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SISSEJUHATUS  

Rapla vallas on hea ja turvaline elada! 

Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja 

soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast 

arendamist. Tervise Arengu Instituut sätestab ühe tervise edendamise põhilise ideelise alusena 

muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud on lihtsasti kättesaadavad. Seega on 

tervisedendus ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline protsess, mis hõlmab nii inimeste oskuste ja 

teadmiste suurendamisele kui ka sotsiaalsete, keskkonna- ja majandustingimuste muutmisele 

suunatud tegevusi. 

Rapla maakonna tervise- ja heaoluprofiil annab ülevaate paikkonna elanike terviseseisundist 

ning seda mõjutatavatest teguritest. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab 

tegevusi suunata ning kasutada vahendeid targalt ja tulemuslikult. Tervise- ja heaoluprofiil on 

abiks inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate 

tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite 

määratlemisel.  

Rapla maakonna tervise- ja heaoluprofiil valmis 2010. aastal ning andmeid uuendati viimati 

2019. aastal. Maakonna tervise- ja heaoluprofiilis kajastuvad kõigi nelja omavalitsuse 

tervisedendust käsitlevad statistilised andmed. Maakonna tervisenõukogu suunitlusel otsustati 

koostada valdade tervisedenduse tegevuskavad, mis sisaldavad prioriteetseid eesmärke ja 

nendest lähtuvaid tegevusi. 

Tegevuskava kirjeldab tegevused, toimumiseaja ning vastutavad isikud, kes elanike tervisesse 

ja turvalisusesse panustavad.  

Kohaliku omavalitsuse vastutus on kujundada elukeskkond tervislikke valikuid toetavaks. 

Tervislike eluviiside järgimine on iga kodaniku valik. Lisaks võimaluste loomisele on oluline 

suurendada inimeste teadlikkust valikute võimalustest ja tervislikkusest, et elada kauem, 

tervemana ning täisväärtuslikumalt. 

Tegevuskava on jaotatud Sotsiaalministeeriumi tervisedenduse valdkondade kaupa. Riiklikke 

tervisedenduse tegevusi kujundab ja teostab eelkõige Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu 

Instituut, kuid valdkondlike tegevusi rakendatakse kohaliku omavalitsuse tasandil. 

Tervisedenduse valdkonna juhtimisel ning tegevuste elluviimisel on oluline roll kohalikul 

omavalitsusel. Lisaks rakendab antud tegevuskava Rahvatervise arengukava 2009-2020 

soovituslike tegevusi kohaliku omavalitsuse tasandil.  

Rapla valla tervisedenduse tegevuskava üldeesmärgid ja tegevused kujunesid endiste Rapla, 

Juuru, Kaiu ja Raikküla valdade terviseprofiilide ja tegevuskavade eesmärke ning probleeme 

analüüsides. Lisatud on ühinemisjärgse Rapla valla prioriteedid. Tegevused tulenevad 

üldeesmärgist ning vastutav organisatsioon on üldjuhul Rapla Vallavalitsuse koostöös 

erinevate organisatsioonidega. 

Tegevuskava on koostanud Rapla valla tervisenõukogu. 

Tervisedenduse tegevuskava seiret tehakse kord aastas ning uuendused ja täiendused viiakse 

sisse perioodi lõpus. 
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1. Tõenduspõhise terviseteabe kättesaadavaks tegemine ja 

tervisehariduse parandamine 

Üldeesmärk: tagada inimestele piisav teave, mis võimaldab teha teadlikke valikuid 

terviseriskide vähendamiseks. 

Jrk 

nr. 
TEGEVUSED 2021 2022 2023 2024 VASTUTAJA 

1. Valla tervisenõukogu 

järjepidev kohtumine ja 

koolitamine 

x x x x 
Rapla VV, spordi- ja 

tervisedenduse spetsialist 

2. Valla tervisenõukogu 

suutlikkuse mõõtmine PSI 

indeksi alusel 

x x x x 
Rapla VV, spordi- ja 

tervisedenduse spetsialist 

3. Tervisedenduslike projektide 

toetamine 
x x x x 

Rapla VV, spordi- ja 

tervisedenduse spetsialist 

4. Valla tervisestatistika 

analüüsimine 
 x  x 

Rapla VV, spordi- ja 

tervisedenduse spetsialist 

5. Vallalehes ja kodulehel 

tervise ja turvalisuse info 

edastamine 

x x x x 
Rapla VV, Spordi- ja 

tervisedenduse spetsialist,  

6. 
Tervise- ja spordiürituste 

kajastamine 
x x x x 

Spordi- ja tervisedenduse 

spetsialist, valla 

meediaspetsialist 

7. Erinevate uuringute 

läbiviimisele kaasa aitamine 

vallas ja tulemuste 

kommunikeerimine 

x  x  
Spordi- ja tervisedenduse 

spetsialist 
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2. Vigastuste ennetamine ja vähendamine 

Üldeesmärk: tagada turvaline elukeskkond vigastusriski võimalikult madalale tasemele 

viimiseks ja vigastuste raskusastme vähendamiseks. 

