi 

on jätkusuutlik.  

Viimastel aastatel on üha rohkem esmatasandi tervishoiu arendamises hakatud rääkima 

tervisekeskuste loomisest maakondade tõmbekeskustesse, kus patsiendid saaksid erinevaid 

tervishoiu-teenuseid. Hetkel ei jätku Kuusalu tervisekeskuse hoones ruume 3-le nimistule, 

ämmaemandale, füsioterapeudile, koduõele. Praegu on vajalik tööpind – 64 m2 - ainult ühel 

nimistul, nimistuga töötab perearst, abiarst, 2 pereõde, õde-registraator. Teisel nimistul on 1 

kabinet suurusega 28 m2, mis jääb alla kehtivate määruse alumise piiri (54 m2). Ruumi ei jätku 

koduõe kabineti jaoks, kooliõe kabinet asub Kuusalu Keskkooli majas.  

 

Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga (Kuusalu valla rahulolu-uuring 2013) 

 

 

548 vastanut ehk 52,5 % on rahul arstiabi osutamisega ning koondhinne 2,58 annab teenuste 

rahulolu tabelis arstiabi teenusele 14. koha. Arstiabi osutamine vallas on viimaste uuringute 
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vältel olnud samal tasemel, 2004. aastal oli hinne 2,41 ning 2005. aastal oli hinne 2,57 ning 

2007 aastal oli hinne 2,65 ning 2011. aastal oli hinne 2,56. Arstiabi on traditsiooniliselt üheks 

aktuaalsemaks teenuseks vallas, asudes ka sel aastal 4. kohal 1044 hinnanguga (87,6% 

vastajaid), mis võrreldes 2011. a uuringuga on samal tasemel.  

Laste ja täiskasvanute terviseteadlikkus. Teadlikkus oma tervise eest hoolt kanda on viimastel 

aastatel tõusnud. See on reguleeritud üldhariduskooli õppekava põhiselt; sellega seonduvalt 

võiks lastel välja kujuneda ka harjumus oma tervise eest teadlikult hoolt kanda. Kuusalu vallas 

on laste ja täiskasvanute tervise arendamiseks suurepärased võimalused. Kuigi vald on pindalalt 

suur, on piirkonnas kasutada 2 ujulat (Kuusalus ja Loksal), Kuusalus on heas korras 

spordikeskus, tenniseväljakud ja staadion. Kolga alevikus on tennisehall ja koolis võimla. 

Kolgaküla külas on valgustatud metsarajad talvel suusatamiseks ja suvel jooksmiseks. Lisaks 

hulgaliselt külaplatse ja tervisespordi-väljakuid, kus saab sportlikke tegevusi harrastada. 

Lastele leidub hulgaliselt kooli spordiringe ja spordiklubide pakutavaid ringe. Samas on neist 

osavõtt väga tihti seotud lapse elukoha ja kooli vahelise kauguse või vanemate liikumise 

marsruudiga. Täiskasvanute regulaarsetest treeningutest osavõttu piirab treeningute maksumus, 

sest erinevalt laste treeninggruppidest neid kohalik omavalitsus ei toeta. Paljudel täiskasvanutel 

ei ole võimalik kasutada keskustes olevaid välja-arendatud teenuseid ja osaleda 

treeninggruppide töös. Õnneks on võimalik igal inimesel tegeleda üksiktreeninguga kodu 

lähedal sest Kuusalu valla loodus pakub igakülgseid võimalusi tervisliku liikumise 

harrastajatele - meri, mets, RMK matkarajad - kõik see on tasuta kasutamiseks, kuid seda pigem 

juhul, kui inimene on eelnevalt saanud selleks vastava impulsi (teadmised) mujalt. Heaks 

võimaluseks on täiskasvanud inimese jaoks suhteliselt odavamad lisarahastusega tervist 

edendavad projektid, kus osavõtutasu on madalam või puudub üldse (2011-2013 „Kogume 

tervist!“ ja Südamenädala üritused). Lisaks oleks vaja rohkem ka loenguid õigete 

toitumisharjumuste kujundamiseks ning sõltuvusharjumustest vabanemiseks. Kahjuks peab 

ütlema, et terviseteadlikke üritusi täiskasvanutele on liiga vähe ning nende toimumine ei ole 

regulaarne. 
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1.3 Tööala 

Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 andmetel, koondub ka aktiivsem majandustegevus, 

analoogselt rahvastikuga, suurematesse linnapiirkondadesse, kus on ettevõtluse arenguks 

suurem inimeste, institutsioonide ja kompetentside kriitiline mass. Ka munitsipaal-elamufondi 

nappus on praegu üks elukeskkonna kvaliteeti ja tööjõu liikumist piirav probleem mitmetes 

toimepiirkondade keskustes. Suures osas on hõredalt asustatud maapiirkondade 

arenguväljakutsed seotud vajadusega kohanduda väheneva ja vananeva rahvastikuga, mille 

põhjuseks on eeskätt linnade suunaline siseränne, mis põhjustab omakorda nendes piirkondades 

mittetöötava elanikkonna ülalpidamisega seotud koormuse kasvu. Paraku muutub seetõttu 

hõreasustusega maapiirkondades keerukamaks ka teenuste tagamine endise kättesaadavuse ja 

kvaliteediga, halveneb püsiv arenguvõime ja ettevõtluseeldused ning väheneb kohalik tulubaas. 

Maksu- ja Tolliameti andmed sotsiaalmaksu tasumise kohta 2010. aastal näitavad, et maa-

asulate elanikest töötab linnades registreeritud tööandja juures u. 60%. Maaelu arengu aruande 

(2011) andmetel töötavad registriandmete põhjal 28% linnaelanikest ja 73% maaelanikest 

väljaspool oma elukoha omavalitsust. Ühe Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud küsitluse 

tulemuste kohaselt jääb töökoha maksimaalne kaugus, mida ollakse nõus igapäevaselt läbima, 

vahemikku 20-49,9 kilomeetrit. Olulisel määral on hõreda asustusega ja keskustest kaugemal 

paiknevate maapiirkondade arengu-tingimusi kujundanud ka ettevõtluse ja hõivestruktuuri 

muutused, millega maapiirkonnad on pidanud praeguseks juba suures osas kohanduma. 

Primaarsektori hõive ligemale viiekordne vähenemine viimase paarikümne aasta vältel on 

praeguse hõive taseme juures enam-vähem stabiliseerunud, kuid vabanenud tööjõule uute 

rakenduste leidmine muudel tegevusaladel kohapeal ja lähimas keskuses on maapiirkondade 

arengus olnud võtmetähtsusega väljakutse juba pikemat aega ning on aktuaalne siiani.  

Kohalike omavalitsuste vähene koostöö omavahel, erasektori ja vabakondadega piirkondlikus 

arendustegevuses ja avalike teenuste osutamisel on pärssinud piirkondlikku arengut olukorras, 

kus inimeste igapäevased tegevusruumid ei piirdu kaugeltki ühe omavalitsusüksuse 

territooriumiga ning väiksemad omavalitsused üksi ei suuda viia ellu piisava mastaabi ja 

tervikmõjuga arendustegevusi.  

Vajadus on toimepiirkonna keskuste ja tagamaa vahelise sidustatuse tugevdamine – ennekõike 

transpordiühenduste arendamise ja piirkonnasisese koostöö kaudu piirkondlikus 

arendustegevuses ja avalike teenuste osutamisel. Vaja on soodustada kõigi toimepiirkondade 
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oskuslikku spetsialiseerumist piirkonnale sobivatele perspektiivsetele ettevõtlusharudele, 

sidudes neid ühtlasi teadus- ja arendustegevuse ning tööjõukoolitusega. 

Kaubandus-Tööstuskoda viis 2012. aastal ettevõtjate hulgas läbi uuringu „Kohalik omavalitsus  

ettevõtluse edendajana“, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kui ettevõtjasõbralikud on vallad/ 

linnad Eesti ettevõtjate hinnangutel. Uuringu tulemused näitasid, et hoolimata kohustuse 

puudumisest peab suurem osa omavalitsustest vajalikuks kohaliku ettevõtluskeskkonna 

edendamist. Üle 90% küsimustikule vastanud omavalitsustest leidis, et ettevõtjad aitavad 

elavdada kohalikku elu ning kinnitati, et omavalitsus soovib oma vallas/linnas näha uusi 

ettevõtteid või olemasolevate laienemist. Ligi 85% vastanutest nõustus ka väitega, et 

omavalitsuse aktiivne tegevus aitab luua vallas/linnas uusi töökohti või vähemalt säilitada 

olemasolevaid. Täpsemalt saab lugeda arengukava lisast.  

Kuusalu valda iseloomustab suhteliselt mitmekesine majandus. Ettevõtluse arengu peamisteks  

eeldusteks on hea logistiline asukoht nii tootmisettevõtete jaoks (suhteline lähedus Tallinnale,  

valda läbivad Tallinn-Narva maantee, tööjõu olemasolu suuremates keskustes) kui ka  

turismiettevõtete jaoks (Lahemaa Rahvuspark, liivarannad, saared jne). Kuusalu vallas elab 

01.11.2016 seisuga 6577 inimest, kellest tööealisi (vanuses 18-65) on 4102. Kuusalu vallast 

välismaal tööl käijaid on max 4,9%. Tallinnas käib tööl mehi-naisi võrdselt; Anijalt rohkem 

naisi ja Loksalt mehi. „Pendeldajad“ on keskmiselt vanuses 30-39 (Loksal nooremad, Anijal 

vanemad, Jõelähtmes umbes sama mis Kuusalus). 

Kuusalu valla TOP 10 tööandjad, järjestatuna töötajate arvu järgi, on Balti Spoon OÜ, Kuusalu 

Vallavalitsus, Galv-Est AS, Remedia AS, Nordic Houses KT OÜ, Hinnu Seafarm OÜ, 

Multimek Baltic OÜ, Uuri Suurtalu OÜ, Kerno Eesti OÜ ja Kiiu Soon OÜ.  

Aprill 2007 seisuga oli Kuusalu vallas 14 registreeritud töötut. Alates 2008. aasta lõpust toimus 

Kuusalu vallas sarnaselt Eesti teiste piirkondadega registreeritud töötuse oluline kasv. 2009. 

aastal oli töötuse määr, st registreeritud töötute osakaal  tööealisest elanikkonnast, Kuusalu 

vallas 6%. Töötuse kõrghetk oli 2010. aasta märtsis, mil  vallas oli 298 registreeritud töötut. 

Peale seda on töötute arv vähenenud. Võrreldes naaberomavalitsustega - eelkõige Loksa linnaga 

- on töötute arv olnud siiski suhteliselt väike. 31.10.2016 seisuga on Kuusalu vallas 71 

registreeritud töötut.  
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2 STRATEEGILISED ARENGUSUUNAD JA TEGEVUSEESMÄRGID 

 

Kuusalu valla sotsiaalhoolekandesüsteemi eestvedajaks, arendusprotsesside käivitajaks ja 

suunajaks on vallavalitsus ja selle hoolekande- ning haridusteenistused. Vallavalitsus teeb 

koostööd teiste asjassepuutuvate avaliku-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonidega. 

Lähtudes sotsiaalhoolekande olukorrast vallas, on Kuusalu valla sotsiaalhoolekande edasises 

arengus oluline pöörata tähelepanu sotsiaalsete probleemide tekke ennetamisele, mis tähendab 

eelkõige soodsa kasvukeskkonna väljakujundamist lastele ja noortele, töövõimet ja iseseisvat 

toimetulekut soodustava keskkonna väljakujundamine täiskasvanutele ning sotsiaalse kaitse 

tagamist puuete inimestele ja teistele nõrgema sotsiaalse suutlikkusega inimestele. 

Sotsiaalhoolekandesüsteemi ja –teenuste arendamisel tuleb arvestada rahvastikumuudatusi. 

Lähtudes eeltoodust on valla sotsiaalhoolekandesüsteemi prioriteetseteks arengusuundadeks 

sotsiaalseid probleeme ennetava tegevuse eelisarendamine ning kaasaegsete ja kvaliteetsete 

ava- ja institutsionaalsete hooldusteenuste kättesaadavuse tagamine vallas kõikidele 

sihtrühmadele. 