Jrk 

nr. 
TEGEVUSED 2021 2022 2023 2024 VASTUTAJA 

1. 

Mängu- ja spordiväljakud on 

kaasajastatud, varustatud 

turvaaluste ja standardsete 

atraktsioonidega 

x x x x 

Rapla VV, Spordi- ja 

tervisedenduse spetsialist, 

vallaaednik 

2. 
Haridusasutuste õuealad on 

turvalised  
x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem, (hallatava 

haridusasutuse juht) 

3. Rulapargid on turvalised x x x x 
Spordi- ja tervisedenduse 

spetsialist 

4. 
Ohukohtade kaardistamine ja 

ohtude maandamine 
x x x x 

Majandus-, arengu- ja 

planeeringuosakonna 

abivallavanem 

5. 
Heakorra tagamine 

turvakaameratega ja koostöös 

politseiga 

x x x x 
Majandus-, arengu- ja 

planeeringuosakonna 

abivallavanem 

6. Naabrivalvesektorite loomise 

soosimine ja toetamine 
x x x x 

Rapla VV (MTÜ Rapla 

Valla Külade Ühendus) 

7. Vabatahtlike 

päästekomandode toetamine 
x x x x Rapla VV, (Päästeamet) 

8. 
Ujumis- ja puhkealade 

arendamine ning hooldus 
x x x x 

Majandus-, arengu- ja 

planeeringuosakonna 

abivallavanem 

9. 

Elanikkonnakaitse ja 

koduohutuse koolitused, 

kriisikoolitused külades 

x x x x 
Rapla VV (MTÜ Rapla 

Valla Külade Ühendus) 

  



6 

 

3. Uimastite tarvitamise ennetamine ja vähendamine 

Üldeesmärk: alkoholismi, narkomaania ning suitsetamise ennetustegevuse tõhustamine, 

uimastite tarbimise vähendamine ja sõltuvusravi võimalustest teavitamine. 

Jrk 

nr. 
TEGEVUSED 2021 2022 2023 2024 VASTUTAJA 

1. 
Rehabilitatsiooni -ja 

terviseteenuse kättesaadavuse 

toetamine 

x x x x 
Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

2. 
Uimastiennetuskampaaniad ja 

koolitused koolides ja 

noortekeskustes 

x x x x 
Rapla VV, (hallatava 

haridusasutuse juht) 

3. Alkoholismi, narkomaania 

ning suitsetamise 

ennetustegevus 

x x x x 
Rapla VV, (hallatava 

haridusasutuse juht) 

4. 
Sõltuvusravi võimalustest 

teavitamine 
x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

5. Tõenduspõhiste programmide 

rakendamine (nt SPIN, 

Imelised aastad, Puhas 

tulevik) 

x x   

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 
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4. Tasakaalustatud toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine 

Üldeesmärk: edendada tasakaalustatud toitumist ning piisavat ja regulaarset liikumist pakkudes 

elanikele võimalusi langetada teadlikke tervislikke valikuid. 

Jrk 

nr. 
TEGEVUSED 2021 2022 2023 2024 VASTUTAJA 

1. 

Kõik koolid ja lasteaiad 

Liitumata liituvad Tervist 

Edendavate Koolide ja 

Tervist Edendavate 

Lasteaedade võrgustikega 

x x   

Spordi- ja tervisedenduse 

spetsialist, (hallatava 

haridusasutuse juht) 

2. 

Rapla valla koolid liituvad 

projektiga „Liikuma kutsuv 

kool“ 

x x   
Spordi- ja tervisedenduse 

spetsialist, (hallatava 

haridusasutuse juht) 

3. 
Rapla valla koolides 

toitlustaja pisteline kontroll, 

tagasiside küsimine 

x x x x 
Spordi- ja tervisedenduse 

spetsialist, (hallatava 

haridusasutuse juht) 

4. 
Rapla valla spordihoonete 

ja- rajatiste järjepidev 

arendamine 

x x x x Rapla VV 

5. 