Valla tugevateks külgedeks on traditsioonidega kogukond, roheline elukeskkond, paiknemine 

Tallinna ja Rakvere vahel nii, et liikumine nendesse punktidesse võimaldab seal ka teenustele 

või tööle pääseda. Valla arengukavas on sotsiaalvaldkonna tugevustena sõnastatud suhteliselt 

madal tööpuudus võrreldes naaberomavalitsuste ja Eesti keskmisega ning peamiste 

sotsiaalvaldkonna baasteenuste olemasolu.  

Nõrkadeks külgedeks on suurel territooriumil paiknev hajaasustus ja sellest johtuv teenuste 

osutamise suhteline kallidus. Väljaränne, vanuseline koosseis, puudulik teenindav 

infrastruktuur (transport, kaubandus, teenindus). Valla arengukavas on sotsiaalvaldkonna 

nõrkustena sõnastatud töötute arvu ja toimetulekutoetust vajavate isikute arvu kasv aastatel 

2008-2010; hoolekandeasutuse võimalused ei vasta vajadustele (vaid 11 kohta); valla 

terviseprofiili andmetel vajavad arendamist sotsiaal- ja nõustamisteenused. 

Võimalusteks on kasvav tähelepanu sotsiaal- ja rahvatervise valdkondadele ning 

kodanikuühiskonna areng. Kogukonnatunnetuse kasv võimaldab valla elanikke kaasata enam 

elukeskkonna kujundamisse. Oluline on eestvedajate kasvatamine (külavanemad, kogukonna 

arendustegevuse eestvedajad), hoolivuse ja tervist väärtustava käitumise kujundamine. Oluline 
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on parandada elukeskkonda tervikuna, toetada kolmanda sektori rolli. Paljupakkuv 

looduskeskkond oma rahvuspargi ja pika mereranna ning sadamatega pakub väljakutseid. 

Ohtudeks on rahvastiku kiire vananemine tervikuna Eestis, seega ka Kuusalu vallas, mis nõuab 

kasvavaid vahendeid nii riigi kui kohalike omavalitsuste eelarvetes. Töövõimereformiga 

seonduvalt kasvab teenuste vajadus. Ohuks on ka vaesema elanikkonna tõrjutus ühiskonnas 

ning sellest tulenev turvalisuse kahanemine ja elanike vähene osalemine vallaelu korralduses. 

Kuusalu valla arengukavas on visioon aastani 2020 sõnastatud järgmiselt: Kuusalu on tegusa 

kogukonnaga, turvaline, head haridust, mitmekesiseid töökohti ja vaba aja veetmise võimalusi 

pakkuv vald, kus lõimuvad pärandkultuur ja loodus. Valla arengukavas on sõnastatud ka 

strateegilised eesmärgid, mis haakuvad sotsiaalvaldkonna ja käesoleva arengukavaga:                                       

Eesmärk 2: Turvalisus - vallas on tagatud füüsiline ja sotsiaalne turvalisus (mõõdikuteks elanike 

keskmine eluiga, keskmine palk, elanikkonna rahulolu füüsilise ja sotsiaalse turvalisusega). 

Eesmärk 4: Mitmekesised töökohad - vallas on olemas kohapealsed töökohad erinevates 

valdkonda-des (mõõdikuteks töökohtade arv vallas, vallas töötavate valla elanike osakaal, 

töötajate arv erinevates majandussektorites (ühegi sektori osakaal ei ületa teatud taset)).   

Sotsiaalvaldkonna arengukava koostajad sõnastavad missiooni ja visiooni järgmiselt: 

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna missioon on luua kõigile elanikele eeldused inimväärseks 

eluks ja aktiivseks ühiskonnaelus osalemiseks. Aidata ennetada ja lahendada elanike 

toimetulekuraskusi töövõime ja terviseprobleemide kohase abi osutamise ja sotsiaalse kaitse 

korraldamise kaudu. Samuti toetada töötamist, õppimist ja väärikat vananemist. 

Visioon: Kuusalu valla sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteem on abivajajakeskne, osutades 

sihtrühmadele ennetavaid ja vajaduspõhiseid tõhusaid hoolekande- ja sotsiaalteenuseid ning 

makstes toetusi, mis on suunatud elanike iseseisva toimetuleku, töövõime ja sotsiaalse sidususe 

tagamisele tervislikus ning turvalises keskkonnas. 

Visiooni saavutamiseks rakendatavad tegevuspõhimõtted: keskseks põhimõtteks on abi 

osutamine inimeste vajadusest ja seisundist lähtuvalt. Võimalikult tõhus koostöö abivajajaga, 

tema soovidega arvestamine ning abivajaja kaasamine tema elu puudutavate otsuste tegemisse, 

et tagada tema iseseisev toimetulek. Teenuste komplekssus ja abivajajatele teenuse osutamine 

võimalikult ühes kohas ja kodu lähedal. Abi vajamise korral pakkuda teenuseid inimesele 

võimalikult kodu lähedal ja tõhusal viisil. Ennetavate meetmete rakendamine. Oluline on 

http://www.kuusalu.ee/arengukavad
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saavutada, et elanikel oleks rohkem kvaliteetselt elatud aastaid, et nad omaksid võimalikult 

kaua iseisesvat toimetulekut. Oluline on tõsta inimeste teadlikkust oma tervisest. Abi vajava 

inimese institutsiooni paigutamisele eelistada toetada kodus elamist koos koduhooldusega. 

Juhul, kui hoolekandeasutusse paigutamine on vältimatu, siis tehakse seda võimalusel kodu 

lähedal. Sotsiaalsetesse raskustesse sattunud inimese olukorra parandamisel on oluline kõikide 

osapoolte, sh inimese enda, tema perekonna, teiste ühiskonna-liikmete ning riigi, kohalike 

omavalitsuste ja tööandjate panus. Tähtis on huvigruppide ja institutsioonide süsteemne 

infovahetus ja hästi toimiv koostöövõrgustik valla sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tööhõive 

edendamiseks. 

2.1 Sotsiaalalal 

Lähtudes olemasoleva olukorra analüüsist ja sotsiaalvaldkonna üldistest arengusuundadest, 

määratletakse järgmised sotsiaalala strateegilised arengusuunad:  

 Sotsiaalsete probleemide ennetamisele suunatud tähelepanu, elanike toimetulekuks ja 

arenguks soodsa kasvukeskkonna kujundamine: lastele ja noortele parimate arengu-

eelduste tagamine, täiskasvanutele töövõimet ja iseseisvat toimetulekut soodustava 

keskkonna kujundamine ja kõigile riskirühmadele sotsiaalse kaitse tagamine. 

 Laste ja lastega perede vajaduste esmatähtsaks seadmine. Selleks tugiteenuste pidev 

arendamine, lastega tegelevate spetsialistide pädevuse suurendamine.  

 Erivajadustega isikutele teenuste vajaduste kaardistamine ja lahenduste väljatöötamine; 

teenuste kohta käiva info kättesaadavuse parandamine. 

 Juhtumikorraldusliku lähenemise süvendamine, et aidata lahendada vähekindlustatud ja 

korraga mitme probleemiga haaratud elanike toimetulekuprobleeme. 

 Transpordikorralduse optimeerimine sh sotsiaaltranspordi korraldamine. 

 Liitumine Sotsiaalministeeriumi algatatud kohalike omavalitsuste tugiteenuste 

arendamise programmiga tagamaks puuetega ja tervisekahjustusega inimeste ning 

nende hooldajate sotsiaalne aktiivsus sh osalemine tööturu(teenuste)l. 

 Rahvastiku vananemisega kaasneb sotsiaalkaitsekulude kasv, millega tuleb arvestada 

valla pikaajalises eelarvestrateegias. On oluline, et sotsiaalala rahastamine käiks kaasas 

vajadusega reageerida paindlikult elanike nõudlusele, sh vajadusega võtta sotsiaalvald-

konda tööle lisatööjõudu. Perspektiivis peaks eraldi lastekaitsespetsialist olema 

hoolekandeteenistuse ja haridusspetsialist haridusteenistuse koosseisus. 
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 Sotsiaalteenuste osutamiseks organisatsioonilise võimekuse suurendamine. 

Keskuse väljaarendamise tulemusena saab pakkuda järgmisi teenuseid, lisaks 

hooldekodu (pansionaat) teenusele: 

- teenused puuetega inimestele, et tagada nende ühiskonnaelus osalemine ning 

parim võimalik toimetulek, sh toimetulek psüühikahäirega. Keskuses on 

võimalik saada päevahoiuteenust (sh puudega lapsed), toetatud elamise, 

igapäevaelu toetamise ja toetatud töötamise ja kaitstud töö teenust. 

Pereliikmetel võimaldatakse osaleda projektides ja koolitustel; 

- teenused lastele ja lastega peredele, et tagada perede parem toimetulek. 

Selleks on keskuses võimalik saada perenõustamise, perelepitaja ja 

psühholoogi teenust ning vanemlust toetavaid koolitusi; 

- teenused teistele riskirühmadele, näiteks töötute koolitused ja nõustamised, 

arendavad kursused riskikäitumisega noortele jms; 

- turvakodu vajajatele ehk ajutises kriisiolukorras isikutele saab pakkuda 

lühiajalist majutusteenust; 

- tugiteenuste pidev arendamine: tsentraliseeritud tugiteenuste keskus 

(psühholoog, logopeed, eripedagoog, tervisenõustajad: õde, 

toitumisnõustaja, arst, füsioterapeut; samuti toitlustamine, pesemis- ja 

saunateenus, pesupesemine, ruumide rent). 

 Kõikide huvikeskuste, kultuuri- ja rahvatervise valdkonnas tegutsevate 

institutsioonide võimaluste analüüs puudega inimeste ja eakate integreerimiseks 

tegevustesse. 

 Toetatud üüripindade loomine sh sotsiaalkorterid ja hoolekanne selle raames. 

 Koduhooldusteenuse kättesaadavuse tagamine.   

 Avalike teenuste sh esmatarbekaubanduse kättesaadavuse tagamine; töökohad sh 

töökohad riskigruppidele; spetsialistide koolitamise stipendiumi või teiste 

motivatsioonimeetmete rakendamine vallale vajalike inimeste tagamiseks. 

 Kogukonnateenuste arendamine külatasandil – hoolekanne, lapsehoid, transport, 

lastekaitse, naabrivalve. 

 Töökohad sh kaitstud töö, päevakeskused ja tööturuteenused. Kaugtöökeskused. 

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused: sotsiaalteenuste arendamine, sihtrühmade välja 

selgitamine; sotsiaalse taristu loomine ja parendamine; toimetulekuprobleemidega elanike 
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nõustamine (näit. sotsiaalsete oskuste õpetamine, psühholoogiline nõustamine, 

karjäärinõustamine, võlanõustamine); valla tasuliste teenuste kättesaadavuse toetamine 

(lasteaed, huvi- ja sporditegevus jms); ennetava sotsiaaltöö võrgustiku arendamine 

(külavanemad, lasteaiad, koolid, korteriühistud, perearstid); lastekaitsetöötaja ametikoha 

loomine. 

Kirjeldatud suundi kokku võttes saame öelda, et sotsiaalvaldkonna areng nõuab kohandamist 

muutuva sotsiaalmajandusliku olukorraga. Elanike käitumisharjumuste muutumine ja 

elanikkonna vananemine toovad kaasa vajaduse osutada teenuseid paindlikumalt ja planeerida 

pikaajaliselt rahalisi ressursse. 

Sotsiaalala tegevuseesmärkide määratlemine. 

Üldeesmärk: Sotsiaalteenused ning –toetused on abivajajakesksed, tõhusad ja valla 

elanikele kättesaadavad. 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatud ülesanded: 

 Kehtivate sotsiaalvaldkonna kordade (määruste) üle vaatamine ja vajadusel 

ajakohastamine; puuduvate väljatöötamine. 