Omaalgatuse ja 

ühistegevuste toetamine 

avalike spordi- ja 

mänguväljakute rajamisel 

ning hooldamisel 

x x x x Rapla VV 

6. 

Valla traditsiooniliste ja 

uute tervise- ja 

spordisündmuste 

jätkusuutlikkuse hoidmine 

x x x x 
Spordi- ja tervisedenduse 

spetsialist 

7. 

Noorte sportlike tegevuste 

harrastamise ulatuse 

kaardistamine ja toetamine 

x x x x 

Haridus,- kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

8. 

Kergliiklusteede võrgustiku 

järkjärguline arendamine ja 

olemasolevate 

kergliiklusteede hooldus 

x x x x Rapla VV 
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5. Elanike vaimse tervise edendamine 

Üldeesmärk: elanike vaimne tervis on positiivne, nad realiseerivad oma võimeid, tulevad toime 

igapäevase elu pingetega, suudavad töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimelised 

andma oma panuse ühiskonna heaks. 

Jrk 

nr. 
TEGEVUSED 2021 2022 2023 2024 VASTUTAJA 

1. 

Tugisüsteemi osutamise 

toetamine (eripedagoog, 

logopeed, psühholoog, 

sotsiaalpedagoog) 

haridusasutustes 

x x x x 
Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

2. 

Lastevanemate toetamiseks 

mõeldud programmide 

rakendamine (nt Imelised 

aastad) 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

3. 

Riskikäituvatele noortele 

mõeldud programmide 

toetamine (nt SPIN, Puhas 

tulevik) 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

4. 

Võrgustikutöö perevägivalla 

riskigruppidega, 

sotsiaaleluruumi, tugikodu jm 

võimaluste pakkumine 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

5. 

Individuaalse õpiabi 

võimaldamine 

(psühhiaatrilised uuringud, 

võimetekohane õppekava, 

kool või tugiisik) 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem, (hallatava 

haridusasutuse juht) 
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6. Turvalise seksuaalkäitumise edendamine 

Üldeesmärk: Positiivne ja lugupidav suhtumine seksuaalsusesse ning seksuaalsuhetesse. 

Riskikäitumise vähendamine. 

Jrk 

nr. 
TEGEVUSED 2021 2022 2023 2024 VASTUTAJA 

1. 
Noorte nõustamine x x x x 

Hallatava haridusasutuse 

juht 

2. 

Perede nõustamine x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

3. Tõenduspõhiste programmide 

rakendamine (Väeneiud, 

Kohtingu vägivald) 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

4. Seksuaalselt väärkoheldud 

laste aitamine 
x x x x 

Rapla VV, (SKA, 

Lastemaja, Politsei) 
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7. Muud tervist edendavad tegevused 

Üldeesmärk: Suurendada laste ja perede heaolu ning elukvaliteeti, abivajajatele kvaliteetse 

terviseteenuste kättesaadavuse tagamine, spetsialistide suutlikkuse tõstmine ja varajase 

märkamise struktuuri tõhustamine. 

Jrk 

nr. 
TEGEVUSED 2021 2022 2023 2024 VASTUTAJA 

1. 
Laste ja perede heaolu 

edendava kodanikualgatuste 

toetamine 

x x x x Rapla VV 

2. 

Hoolekandeasutustes (sh 

erihoolekandeasutustes) 

tingimuste parendamine 

vajadusel uute ehitamine 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

3. 

Koostöö maakonna 

hoolekandesüsteemi partnerite 

vahel spetsiifiliste teenuste 

pakkumisel 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

4. 

Eakate ja erivajadusega 

inimeste 

koduhooldussüsteemi 

aredamine 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

5. Sotsiaaltransporditeenuse 

arendamine ja osutamine 
x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

6. 
Perearstide ja perekeskuse 

toetamine 
x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

7. 

Tervisevaldkonna 

sidusrühmade võrgustiku 

arendamine, võrgustikutöö 

edendamine 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

8. 

Supervisioon/kovisioon 

korraldamine sotsiaal- ja 

tervisevaldkonna 

spetsialistidele 

x x x x Rapla VV 

9. 

Riskilaste projektid ja 

tegevused (malev, 

seikluslaager, matkad) 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 

10. 

Ühised ümarlauad/ koolitused 

võrgustikule (kool, vald, 

politsei) 

x x x x 

Haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna 

abivallavanem 
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11. 

Vajadusel toetada erineva 

suundadega tugirühmi ja 

personaalset nõustamist 

lastevanematele (HEV ja 

erivajadusega lapsed, AA 

tugirühm) 

x x x x 
Rapla VV, Lastekaitse 

peaspetsialist 

 