 Kuusalu valla sotsiaalteenuste ja –toetuste kirjelduste koostamine, nende 

kättesaadavaks tegemine valla veebilehel koos viidetega teenuseid osutavatele 

spetsialistidele ja institutsioonidele.  

 Hooldekodu ehk pansionaadi rajamine valla sotsiaalkeskusena. 

 Erihoolekandeteenuste ruumide väljaehitamine ja kaitstud töö võimaluste 

toetamine. 

 Täiendavate sotsiaaleluruumide kasutuselevõtt. 

 Avalikele hoonetele juurdepääsude tagamine puuetega inimestele (kaldteed jms); 

võimalusel ka sihtgrupi kodusid kohendades. 

 Eakate ja puudega inimeste toetuste taotlemise ja abivajaduse hindamise 

ajakohastamine, et tagada tegelike abivajajate sihipärasem ja mõjusam toetamine.  

 Päevakeskuste tegevusel ja avahooldusel põhinevate teenuste arendamine ja 

toetamine, rakendades võimalusel ka rahvamaju ringitegevustes ja 

kogukonnapõhise sotsiaaltöö paigana.  

 Eakate ühistegevuse ning sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute toetamine. 
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 Pereteenuste kättesaadavuse parandamine. Perede nõustamisteenuste ja lastekaitse 

tugivõrgustiku arendamine koostöös lastevanemate, haridus- ja sotsiaaltöötajatega. 

 Kriisis või majanduslikes raskustes perede toetamine ja abistamine, sh tugiisiku ja 

tugipere teenuste arendamine, aga ka perenõustamisteenuste kättesaadavuse 

parandamine. 

 Erivajadustega lastele ja täiskasvanutele teenuste osutamine. Erivajadusega lastele 

päevahoiu-teenuse võimaldamine. Transporditeenuste arendamine. 

 Sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogi või psühholoogi, eripedagoogi või logopeedi 

teenuste vajaduspõhise kättesaadavuse tagamine kõigis valla haridusasutustes. 

 Vähekindlustatud perede toimetuleku parandamine nõustamise ning toetamise 

kaudu. 

 Personali analüüs ja planeerimine sh erihoolekandeteenuse üksuse 

reorganiseerimine. Sotsiaalvaldkonna töötajatele regulaarse supervisiooni 

võimaldamine. 

 

2.2. Tervisealal 

Esmatasandi tervishoiu peaeesmärgiks on ühiskonna ootustele ja vajadustele vastavate 

esmatasandi tervishoiu teenuste osutamine. Lähtudes olukorra analüüsist määratletakse 

järgmised terviseala strateegilised arengusuunad: 

 Esmatasandi arstiabi kättesaadavuse tagamine, sh  

- Kuusalu tervisekeskuse kui  perearstikeskuse arendamine, arvestades 

ruumiprogrammi;  

- ravikindlustamata isikutele; 

- Kolga piirkonnas ühe universaalse pereõe koha loomine. Piirkonna pereõe 

ülesandeks oleks elanikkonna teenindamise kõrval osutada ka koolis ja 

lasteaias tervishoiuteenust. 

 Inimeste terviseteadlikkuse ja informeerituse tõstmine läbi teavitustöö. Elanike 

tervena elatud aastate arvu suurendamine, mille tarvis laiendada tervislike eluviiside 

viljelemise kandepinda ning teha alkoholi, tubaka ja narkootiliste ainete tarbimise 

vastast ennetus-tööd noorte hulgas. Suurendada võimalusi kehalise aktiivsuse 

harjumuste kujundamiseks, milleks parandada vaba aja veetmise taristut: rajada 

spordiplatse, kergliiklusteid ja suusaradasid, jne. Pakkuda tervislikku ja 

tasakaalustatud toitu lasteaedades ja koolides. Liituda kõikide lasteaedadega tervist 
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edendavate lasteaedade programmiga. Riskikäitumise vähendamiseks tõhustada 

järelevalvet koostöös sotsiaal- ja haridustöötajate ning politseiga. 

 Apteegiteenuse jätkusuutlikkuse tagamine. 

 Sotsiaaltransporditeenuse korraldamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine 

(osaliselt toimib). 

 Olemasolevate tervishoiuteenuste säilitamine – perearstiteenus, koduõendusteenus, 

kooliõendusteenus, massaaž, hambaraviteenus. Rakendada meetmeid, mis muudaks 

Kuusalu piirkonna atraktiivsemaks töökohaks tervishoiutöötajatele (sobivad 

ruumid, võimalusel elukoht, võimalusel soodustingimustel ruumide rent vms).  

 KOV toel osutatavate tervishoiuteenuste nimekirja laiendamine – ämmaemanda 

teenus ja füsioterapeudi teenus.  

Rahvastiku vananemisega kaasneb tervishoiukulude kasv, millega tuleb arvestada valla 

pikaajalises eelarvestrateegias. 

Terviseala tegevuseesmärkide määratlemine. 

Üldeesmärk: Hästi toimiv ennetustöö, esmatasandi arstiabi ja terviseedendus. 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatud ülesanded perioodil 2015-2020: 

 Analüüsida, kas oleks otstarbekas perearstide ja –õdede, kooliõdede ning teiste 

tervise tugiteenuste koondamine ühtsesse tervisekeskusesse eesmärgiga tagada valla 

elanikele ühtne, kvaliteetne ja tõhus tervishoiuteenus. 

 Piirkondliku tervisekeskuse arendamine ja ehitamine Kuusallu ELi vahendite abil. 

 Vallaelanike, perearstide, haridus- ja hoolekandespetsialistide koostöös 

erivajadustega isikute vajaduste varajane märkamine, tõhusa abi väljaselgitamine 

ning abi osutamiseks lahenduste pakkumine.  

 Valla uue terviseprofiili koostamine ja sellest tulenevate arenguvajaduste 

määratlemine, Sihtrühmade jaoks meetmete kavandamine, koostöö tõhustamine 

maakonna ja Tervise Arengu Instituudi terviseedendajatega. 

 Tervislike eluviiside harrastamiseks taristu rajamine ja selle korrashoid 

(spordiplatsid ja terviserajad, kergliiklusteed, laste mänguväljakud). 

 Õige tervisekäitumise kujundamine, teavitus- ja ennetustegevus narkomaania, 

alkoholi- ja tubakasõltuvuse ning seksuaalsel teel levivate haiguste vältimiseks, ning 

terviseedenduse kohta materjalide levitamine. 
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2.3. Tööalal 

Vastavalt Eesti regionaalarengu strateegiale on tähtis asustuse planeerimine kompaktse ja 

multifunktsionaalsena, kus elu- ja töökohad, teenused ning vaba aja veetmise võimalused 

paiknevad piisavalt lähestikku, et vältida ülemäärase sundliikuvuse vajadust. 

Toimepiirkondade keskustes tuleb tagada kogu toimepiirkonnale igapäevaelus oluliste avalike 

ja üldise majandushuvi teenuste kättesaadavus, mida ei pea tingimata osutama kodu lähedal: sh 

gümnaasium, huvikool, noorte-keskus, kultuurikeskus, spordi- ja/või tervisekeskus ning 

eriarstiabi-, panga-, pääste-, ettevõtete ja MTÜde nõustamisteenus. Muud olulisemad inimeste 

põhivajadustega seotud kohaliku tasandi teenused peavad olema kättesaadavad ka mujal 

elukohale lähemal, sh paikkondades väljaspool toimepiirkondade keskuseid: põhihariduse-, 

koolieelse lasteasutuse, lapsehoiu-, ühistranspordi-, esmatarbekaupade ja ravimimüügi, side ja 

posti-, raamatukogu-, esmatasandi meditsiini-, politsei-, sotsiaalhoolekande- ja 

noorsootööteenus ning spordisaal, -väljak ja külakeskus või seltsimaja. Inimestel on igas 

toimepiirkonnas kättesaadavad head töökohad, kvaliteetsed teenused ning mitmekülgseid 

tegevusi võimaldav meeldiv elukeskkond.  

Tööhõive suurendamise võimalusteks on soodsa ettevõtluskeskkonna edendamine, vallast 

väljapool tööl käijate transpordi kompenseerimine vajadusel ja võimalusel, töövõimereformiga 

seonduvalt tööandjate valmisolek erineva puudeastmega töötajate värbamiseks (töökohtade 

kohandamine jms), pensionäride tööhõive edendamine ja erinevate projektidega raha 

taotlemine. Kohalik omavalitsus saab tööhõive edendamiseks viia kokku tööotsijaid ja 

tööpakkujaid, tõsta ettevõtete huvi valla vastu, turundades valda kui head elu- ja tööpaika. 

Tööala tegevuseesmärkide määratlemine 

Valdkondlik peaeesmärk: tööhõive edendamisele kaasaaitamine, et võimalikult paljud 

Kuusalu valla elanikud saaksid soovi korral koduvallas tööd. 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatud ülesanded perioodil 2015-2020: 

 Ajakohase info kogumine ettevõtete tööjõu vajaduse ning vallas saadaoleva tööjõu 

kohta: ettevõtlusuuringu tellimine tööhõive ja tööjõuprognooside 

väljaselgitamiseks.  

 Ettevõtlikkuse propageerimine (õpilasfirmad) valla koolides. Noorte tööharjutusele 

orienteeritud noortelaagrite korraldamine vallas. 
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 Toetatud ja kaitstud töö keskuste arendamine puuetega inimestele, pensionäridele 

ning pikaajalistele töötutele.  

 Töötute parem teavitamine abi võimalustest ja koostöös Eesti Töötukassaga 

jõupingutuste tegemine, et nad tööd leiaksid. 

 Alustavate ettevõtjate märkamine ja nõustamine. 

 Koostöö tihendamine vallas tegutsevate ettevõtjatega; Kuusalu valla ettevõtjate 

ümarlaua kokkukutsumine ja ettevõtjate tunnustamine; koostöö arendamine 

ettevõtluse edendamiseks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, Töötukassa, 

Lahemaa Kaugtöökeskusega. 

 Sotsiaalse ettevõtluse tunnustamine ja nende ettevõtete pakutavate lahenduste 

propageerimine töötajate ja sihtrühmade seas. 

 Uute töö- ning elukohtade loomisega seonduvate protsesside kiirendamine. 

 Transpordiühenduste planeerimine suuremate töö- ja elukohtade vahel. 

Ettevõtlust ja töökohtade loomist toetatakse maaelu arengukava raames ja EASi 

regionaalarengu programmide vahendusel. 

 

Sotsiaalala finantseerimisest  

Uuest EL eelarveperioodist toetab sotsiaalministeerium kohalikke omavalitsusi 50 miljoni 

euroga. Sotsiaalteenuste arendamiseks ja elluviimiseks kavandatakse järgmisi meetmeid ja 

summasid: koduhoolduse arendamine 7 miljonit eurot (omastehooldajate toetamiseks); 

invatransport 12 miljonit eurot; eakate või puudega inimeste päevahoid 2,4 miljonit eurot; 

isiklik abistaja või tugiisik töölkäimiseks 9 miljonit eurot; eluruumide kohandamine 12 miljonit 

eurot; hoolekandeteenused 14 miljonit eurot (nt viipekeeletõlk, nõustamine, rehabilitatsioon, 

abivahendid jmt). Meetmed avanesid 2015. aastast ja oluline on neid võimalusi Kuusalu valla 

sotsiaalvaldkonna arendamiseks rakendada.  
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3 TEGEVUSTE KAVA 

Sotsiaalala üldeesmärk: sotsiaalteenused ning –toetused on abivajajakesksed, tõhusad ja 

valla elanikele kättesaadavad. 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnanguline 

maksumus 

Ajakava Vastutaja 

Kehtivate sotsiaalvaldkonna kordade (määruste) 

üle vaatamine ja vajadusel ajakohastamine; 

puuduvate väljatöötamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

juuni 2015  Hoolekandeteenistus 

Sotsiaalkomisjon 

Kuusalu valla sotsiaalteenuste ja –toetuste 

kirjelduste koostamine, nende kättesaadavaks 

tegemine valla veebilehel koos viidetega 

teenuseid osutavatele spetsialistidele ja 

institutsioonidele 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

märts 2015 Hoolekandeteenistus 

Hooldekodu ehk pansionaadi rajamine valla 

sotsiaalkeskusena 

Arengukava 

koostamise ajal 

puuduvad andmed 

maksumuse 

prognoosiks 

2014-2018 Vallavalitsus 

Täiendavate sotsiaaleluruumide kasutuselevõtt 

kas eraldi sotsiaalmaja ehitamisega või 

pansionaadi juurde eluruumide-ploki  

ehitamisega 

Projektipõhine 2016-2017 Vallavalitsus 

Avalikele hoonetele juurdepääsude tagamine 

puuetega inimestele (kaldteed jms) 

Arengukava 

koostamise ajal 

puuduvad andmed 

maksumuse 

prognoosiks 

2016 Vallavalitsus 

Eakate toetuste taotlemise ja abivajaduse 

hindamise ajakohastamine, et tagada tegelike 

abivajajate sihipärasem ja mõjusam toetamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015 Hoolekandeteenistus 

Päevakeskuste tegevusel ja avahooldusel 

põhinevate teenuste arendamine ja toetamine, 

võimalusel ka rahvamaju rakendades 

ringitegevustes. Eakate ühistegevuse ning 

sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute 

toetamine 

Vajadusel ruumide 

kohandamise 

maksumus 

2016+ Abivallavanem  

Laste ja perede heaolu kindlustavate 

koostöövõrgustiku loomine vallas tegutsevate 

valdkonnapõhiste MTÜ-de ja erasektoriga 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2017 Hoolekandeteenistus 

Haridusteenistus 

Pereteenuste kättesaadavuse parandamine. 

Perede nõustamisteenuste, sh positiivset 

vanemlust toetavate programmides ja 

projektides osalemisvõimalus loomine ning 

lastekaitse tugivõrgustiku arendamine koostöös 

lapsevanemate, haridus- ja sotsiaaltöötajatega, 

hariduslike erivajadustega lastega tegelevate 

spetsialistide ümarlaudade korraldamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Hoolekandeteenistus 

Haridusteenistus 
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Kriisis või majanduslikes raskustes perede 

toetamine ja abistamine, sh pereabilise, tugiisiku 

ja tugipere teenuste arendamine, aga ka pere-

nõustamise teenuste kättesaadavuse 

parandamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Hoolekandeteenistus 

Lastekaitsetöötaja 

 

Puudega laste ja täiskasvanute väljaselgitamine 

ja nende tõhus toetamine. Erivajadustega lastele 

ja täiskasvanutele teenuste osutamine. 

Erivajadusega lastele päevahoiuteenuse 

võimaldamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Hoolekandeteenistus 

Lastekaitsetöötaja 

Lastele ja noortele (sh ka erivajadustega) 

võimetekohase ja mitmekülgse hariduse ja 

huvihariduse pakkumine ning erivajadustega 

laste vanemate tugigrupi töö koordineerimine ja 

toetamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Hoolekandeteenistus 

Haridusteenistus 

Vallaülese haridusliku erivajadusi toetava 

tugisüsteemi väljatöötamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2016+ Hoolekandeteenistus 

Haridusteenistus 

Transporditeenuste arendamine 

Sotsiaaltransporditeenus käivitatud 2016 

Arengukava 

koostamise ajal 

puuduvad andmed 

maksumuse 

prognoosiks 

2015+ Abivallavanem 

Sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogi või 

psühholoogi teenuste kättesaadavuse tagamine 

kõigis valla haridusasutustes 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015+ Vallavolikogu 

Vallavalitsus 

Vähekindlustatud perede toimetuleku 

parandamine nõustamise ning toetuste kaudu 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Hoolekandeteenistus 

Personali analüüs ja planeerimine, sh 
lastekaitsespetsialisti eraldi ametikoha loomine, 

perede tugiisiku ametikoha suurendamine. 

Sotsiaalvaldkonna töötajatele regulaarse 

supervisiooni võimaldamine  

 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

regulaarne Abivallavanem  

Lasteaedade, koolide ja noortekeskuse personali 

koolitamine abivajavate ja hädasolevate laste 

märkamisel 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Haridusteenistus 

Hoolekandeteenistus 

Noortega tegelevate spetsialistide 

kvalifikatsiooni tõstmine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Asutuste juhid 

Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva tähistamine 

sotsiaalala seminariga 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

Iga-aastaselt 

märtsikuu 3. 

teisipäeva 

paiku 

Abivallavanem 

Laste ja perede heaoluga seotud projektide 

eelistatud toetamine; lapsi ja peresid 

puudutavate teemade arutamine vallavolikogu 

erinevates komisjonides; arengukavades olevate 

laste ja perede heaolu valdkonna tegevuste ja 

investeeringute osa täitmise jälgimine  

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Vallavolikogu 

Vallavalitsus 
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Terviseala üldeesmärgiks on hästi toimiv ennetustöö, esmatasandi arstiabi ja 

terviseedendus. 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnanguline 

maksumus 

Ajakava Vastutaja 

Olemasolevate tervishoiuteenuste säilitamine – 

perearstiteenus, koduõendusteenus, kooliõendus-

teenus, massaaž, hambaraviteenus (vastavate 

ruumide olemasolu, soodsad renditingimused) 

Ruumide 

remonttööde 

maksumus 

pidev Vallavalitsus, 

Perearstid, teenuste 

osutajad 

Analüüsi koostamine selle kohta, kas perearstide 

ja –õdede, kooliõdede tegevuse ning teiste 

tervise tugiteenuste koondamine ühtsesse 

tervisekeskusesse eesmärgiga tagada valla 

elanikele kvaliteetne ja tõhus tervishoiuteenus, 

on otstarbekas 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015 Vallavalitsus,  

Kuusalu 

Tervisekeskus 

KOV toel osutatavate tervishoiuteenuste 

nimekirja laiendamine – ämmaemanda teenus ja 

füsioterapeudi teenus 

Lähtuvalt analüüsist pidev Vallavalitsus,  

Kuusalu 

Tervisekeskus 

Ettevalmistustööd piirkondliku tervisekeskuse 

arendamiseks ja ehitamiseks Kuusallu ELi 

vahendite abil 

Arengukava 

koostamise ajal 

puuduvad andmed 

maksumuse 

prognoosiks 

2015-2018 Vallavalitsus, 

Kuusalu 

Tervisekeskus 

Apteegiteenuse jätkusuutlikkuse tagamine Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Vallavalitsus 

Kolga piirkonnas ühe universaalse pereõe koha 

moodustamine, kes osutab ka koolis ja lasteaias 

tervishoiuteenust 

Arengukava 

koostamise ajal 

puuduvad andmed 

maksumuse 

prognoosiks 

2016+ Vallavalitsus 

Vallaelanike, perearstide, haridus- ja 

hoolekandespetsialistide koostöö, erivajadustega 

isikute vajaduste varajane märkamine, tõhusa 

abi väljaselgitamine ning abi osutamiseks 

lahenduste pakkumine; laste ja noorte tervise 

valdkonnas kogutud andmete analüüsimine ning 

nende põhjal ennetustegevuste väljatöötamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev perearstid 

Hoolekandeteenistus 

Haridusteenistus  

Valla terviseprofiili koostamine ja sellest 

tulenevate arenguvajaduste määratlemine, 

Sihtrühmade jaoks meetmete kavandamine, 

koostöö tõhustamine maakonna ja TAI 

terviseedendajatega, tervisemeeskonna loomine 

1000 eurot 2016+ Hoolekandeteenistus 

Tervise-teemaliste seminaride korraldamine 

kord aastas oktoobris Kuusalu tervisekeskuse 

sünnipäeva paiku (11.10.1990) 

Kohvipauside kulu Iga-aastane Abivallavanem 
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Tervislike eluviiside harrastamiseks taristu 

rajamine ja selle korrashoid (spordiplatsid ja 

terviserajad, kergliiklusteed jm); laste 

mänguväljakute süsteemne arendamine ja 

turvalisuse tagamine; supluskohtade turvalisuse 

suurendamine 

Arengukava 

koostamise ajal 

puuduvad andmed 

maksumuse 

prognoosiks 

pidev Vallavalitsus 

Abivallavanem 

Õige tervisekäitumise kujundamine; teavitus- ja 

ennetustegevus narkomaania, alkoholi- ja 

tubakasõltuvuse ning seksuaalsel teel levivate 

haiguste vältimiseks; terviseedenduse kohta 

materjalide levitamine; suurüritustel 

alkoholivabade alade tagamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Vallavalitsus 

Partnereid kaasates noorte riskikäitumist 

ennetavate tegevuste planeerimine ja toetamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

pidev Haridusteenistus 

Allasutuste juhid 

    

Tööala peaeesmärk: tööhõive edendamisele kaasaaitamine, et võimalikult paljud Kuusalu 

valla elanikud saaksid soovi korral koduvallas tööd. 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Hinnanguline 

maksumus 

Ajakava Vastutaja 

Ajakohase info kogumine ettevõtete vajaduste 

ning vallas saadaoleva tööjõu kohta: 

ettevõtlusuuringu tellimine tööhõive ja 

tööjõuprognooside väljaselgitamiseks 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015-2016 Vallavalitsus 

 

Ettevõtlikkuse propageerimine valla koolides. 

Noorte tööharjutusele orienteeritud, noorte (sh 

erivajadustega noorte) tööhõivega tegelemine, 

noortelaagrite korraldamine vallas 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid, 

projektipõhine 

2015+ Abivallavanem 

Haridusteenistus 

Koolid, 

noortekeskused  

Toetatud töö ja kaitstud töö keskuste 

arendamine puuetega inimestele, pensionäridele, 

pikaajalistele töötutele, nn ÜKT-lastele  

Arengukava 

koostamise ajal 

puuduvad andmed 

maksumuse 

prognoosiks 

2015+ Erihoolekande 

spetsialistid 

Hoolekandeteenistus 

Töötute parem teavitamine abi võimalustest ja 

koostöös Eesti Töötukassaga jõupingutuste 

tegemine, et nad tööd leiaksid 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015+ Hoolekandeteenistus 

Alustavate ettevõtjate märkamine ja nõustamine Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015+ Vallavalitsus 

Koostöö tihendamine vallas tegutsevate ette-

võtjatega; Kuusalu valla ettevõtjate ümarlaua 

kokkukutsumine ja ettevõtjate tunnustamine; 

koostöö arendamine ettevõtluse edendamiseks 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, 

Töötukassa, Lahemaa Kaugtöökeskusega 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015+ Vallavalitsus 
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Sotsiaalse ettevõtluse tunnustamine ja nende 

ettevõtete pakutavate lahenduste 

propageerimine töötajate ja sihtrühmade seas. 

Töö-/ettevõtlusalase seminari korraldamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015+ Abivallavanem 

 

Uute töö- ning elukohtade loomisega 

seonduvate protsesside kiirendamine 

Ei vaja täiendavaid 

vahendeid 

2015-2016 Vallavalitsus 

Transpordiühenduste planeerimine suuremate 

töö- ja elukohtade vahel 

Arengukava 

koostamise ajal 

puuduvad andmed 

maksumuse 

prognoosiks 

2015-2016 Abivallavanemad  
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ARENGUKAVA TÄITMISE SEIRE, ARENGUKAVA UUENDAMINE 

Arengukava seire toimub kord aastas vallavolikogu sotsiaalkomisjonis, kus arutatakse 

vallavalitsuse hoolekandeteenistuse poolt koostatud ülevaate põhjal valla sotsiaalvaldkonnas 

toimunud arenguid ja hinnatakse arengukava elluviimist. Vajadusel tehakse arengukavasse 

muudatusettepanekud. 
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http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Eakatele/aktiivsena_vananemise_arengukava
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Eakatele/aktiivsena_vananemise_arengukava
https://www.siseministeerium.ee/regionaalarengu-strateegia/
https://www.siseministeerium.ee/regionaalarengu-strateegia/
http://www.sm.ee/et/tervishoid
http://www.sm.ee/et/lapsed-ja-pered-0
http://eesti2030.files.wordpress.com/2012/01/maaelu_arengu_aruanne_2011final.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014071
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LISA 1  LASTE JA PEREDE HEAOLU ARENGUSUUNAD 

  

I. Laste ja perede heaolu analüüs, heaolu mõjutavad trendid ja hinnang 

olukorrale 

 

1. jaanuaril 2016. a jõustus lastekaitseseadus, mille keskseks teemaks on laste õiguste ja heaolu 

tagamine. Kohaliku omavalitsuse ülesanded lastekaitse korraldamisel on toodud seaduse 

paragrahvis 17, mille ühe punkti kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks laste õiguste ja 

heaolu tagavate põhimõtete järgimine kohaliku omavalitsuse arengukavas. Kuusalu valla 

arengukavas, noorsootöö arengukavas, spordi arengukavas, kultuuri arengukavas, 

sotsiaalvaldkonna arengukavas, terviseprofiili ja tervisedenduse arengukavas on käsitletud laste 

ja perede heaoluga seotud teemasid, kuid puudub teemapõhine kokkuvõte. 

Sotsiaalvaldkonna arengukava lisa toetab oma sisuga laste ja perede heaolu arengusuundi, neid 

täpsustades ja rakendusplaaniga sidudes. 

Kuusalu vald osales 2015-2016 laste ja perede pilootprojektis koostades laste ja perede heaolu 

profiili 2016. a kevad-suvel. Selleks koguti erinevatest allikatest informatsiooni indikaatorite 

kohta, mis omakorda võimaldas hinnata eesmärkide täitmise taset, tuvastada puudulikke 

valdkondi ning planeerida tegevusi paremate tulemuste saavutamiseks. Profiili täitmiseks 

koguti nii statistilist informatsiooni, kui anti hinnanguid kvalitatiivsete indikaatorite osas. 

Hinnanguid anti indikaatoritele neljasel skaalal: 

►Väga hea (4) - olukord on väga hea, teenus/tegevus on väga hästi korraldatud, kvaliteetne, 

kättesaadav ja tõhus; samuti tähistab "väga hea", kui teenuse/tegevuse järele puudub KOV-is 

vajadus, kuid on võimekus vajaduse ilmnemisele reageerimiseks.  

► Pigem hea (3) - olukord on pigem hea, teenused/tegevused on üldiselt hästi korraldatud, kuid 

esineb puudusi üksikutes aspektides.  

► Pigem halb (2) - olukord on pigem halb, teenused/tegevused on küll olemas, kuid esineb 

puudusi mitmetes aspektides.  

► Väga halb (1) - olukord on väga halb, teenus/tegevus sisuliselt puudub, kuigi selle järele on 

vajadus või teenus/tegevus on sisuliselt olemas, kuid ei vasta vajadustele (esineb olulisi 

puudusi).  

 

Käesoleva dokumendi koostamisel on kasutatud laste ja perede heaolu profiili tulemuste 

kokkuvõtva raporti andmeid ning koostatud kaardistuse põhjal ja huvigrupi koostöös 

kompaktne ülevaade laste ja perede heaolu olukorrast ning tuua välja olulisemaid puudujääke 

ja tugevusi. Eesmärgipõhiselt on tulemuste esitlemisel kasutatud raportiga sarnast 

lähenemisviisi. 

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_tulemus.html?sakk=kehtivad&otsisona=lasteKAITSESEADUS
http://www.kuusalu.ee/arengukavad
http://www.kuusalu.ee/arengukavad
http://www.kuusalu.ee/arengukavad
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Joonis 1. Eesmärgipõhise lähenemisviisi loogika laste ja perede heaolu profiilis 

Lapse füüsilised, 

tervislikud, 

psühholoogilised, 

emotsionaalsed, 

sotsiaalsed, kognitiivsed, 

hariduslikud ja 

majanduslikud vajadused 

on rahuldatud. 

(Lastekaitseseadus § 4) 

 

 

 

Laste ja perede heaolu on 

mõjutatud mitmetest 

trendidest, mida tuleb valdkonna kavandamisel arvesse võtta. 

Üldisteks trendideks on:  

 traditsioonilise peremudeli muutumine; 

  lapsevanemate ja laste teadlikkuse tõus; 

  lapse väärtustamine ja kaasamise olulisus; 

  ennetustöö olulisuse tõusev teadvustamine; 

  rahvaarvu vähenemine ja elanikkonna vananemine; 

  ääremaastumine. 

Kuusalu valda laste ja perede heaolu mõjutavad enim järgnevad tõusutrendid: 

 hooldusõigust ja suhtluskorra määramist puudutavad küsimused; 

 erivajadusega lapsed ja nende vanemad;  

 haridusliku erivajadusega lapsed;  

 lastega seotud spetsialistide teadmised ja pädevus; 

 piirkonna suurusest tingitud erinev võimaluste kasutamine. 

 

Profiili alusel on Kuusalu valla laste ja perede heaolu olukord pigem hea (põhieesmärkide 

keskmine koondhinnang on 3,1). Kuusalu valla kõige tugevamaks valdkonnaks on haridus – 

tagatud on nii kvaliteetse formaalhariduse kättesaadavus kui ka laste mitmekülgsele arengule 

suunatud teenused. Sellele vastava põhieesmärgi nr 2 keskmine hinne on väga hea (3,8) (joonis 

2). Pigem heaks saab pidada ka esimest ja kolmandat eesmärki – lastele ja peredele on loodud 

ennetustegevuste ja varase märkamise toimiv süsteem (keskmine hinne 3,2) ning loodud on 

võimalused laste ja perede sotsiaalse kaitstuse tagamiseks ja probleemidega tegelemiseks (2,9). 
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Joonis 2 Keskmised hinnangud põhieesmärkide lõikes 

 

 

 

 

Kõige nõrgemateks põhieesmärkideks on järgmised: 

► Laste ja perede heaolu tagamine toimub kvalifitseeritud spetsialistide poolt ja erinevate 

valdkondade koostöös (eesmärk 5) 

► Elukeskkond on turvaline ning laste ja perede heaolu toetav (eesmärk 4) 

Kuusalu valla nõrkuseks võib tinglikult lugeda noorsootöö koordineerimatust. Samuti ei jõuta 

tegeleda piisaval määral ennetustegevustega. Ennetustegevusi küll tehakse, kuid sageli on need 

halvasti koordineeritud (alaeesmärk 5.2). Tegevus toimub peamiselt juhtumipõhiselt. 

Positiivsest küljest saab välja tuua erinevate valdkondade toimiva koostöövõrgustiku ning hea 

koostöö teiste kohalike omavalitsustega ja riigiasutustega. 

Ka elukeskkonna osas saab välja tuua mitmeid puudujääke. Enamus Kuusalu valla 

õigusrikkumistest on toime pandud alkoholijoobes isikute poolt. Alkoholi tarvitamine alaealiste 

poolt on tuntav probleem ning võib öelda, et sellega ei tegeleta piisavalt. Kohalikud 

sotsiaaltööspetsialistid ei ole läbinud täiendavaid alkoholismivastaseid koolitusi. Kuusalu 

vallas pole kehtestatud alkoholitarvitamise põhimõtteid. Riskikohtadeks on ka  Kuusalu valla 

supluskohad, kus käiakse vees omal vastutusel – Kuusalu vallal on 120 km merepiiri ning 

mitmeid siseveekogusid, kuid valvega ujumiskohad puuduvad. Samuti müüakse alkoholi 

mitmetes randades (Valklas, Salmistul, Andineemes ja Viinistul). Ka mängu- ja spordiväljakute 

ohutuse osas on puudujääke – ohutuse kontrollimine on ebaregulaarne ning Kolga Kooli 

spordiväljak vajab renoveerimist.  

Analüüsides profiili tulemuste hinnanguid alaeesmärkide lõikes ilmneb, et kolm kõige 

tugevamat alaeesmärki kuuluvad hariduse ja laste mitmekülgse arengu valdkonda (teise 

põhieesmärgi alaeesmärgid 2.1, 2.2, 2.3) (joonis 3). Kõigile lastele on tagatud alus- ja 

põhihariduse kättesaadavus, toetatakse ka kutse- ja keskhariduse omandamist. Samuti on 

teenused HEV lastele ning KOV peab arvestust erivajadustega laste kohta, et neile pakkuda 

vajaduspõhist tuge. Teistest selgelt nõrgemaks alaeesmärgiks on 5.2, mis käsitleb 

ennetustegevuste elluviimist koostöövõrgustike kaudu (vt põhjendust eespool). Teiste 

alaeesmärkide osas on üldine olukord pigem hea.  

1

2

3

4
E1

E2

E3E4

E5

4 - väga hea

3 - pigem hea

2 - pigem halb

1 - väga halb

E1 

Lastele ja peredele on loodud 

ennetustegevuste ja varase 

märkamise toimiv süsteem 

E2 
Lastele on tagatud mitmekülgsed 

arengut toetavad tingimused 

E3 

Loodud on võimalused laste ja 

perede sotsiaalse kaitstuse 

tagamiseks ja probleemidega 

tegelemiseks 

E4 
Elukeskkond on turvaline ning laste 

ja perede heaolu toetav 

E5 

Laste ja perede heaolu tagamine 

toimub  kvalifitseeritud 

spetsialistide poolt ja erinevate 

valdkondade koostöös 
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Joonis 3. Keskmised hinnangud alaeesmärkide lõikes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järgnevalt on välja toodud eesmärgipõhised valdkondlikud eesmärgid, nende täitmise seire,  

tegevused ning hinnang olukorrale. 

 

 

1

2

3

4

E1.

1
E1.

2

E1.

3

E2.

1

E2.

2

E2.

3
E3.

1

E3.

2

E4.

1

E4.

2

E5.

1

E5.

2

E5.

3

4 - väga hea

3 - pigem hea

2 - pigem halb

1 - väga halb

1.1. 
Lapsele ja perele on kättesaadavad teenused, 

mis aitavad hoida lapse tervist 

1.2. 

Rakendatakse laste riskikäitumise vältimisele 

ja tervise hoidmisele suunatud 

ennetustegevusi 

1.3. Toetatakse positiivset vanemlust 

2.1. 

Kõikidele lastele on loodud tingimused 

omandada alus- ja põhiharidus, soovijatele on 

kättesaadav kesk- ja kutseharidus 

2.2. 

Lastele on loodud mitmekülgsed 

mitteformaalse õppimise võimalused ning 

tingimused osalus- ja kuuluvuskogemuse 

saamiseks 

2.3. 
Tagatud on hariduse omandamist toetavad 

teenused 

3.1. 
Lapsed ja pered on sotsiaalselt kaitstud (sh 

sotsiaaltoetused ja -teenused) 

3.2. 
Abivajavatele lastele on loodud tingimused 

probleemidega toimetulekuks 

4.1. 
KOV-i tegevus laste heaolu tagamisel on 

läbimõeldud ja laste huvidest lähtuv 

4.2. 

Lastele on tagatud turvaline elukeskkond (nt 

asutused ja avalik ruum on tervislikud ja 

turvalised, loodud on võimalused 

erivajadustega inimestele) 

5.1. 
Laste ja perede heaolu tagamisega tegelevad 

kvalifitseeritud spetsialistid 

5.2. 

Ennetustegevust ja laste ja perede jälgimist 

toetatakse läbi laiapõhjalise 

koostöövõrgustiku 

5.3. 
Erinevate valdkondade esindajate vahel 

toimub juhtumipõhine koostöö 
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Eesmärk 1: Lastele ja peredele on loodud ennetustegevuste ja varase märkamise toimiv 

süsteem 

 

Kasutatud alaeesmärgid ja indikaatorid: 

1.1. Lapsele ja perele on kättesaadavad teenused, mis aitavad hoida lapse tervist 

1.1.1. Esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus 

1.1.2. Eelkooliealiste laste tervise jälgimine 

1.1.3. Koolilaste tervise ülevaatused 

1.2. Rakendatakse laste riskikäitumise vältimisele ja tervise hoidmisele suunatud 

ennetustegevusi 

1.2.1. Nõustamisteenuste kättesaadavus vajaduse ilmnemisel 

1.2.2. Õnnetusjuhtumid 

1.2.3. Laste liiklusohutuse alane ennetustöö 

1.2.4. Laste tuleohutuse alane ennetustöö 

1.2.5. Laste surmad 

1.3. Toetatakse positiivset vanemlust 

1.3.1. Töö lapseootel ja lapsi omavate peredega 

1.3.2. Vanemlust toetavad programmid 

1.3.3. Vanemlike oskuste hindamine ja toetamine 

1.3.4. Perevägivalla ennetamine 

 

 

Hinnangud alaeesmärkide kaupa   

Joonis 4. Keskmised hinnangud indikaatorite lõikes  

 
 

 

 

i1.1.1 i1.1.2 i1.1.3 i1.2.1 i1.2.2 i1.2.3 i1.2.4 i1.2.5 i1.3.1 i1.3.2 i1.3.3 i1.3.4

E1.1 E1.2 E1.3

Eesmärgi E1 hinnangud

Eesmärgi keskmine

Väga 

hea

Pigem 

hea

Pigem 

halb

Väga 

halb
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Üldine hinnang valdkonna kohta 

Esmatasandi tervishoiuteenused on Kuusalu vallas pigem hästi tagatud: vallas on üks 

perearstipraksis (hetkel 2 arsti, 1 resident ja 3 õde), esmatasandi tervishoiutöötajate 

omavaheline koostöö on hea, teenuste eest tasub ravikindlustatud inimestel haigekassa, üksikud 

kindlustamata isikud tasuvad ise või tasub nende eest kohalik omavalitsus, vajadusel osutatakse 

teenust ka vene keeles, hoonesse sissepääsul on liikumispuudega inimestel võimalik kasutada 

ratastooli ja kaldteed. Kuusalu valla elanike teenindab Loksal üks perearst ja õde. Kuusalu valla 

äärealadelt võib ühistranspordiga teenusele ligipääs olla raskendatud. Vallas on mitmeid 

„vallabussiringe“, millega äärealade inimesed saavad sõita Kuusalusse ja Loksale. 

Nõustamisteenuste kättesaadavus on Kuusalu vallas hea, vajadusel tagatakse nii 

psühholoogiline- kui ka perenõustamine, mis on valla  riskigrupi elanikele tasuta. Muud 

nõustamisteenused nagu näiteks kriisinõustamine, sõltuvusprobleemide nõustamine jne, on 

samuti soovijatele tagatud. Lähimates omavalitsustes on võimalik soovijatel kasutada kohapeal 

puuduvaid teenuste liike.  

Liiklus- ja tuleohutuse tagamiseks ning laste harimiseks tehakse Kuusalus liiklusalaseid 

koolitusi, mis on organiseeritud nii omavalitsuse kui ka koolide poolt. Koolides viiakse läbi 

jalgrattalubade saamiseks vajalikke koolitusi. Koostöös politseiga toimuvad koolides ja 

lasteaedades erinevad helkuriteemalised üritused ja kampaaniaid. 

Terviseprofiili koostamisel kaardistati koostöös politseiga ka liiklusohtlikud kohad. 

Tuleohutuse tagamiseks käivad vabatahtlikud päästjad koolides ja lasteaedades tuleohutusest 

rääkimas. Kuusalu Vallavalitsuse töötajate poolt teostatavate kodukülastustuste andmed 

esitatakse Päästeametile. 

Kuusalu vald pakub vanemlust toetavaid programme hetkel ainult probleemsituatsioonist 

lähtuvalt (juhtumipõhiselt). Vanemlust toetavaid tegevusi peaks olema rohkem ja kindlasti ka 

nendele vanematele, kes ei kuulu riskirühma. Samas on haridusasutuste poolt korraldatud 

koolituste osavõtt sageli kesine. Siiski leitakse, et vanemlike oskuste hindamine on vajalik. 

Vähesel määral vanemlike oskuste toetamine on ka tagatud - lasteasutustes toimuvad 

regulaarsed koolitused lastevanematele, koos käib erivajadustega laste vanemate tugigrupp. 

Ülejäänud teenused tagatakse vajaduspõhiselt. Vajadusel toimuvad spetsialiste vahelised 

võrgustikunõupidamised. Samuti organiseeritakse vanematele ka teemapõhiseid koolitusi. 

Vallas esineb puudusi perevägivalla ennetamise osas – valla tasandil puudub peresuhte 

vägivalla ennetustegevus. Küll aga võetakse osa üle-eestilistest kampaaniatest. Regulaarselt 

julgustatakse lapsevanemaid teada andma võimalikest vägivallakahtlustest. Paarisuhte 

koolitusele suunatakse inimesi vajaduspõhiselt. Koostöö politseiga on väga hea – toimuvad 

regulaarsed võrgustikunõupidamised ning ühised kodukülastused.  

 

Eesmärk 2: Lastele on tagatud mitmekülgsed arengut toetavad tingimused 

Kasutatud alaeesmärgid ja indikaatorid: 

2.1. Kõikidele lastele on loodud tingimused omandada alus- ja põhiharidus, soovijatele on 

kättesaadav kesk- ja kutseharidus 

2.1.1. Laste arv formaalhariduses  

2.1.2. Alushariduses ja lastehoius osalevad lapsed  
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2.1.3. Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine üldkeskhariduse ja 

kutsekeskhariduse vahel 

2.1.4. Koolikohustuse täitmine 

2.1.5. Hariduslike erivajadustega (HEV) laste osalemine formaalhariduses  

2.1.6. Erikoolides käivad lapsed  

2.2. Lastele on loodud mitmekülgsed mitteformaalse õppimise võimalused ning tingimused 

osalus- ja kuuluvuskogemuse saamiseks 

2.2.1. Võimalused noorsootöös osalemiseks ning osalus- ja kuuluvuskogemuse 

saamiseks 

2.2.2. Noorte kaasatus noorsootöösse 

2.2.3. Noorsootöö kättesaadavus KOV-is 

2.2.4. Organiseeritud osalusvõimalused 

2.3. Tagatud on hariduse omandamist toetavad teenused    

2.3.1. Hariduslikud tugiteenused  

2.3.2. Koolitranspordi korraldus  

 

 

 

Hinnangud alaeesmärkide kaupa 

Joonis 5. Keskmised hinnangud indikaatorite lõikes  

 
 

 

 

Üldine hinnang valdkonna kohta 

 

Kuusalu vallas on väga hästi tagatud formaalse õppe võimalused. Alusharidus on kõigile 

soovijatele kättesaadav. Vajadusel kompenseeritakse riskiperedele lasteaia osalus- ja 

toidukulud. Kõigile soovijatele on lasteaiakohad tagatud. Vallas toetatakse ka võimalusi 

omandada kutseharidust ja keskharidust. Hariduse omandamise toetustena on olemas 

toidutoetus ja koolitransport. Koolides toimub karjäärinõustamine. Kuusalu Vallavalitsuse 

initsiatiivil viiakse läbi ka iga-aastased ühisseminarid õpilaste ja ettevõtjatega. 

i2.1.2 i2.1.3 i2.1.4 i2.1.5 i2.1.6 i2.2.1 i2.3.1 i2.3.2

E2.1 E2.2 E2.3

Eesmärgi E2 hinnangud

Eesmärgi keskmine

Väga 

hea

Pigem 

hea

Pigem 

halb

Väga 

halb
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Huvihariduses osalemise võimaluse on Kuusalu vallas väga head tänu Kuusalu Kunstide 

Koolile. Ka Kuusalu Keskkoolis ja Kolga Koolis on aktiivne huvitegevus ja õpilasesindused. 

Neid toetavad Kuusalu Noortekeskus ning noortekeskused Kiius, Kolgas. Noortekeskused 

korraldavad ka erinevaid laagreid lastele. Lisaks toimuvad erinevad noorte- ja projektilaagrid 

nii Kuusalu valla väliste korraldajate poolt kui ka aktiivsete kogukondade poolt. Ka 

mitteformaalses õppes osalemiseks on võimalusi. Vallas toimuvad iga-aastased ettevõtlikkust 

suurendavad seminarid.  

Tagatud on vajadustele vastavad hariduslikud tugiteenused, et suurendada hariduse kvaliteeti, 

kättesaadavust ja hariduses osalevate inimeste heaolu. Oluline on ka koolitranspordi korraldus, 

mis toimib arvestades laste vajadusi. Põhjalikumalt analüüsitakse koolitranspordiga seotud 

küsimusi uue riigihanke väljakuulutamise eel. Koolitranspordi korraldamisel arvestatakse ka 

huvihariduses osalemisega. Küll aga võivad ühendused üksikute kasutajate jaoks olla 

ebamugavad, sest valla territoorium on väga suur. Kuusalu Vallavalitsuse vastavad töötajad 

korraldavad koolitransporti ning tegelevad busside peatuskohtade parendamisega pidevalt.  

 

 

Eesmärk 3: Loodud on võimalused laste ja perede sotsiaalse kaitstuse tagamiseks ja 

probleemidega tegelemiseks  

Kasutatud alaeesmärgid ja indikaatorid: 

3.1. Lapsed ja pered on sotsiaalselt kaitstud (sh sotsiaaltoetused ja -teenused) 

3.1.1. Kohalikud sotsiaaltoetused ja -teenused lastega peredele 

3.2. Abivajavatele lastele on loodud tingimused probleemidega toimetulekuks 

3.2.1. Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed 

3.2.2. Puudega ja psüühikahäiretega (sh käitumishäiretega) laste toetamine 

3.2.3. Väärkoheldud lastele suunatud tugi 

3.2.4. Hädaohus olevate laste toetamine (sh kriisiabi)  

3.2.5. Süütegusid toime pannud lastele toe pakkumine 

3.2.6. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavuse tagamine 

3.2.7. Lastega leibkondade eluruumide elamistingimused  

3.2.8. Näljas olevad lapsed 

3.2.9. Lapse emotsionaalsete vajadustega tegelemine ja arvestamine 
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Hinnangud alaeesmärkide kaupa 

Joonis 6. Keskmised hinnangud indikaatorite lõikes (vt legendi käesoleva ptk alguses) 

 
 

Üldine hinnang valdkonna kohta 

Kuusalu valla sotsiaaltoetused on lastega peredele tagatud. Sotsiaalteenustest pakutakse 

sotsiaalnõustamist, mis toimub igapäevaselt. Erivajadustega lastele on tagatud tugiisiku teenus, 

mis on tasuta. Beebikoolide puhul on teenused tasulised, kuid hinnad on mõõdukad ning 

riskiperedel on võimalik saada teenust ka täiesti tasuta.  

Abivajavad lapsed on pideva jälgimise all. Hädaohus lapsed eraldatakse perest ja suunatakse 

asendushooldusele (hetkel on asendushooldusel 3 last) või leitakse lapsele uus eestkostja 

(hetkel 4 last). Perest eraldamise põhjuseks on vanemate alkoholi liigtarvitamine, lapse 

raviskeemi eiramine, lapse hooletusse jätmine (sh alatoitmine), lapse jätmine ohtlikusse 

olukorda (järelevalveta laps). Hooletusse jäetud lapsi on piirkonnas väga vähe. Valla piirkonna 

suuruse ja töökohtade kauguse tõttu võivad lapsevanemad koju jõuda hilisel ajal, mistõttu osa 

lastest võib olla pikemalt üksinda kodus. Samas on lastel olemas võimalus viibida 

pikapäevarühmades ja huvialaringides. Probleemiks võib pidada ka välismaal töötavaid 

vanemaid, kes on koju tulles kurnatud ning lastega suhtlemine võib olla seeläbi piiratud.  

Kuusalu vald ei pea arvestust sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste kasutajatest, mistõttu ei oma 

ka vastavat ülevaadet. Sotsiaalkindlustusametilt saadud statistika põhjal oli 2015. aastal 

erinevatesse rehabilitatsiooniteenustesse hõlmatud 22 Kuusalu valla last. Kokku oli 30.09.2015 

seisuga vallas 26 puuetega last. 

Lastega leibkondade eluruumide elamistingimustest saadakse ülevaade kodukülastuste põhjal. 

Selles osas tehakse koostööd Päästeametiga, ehitusspetsialistiga, järelevalveametnikuga. 

Näljas olevate laste osas vallas väga selget ülevaadet ei ole, kuid riskiperesid toetatakse 

lasteasutuste toidumaksumusest vabastamisega. Vajadusel toetatakse riskiperesid ka rahaliselt. 

Samuti leitakse, et laste toitumisharjumused ei pruugi olla tervislikud ning sellele tuleks rohkem 

tähelepanu osutada.    
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E3.1 E3.2
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Pigem 
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Eesmärk 4: Elukeskkond on turvaline ning laste ja perede heaolu toetav 

Kasutatud alaeesmärgid ja indikaatorid: 

4.1. KOV-i tegevus laste heaolu tagamisel on läbimõeldud ja laste huvidest lähtuv 

4.1.1. Laste ja perede heaolu tagamise, tegevuste planeerimise ja nende 

rakendamise mõju hindamise käsitlemine KOV-i arengukavas  

4.1.2. Kvaliteedihindamiste läbiviimine KOV-is  

4.1.3. Laste ja perede toetamiseks vajalike eelduste ja tingimuste (sh huve ja 

rahulolu) hindamine 

4.2. Lastele on tagatud turvaline elukeskkond (nt asutused ja avalik ruum on tervislikud ja 

turvalised, loodud on võimalused erivajadustega inimestele) 

4.2.1. Jalgsi ja jalgrattaga liiklemismugavus  

4.2.2. Kohalik kultuurielu  

4.2.3. Korrastatud rohealad  

4.2.4. Liiklusohutus lasteasutuste ümber  

4.2.5. Mängu- ja spordiväljakud  

4.2.6. Veekogude ohutus  

4.2.7. Alkoholi tarvitamist mõjutav elukeskkond  

4.2.8. Suitsetamist mõjutav elukeskkond  

4.2.9. Süütegude ennetamine ja kahjude vähendamine  

4.2.10. Kuritegevus  

4.2.11. Tervislikku toitumist soosiv elukeskkond  

4.2.12. Kehalist aktiivsust soosiv elukeskkond  

4.2.13. Avalike ruumide ligipääsetavus 

 

 

Hinnangud alaeesmärkide kaupa 

Joonis 7. Keskmised hinnangud indikaatorite lõikes  

 
 

i4.1.1 i4.1.2 i4.1.3 i4.2.1 i4.2.2 i4.2.3 i4.2.4 i4.2.5 i4.2.6 i4.2.7 i4.2.8 i4.2.9 i4.2.11 i4.2.12 i4.2.13

E4.1 E4.2
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Üldine hinnang valdkonna kohta 

Laste ja perede heaolu valdkonnaga tegeletakse Kuusalu vallas järjepidevalt. Kuusalu vallal on 

haridus-, sotsiaal-, kultuuri- ja spordiarengukava, kus on eraldi käsitletud lastele ja peredele 

seonduvaid vajadusi ja võimalusi. Kehtivas terviseprofiilis on kirjeldatud lastega seotud 

valdkonnad. Laste arengu ja turvalisuse probleeme käsitlevad volikogu sotsiaalkomisjon, 

kogukonnakomisjon ja haridus- ja noorsootöökomisjon. Kuigi kvaliteedi-hindamist ei toimu, 

siis haridusasutuste sisehindamine toimib väga hästi. Samuti viiakse läbi valla rahulolu-

uuringuid, mille käigus  on valla elanikel võimalik oma arvamust väljendada. Ka koolides- ja 

lasteaedades viiakse läbi arenguvestlusi ning toimuvad regulaarsed rahulolu-uuringud.  

Üldjoontes on Kuusalu vallas tagatud lastele turvaline elukeskkond. Siiski esineb ka mõningaid 

nõrkusi. Peamised järeldused elukeskkonda mõjutavatest aspektidest on toodud järgnevalt: 

 Jalgsi ja jalgrattaga liiklemismugavust soodustab tänavavalgustus, mis on tagatud 

Kuusalu suuremates alevikes ja külades. Teede seisukord on üldjoones rahuldav, talvisel 

ajal tehakse lume- ja jäätõrjet. Kergliiklusteed kulgevad suuremate asulate, koolide ja 

kaupluste vahetus läheduses. Olemas on jalgratta hoidjad omavalitsuse allasutuste 

juures. Jalgrattaga liiklemist populariseerivatest üritustest toimuvad vallas erinevad 

jalgratta võistlused ja matkad. 

 Kohalikku kultuurielu hinnatakse väga heaks – kultuuritegevused on järjepidevad ning 

kultuuriteenuste kättesaadavus hea. Vallal on oma raamatukogu filiaalidega kuues 

erinevas asukohas, oma muuseum (Kolga muuseum) ja kogukonnaseltside hallata antud 

kümme rahva- ja seltsimaja. Mitmed mitte tulundusühingud korraldavad kino- ja 

teatriõhtuid. Vallas on väga suur lastele suunatud rahvakultuuriringide hulk.  

 Kuusalu vallas on väga palju looduslikku roheala, sh Lahemaa rahvuspark ja Põhja-

Kõrvemaa maastikukaitseala, kus on RMK arendatud matkarajad, puhkealad ja 

püstitatud teabetahvlid. Lisaks on omavalitsuses discgolfi rada, jõusaalid, 

lastemänguväljakud, terviserajad, tennisehall ja –väljakud jne.  

 Liiklusohutuse tagamiseks lasteaedade ja koolide läheduses on olemas ülekäigurajad ja 

-kohad. Tallinn–Narva maantee alt läheb läbi tunnel. Lasteasutuste ümbruses on kiirus 

piiratud liikluskorraldusvahenditega- õueala või kiirusepiirangu märgiga. Politsei 

hinnangul on valgustus piisav. Jalgrattateed on olemas ning märgistatud, kuid valgustus 

neil puudub Jõelätme–Kemba maantee ääres Kiiust Kuusaluni kulgeval kergliiklusteel. 

 Mängu- ja spordiväljakud paiknevad kõikides suuremates alevikes ja külades: Kiius, 

Kolgas, Kuusalus, Suurpeal ning Vihasool. Ka need, mis paiknevad haridusasutuste 

juures, on avalikus kasutuses. Suuremat renoveerimist vajab Kolga kooli spordiväljak. 

Väljakutel ohutuse kontrollimine on ebaregulaarne. 

 Veekogude ohutuse tagamise osas on Kuusalu vallas mõningaid probleemkohti. 

Puuduvad avalikud rannad, on vaid supluskohad, kus puudub rannavalve ning vees 

käimine toimub omal vastutusel. Kuusalu vallal on 120 km merepiiri, siseveekogudest 

on populaarsemad ujumiskohad Viru raba laugas, Põhja Kõrvemaa maastikukaitseala 

järved, Valgejõgi, Kolgaküla karjäär jt. Supluskohti on palju, kuid valvega ujumiskohad 

puuduvad. Küll aga on olemas mitmel pool veeohutuspüstakud. Alkoholi müügikohad 

on Valkla, Salmistu, Andineeme ja Viinistu randades.  

 Alkoholi tarvitamist mõjutava elukeskkonna osas nähakse Kuusalus selget 

arenguruumi. Alkoholi müügikohtade arvus suuri muutusi toimunud ei ole. Kohalik 

omavalitsus ei teosta kontrollreide. Üldjuhul alaealistele alkoholi poodides ei müüda. 

Seda kontrollib ka politsei oma tegevuste raames. Suurem osa avalikus ruumis 

toimepandud õigusrikkumistest on teostatud alkoholijoobes isikute poolt. Avalikel 

üritustel toime pandud rikkumisi on vähe, kuid meelelahutusasutuste läheduses esineb 
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seda tunduvalt rohkem. Varasemad alkoholi tarvitamise piirangud olid seotud üksnes 

vanusega, kuid nüüdsest on hakatud koostöös politseiga rõhku panema ka avalike 

ürituste alkoholimüügile, mida võib teostada vaid 18+ piiratud aladel. Üle saja osalejaga 

avalikel üritustel, kus toimub ka alkoholi müük, peab kindlasti olema kohalikust 

omavalitsusest saadud vastav luba ning politsei kooskõlastus.  

 Lapsevanematel on võimalik osaleda vanemlike oskuste koolitustel. Koolides 

õpetatakse sotsiaalseid toimetulekuoskuseid. Alkoholiprobleeme omavate peredega 

tegeletakse. Kohalikud sotsiaaltöö-spetsialistid ei ole läbinud täiendavaid 

alkoholismialaseid koolitusi.  Perearstikeskuses tegeletakse alkoholiprobleemidega 

inimestega.  

 Suitsetamist pärssiva elukeskkonna osas täiendavaid samme Kuusalu vallas tehtud pole. 

Suitsetamist keelavaid silte ei ole paigaldatud. Suitsetamisest loobumist nõustab 

perearstikeskus. Üldjuhul ei müü poed alaealisele tubakatooteid. Seda kontrollib 

politsei. 

 Kuritegevust kohaliku omavalitsuse tasandil ei analüüsita, sest kuritegevus on väga 

vähene. Tegutsetakse juhtumipõhiselt.     

 Tervislikku toitumist soosivat elukeskkonda toetavad kauplused Kuusalu, Kiiu ja Kolga 

alevikes ning Loksa linnas, kus müüakse värskeid toidusaadusi. Kuusalu vallas puudub 

igapäevane turg, kuid korra nädalas toimub otsemüük tootjalt tarbijale Kolgas ja 

Kuusalus. Eramajades ja külades elavatel inimestel on reeglina olemas võimalused enda 

aiasaaduste kasvatamiseks. Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike kortermajade juures on 

vähesel määral olemas ka aiandussaaduste kasvatamise võimalused. Toitumisalast 

nõustamist Kuusalu vallas ametlikult  ei pakuta, kuid eksisteerib võimalus saada teenust 

Tallinnast. 

 Kuusalu valda võib pidada kehalist aktiivsust soosivaks elukeskkonnaks- on toimiv 

ühistranspordivõrk, mis katab valdavat osa piirkonnast, lisaks toimib koolitranspordi ja 

vallabussi liiklus. Teede olukord on rahuldav, kuid tänavavalgustus on ainult alevikes ja 

külakeskustes. Värskes õhus liigutakse palju. Seda soodustavad kergliiklusteed ja 

metsarajad. Liikumisharrastuse nõustamine on vähene, kuid on olemas suur hulk 

treeningrühmi. Elanikel on võimalus osaleda võrkpalli-, jalgpalli- ja korvpallitrennides, 

samuti võimlemise, jalgratta, karate, suusatamise ja saalihoki treeningutel. 

Treeningutele on kaasatud nii noored kui ka tööealised inimesed.  

 Avalikele ruumidele ligipääsetavuse osas esineb mõningaid probleeme. On avalikke 

ruume, kuhu ei ole võimalik ligi pääseda kaldteed kasutades.  

 

 

Eesmärk 5: Laste ja perede heaolu tagamine toimub  kvalifitseeritud spetsialistide poolt 

ja erinevate valdkondade koostöös 

Kasutatud alaeesmärgid ja indikaatorid: 

5.1. Laste ja perede heaolu tagamisega tegelevad kvalifitseeritud spetsialistid 

5.1.1. Lastekaitsespetsialistide olemasolu ja kvalifikatsioon 

5.1.2. Lastega töötavad inimesed formaalhariduses ja nende kvalifikatsioon 

5.1.3. Noorsootöötajate olemasolu ja kvalifikatsioon (sh huvihariduse osutajad) 

5.1.4. Lastega töötavate spetsialistide kaasamine KOV-i otsustusprotsessidesse 

5.2. Ennetustegevust ja laste ja perede jälgimist toetatakse läbi laiapõhjalise 

koostöövõrgustiku 
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5.2.1. Ennetusalase koostöövõrgustiku toimimine 

5.3. Erinevate valdkondade esindajate vahel toimub juhtumipõhine koostöö 

5.3.1. Laste ja noorte juhtumitöö võrgustikud  

 

Hinnangud alaeesmärkide kaupa 

Joonis 8. Indikaatorite hinnangud  

 

 

Üldine hinnang valdkonna kohta 

Kuusalu vallas tegelevad laste ja perede heaolu tagamisega kvalifitseeritud spetsialistid. KOV-

is on vaid üks lastekaitsetöötaja enam kui 1314 lapse kohta, mistõttu ei jõua lastekaitsetöötaja 

katta kogu valdkonna vajadusi. KOV toetab töötaja kvalifikatsiooni tõstmist ning ka 

töönõustamist. Ennetustööga tegelemine on siiani süstematiseerimata ja pigem seotud 

projektipõhise rahastamisega. Hetkel puudub ka noorsoatöötajatel erialane kvalifikatsioon. 

Ennetustegevusega jõutakse vallas tegeleda vähe. Tegevusi küll toimib, aga sageli on need 

planeeritud koordineerimatult. Sihiks on võetud teha rohkem koordineeritud tegevusi 

(noorsootöös - noortekeskused ja koolid; ühised koolitused lastevanematele jne). Valdkondade 

vahelises koostöös on juhtumialgataja enamasti lastekaitsetöötaja. Juhul kui eestvedajaks on 

kool või mõni muu lasteasutus, siis on enamasti kaasatud ka haridus- ja lastekaitsespetsialist. 

Võrgustiku kokkulepped on reguleeritud Star-is või suuliselt.  

 

SWOT analüüsi kasutades saab Kuusalu valla laste ja perede heaoluga seonduvalt 

iseloomustada järgnevalt: 

Tugevused Nõrkused 

 Toimiv esmatasandi arstiabi 

 Lapse heaolu jälgivate 

koostöövõrgustike toimimine  

 Mitmekesised tegevused beebidele ja 

väikelastele 

 Puudulik ülevaade laste 

terviseprobleemidest 

 Vähene ennetustegevuste osakaal 

laste ja perede heaolu tagamisel 
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 Head võimalused põhi-- ja 

gümnaasiumihariduse omandamiseks 

 Võimekus osaleda erinevates 

projektides 

 Kaasava hariduse põhimõtete 

järgimine 

 Tugispetsialistide toimivad 

ümarlauad  

 Väga head võimalused 

huviharidusega tegelemiseks 

 Reguleeritud õpilastranspordi liinid 

 Kõigile valla lastele kättesaadav 

koolieelne haridus 

 Erivajaduste laste ja perede 

toetamine 

 Mitmekesine sotsiaaltoetussüsteem 

 Toimiv tugiisikuteenus 

 Sotsiaaltranspordi teenus 

 Tegevuste planeerimisel toetutakse 

valdkondlikele arengukavadele 

 Turvaline ja looduskaunis keskkond 

 Kõrge kogukondlik identiteeditunne  

ning märkamisvõimekus 

 Toetus töötajate kvalifikatsiooni 

tõstmiseks 

 Vabaühenduste aktiivsus 

 Väljakujunenud traditsioonid  

 Madal tööpuudus 

 

 Vähene ja koordineerimata 

teavitustöö laste ja perede heaolu 

puudutavate tegevuste läbiviimisel 

 Lapsi ja peresid toetavatest 

tegevustest vähene osavõtt 

 Haridusliku erivajadusega lastel 

puudub toimib toetussüsteem 

õpingute jätkamiseks 

 Haridusliku erivajadustega noorte 

aeganõudev abiteenuste 

rakendumine 

 Noortekeskuste tegevustes vähene 

noorte kaasatus 

 Kohapealsete tugiteenuste vähesus 

 Kogukonna vähene kaasatus teenuste 

arendamisel 

 Laste ja perede heaolu valdkonna 

arendamisel ja juhtumipõhisel 

lähenemisel tööjõuressursi vähesus 

 Puudulik laste erivajadusi arvestav 

infrastruktuur (õppeklassid, kaldteed 

jne) 

 Vabade elamispindade vähesus 

 Vähene tähelepanu alkoholi liig-

tarvitamisega seotud probleemidele 

 Valvega ujumiskoha puudumine 

 Mänguväljakute loomise, arendamise 

ja turvalisuse tagamise ebakorra-

pärane juhtimine ning rahastamine 

 Noorsootöö vallaülene 

koordineerimine 

 

Võimalused Ohud 

 Soodne geograafiline asend 

 Haridusasutuste mitmekesisus ja 

õppe- ning kasvatustöö hea tase 

 Õpilaskodu olemasolu 

 Riskigruppi kuuluvate perede 

mitmekesised toetamise võimalused 

 Kogukondlik toetus 

 Vabaühenduste  mitmekesisus 

 Vabatahtliku töö tegijate arvu kasv 

ühiskonnas 

 Kogukondlike rahastamismeetmete 

toetamine 

 Kultuuri- ja spordiringide rohkus 

 Kultuuri- ja spordiürituste rohkus 

 Infokanalite mitmekesisus 

 Linnalähedus 

 Transpordivõimaluste ebaühtlus 

 Laste ja peredel suunatud info 

kontrollimatus 

 Koolilõpetanud noorte koduvallast 

võõrdumine 

 Erivajadustega inimeste 

kasvutendents 

 Sisserändavad „riskipered“ 

 Järelevalveta laste rohkus 

 Laste vaba aja „üleorganiseerimine“ 

 Ühiskonnas kasvav sotsiaalselt 

mittetoimetulematute inimeste hulk, 

mistõttu kasvab vajadus 

sotsiaaltoetuste suurendamiseks 
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 Meedia on huvitatud laste ja perede 

heaolu käsitlemisest 

 Haldusreform 

 

 Kvalifitseeritud tööjõul on vähene 

võimalus vallas tööd leida 

 Riigis ei tunnustata 

sotsiaalvaldkonnas töötavaid inimesi  

 Erinevate huvigruppide infopuudus 

 Haldusreform 

 

 

II. Visioon, eesmärgid ja rakendusplaan  

Visioon  Kuusalu vald on lapsi ja peresid toetav ja hooliv kogukond. 

 

Eesmärgid  Analüüsist lähtuvalt on Kuusalu vallas seatud järgnevad eesmärgid, millest 

lähtuvalt täiustatakse ja muudetakse ka sotsiaalvaldkonna arengukava tegevuskava. 

 Kuusalu valla lastele ja peredele on loodud ennetustegevuste ja varase märkamise 

toimiv süsteem 

 Kuusalu valla lastele on tagatud mitmekülgsed arengut toetavad tingimused 

 Kuusalu vallas on loodud võimalused laste ja perede sotsiaalse kaitstuse tagamiseks ja 

probleemidega tegelemiseks  

 Kuusalu vald elukeskkonnana on turvaline ning laste ja perede heaolu toetav 

 Laste ja perede heaolu tagamine Kuusalu vallas toimub  kvalifitseeritud spetsialistide 

poolt ja erinevate valdkondade koostöös. 

 

Püstitatud eesmärkidest tulenevalt on sotsiaalvaldkonna arengukava tegevuskavasse lisatud 

laste ja perede heaolu kindlustavad tegevused. Kogutud andmeid uuendatakse vastavalt 

sotsiaalvaldkonnas arengukavas kokkulepitud korrale. 

 

Laste ja perede profiili koostamisel ning kogutud andmete alusel sotsiaalvaldkonna 

arengukavale LISA 1 koostamisel osalesid: Anu Kirsman, Aare Ets, Pilleriin Kurg, Kaie Ustav, 

Kalev Kuuspalu ning Kuusalu valla volikogu haridus- ja noorsootöö-, sotsiaal- ja  

kogukonnakomisjoni liikmed. 
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LISA 2 Kaubandus-Tööstuskoja 2012. aastal ettevõtjate hulgas läbi viidud 

uuringust „Kohalik omavalitsus ettevõtluse edendajana“.  
 

Uuringu tulemused näitasid, et hoolimata kohustuse puudumisest peab suurem osa 

omavalitsustest vajalikuks kohaliku ettevõtluskeskkonna edendamist. 75% vastanutest leidis, 

et omavalitsus peab aktiivselt toetama ettevõtluse arengut. Üle 90% küsimustikule vastanud 

omavalitsustest leidis, et ettevõtjad aitavad elavdada kohalikku elu ning kinnitati, et 

omavalitsus soovib oma vallas/linnas näha uusi ettevõtteid või olemasolevate laienemist. Ligi 

85% vastanutest nõustus ka väitega, et omavalitsuse aktiivne tegevus aitab luua vallas/linnas 

uusi töökohti või vähemalt säilitada olemasolevaid. Uuring tõi välja, et küsitluses osalenud 

omavalitsuste teadlikkus vallas/linnas esinevatest ettevõtlus-probleemidest ei ole kuigi kõrge. 

Üle poolte omavalitsustest mainis, et nende teadlikkus on selles osas rahuldav või pigem halb. 

Vallad/linnad sooviksid, et kohalikud ettevõtjad teavitaksid omavalitsusi senisest aktiivsemalt 

ettevõtlusega seotud muredest. Ligi 59% omavalitsustest hindas koostööd kohalike 

ettevõtjatega vähemalt heaks. Uuringust selgus, et koostööd tehakse nii taristu arendamisel, 

tööhõive valdkonnas kui ka piirkonna turundamisel. Ligi 94% omavalitsustest aitab otseselt 

kaasa ettevõtliku hoiaku kujunemisele ja ettevõtlusteadlikkuse kasvule oma vallas/linnas. 

Uuringust ilmneb, et kõige levinuimaks meetmeks, millega edendatakse noorte ettevõtlikkust, 

on huviringide toetamine (86% vastanutest). Üle 60% vastanutest mainis ka noorte 

ettevõtlikkust  arendavate ürituste korraldamise toetamist.  

Uuringus osalenud omavalitsused peavad kõige vajalikumaks meetmeks ettevõtluse 

edendamisel taristu arendamist (88% vastajatest). Sellele järgnesid kiire, lihtsa ja läbipaistva 

asjaajamise võimaldamine (59%) ning piirkonna tuntuse suurendamine ja/või maine 

parandamine (57%). Uuringu tulemused näitavad, et omavalitsuste hinnangul on peamiseks 

teguriks, mis piirab võimalusi edendada ettevõtlust, piisavate rahaliste vahendite puudumine.  

Uuringus analüüsiti võimalusi, kuidas saaks suurendada omavalitsuse huvi ettevõtluskeskkonna 

arendamise vastu. Enamik uuringus osalenud omavalitsustest toetas ideed, et osa ettevõtte  

tulumaksust võiks laekuda valla/linna eelarvesse (72% vastajatest). 23% omavalitsustest leidis, 

et osa üksikisiku tulumaksust võiks laekuda töötaja elukohajärgse ja osa töökohajärgse 

omavalitsuse eelarvesse. Lisaks pakuti välja idee, et osa käibemaksust (nt 25%) või 

kütuseaktsiisist (nt 30%) võiks laekuda omavalitsuste eelarvetesse. Mitmed vallad/linnad 

leidsid, et riik peaks senisest enam suunama investeeringuid piirkondadesse, mis jäävad 

väljapoole tõmbekeskuseid. Mõned omavalitsused pidasid vajalikuks seadustada ettevõtluse 

edendamine ülesandena tingimusel, et riik eraldab selle kohustuse täitmiseks ka täiendavaid 

ressursse. Uuringuga sooviti ka välja selgitada, mida saaksid omavalitsuse hinnangul teha 

ettevõtjad aitamaks nendel edendada piirkonna ettevõtlust. Ligi 70% vastajatest leidis, et 

kohalikud  ettevõtjad võiksid teavitada ettevõtlust takistavatest teguritest. 68% 

valdadest/linnadest leidis, et kohalikud ettevõtjad võiksid üles näidata rohkem initsiatiivikust 

ettevõtluse edendamise valdkonnas ning teha ettepanekuid, kuidas saaksid omavalitsused aidata 

kaasa  ettevõtlus-keskkonna arengule. Veidi alla poole märkis, et ettevõtjad võiksid osaleda 

senisest  aktiivsemalt omavalitsuste poolt korraldatavatel ettevõtlus-teemalistel üritustel (nt 

infopäevad,  koolitused, ümarlauad, ettevõtluskonkursid).  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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