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SISSEJUHATUS 

 

Alutaguse valla  elanike heaolu arendamisel on oluline, et tehtavad otsused ja asjakohase sekkumiste 

kavandamine põhineksid süsteemselt analüüsitud andmetele ja  teadmistel. Heaoluprofiil on 

strateegilise planeerimise alusdokument, milles on kirjeldatud ja analüüsitud kindla territooriumi 

elanike tervise ja heaolu seisundit ning neid mõjutavaid tegureid.  

 

Heaoluprofiili koostamine on omavalitsuse elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. 

Heaoluprofiili  koostamise ülesanne tuleb rahvatervise seadusest. Käesolevas heaoluprofiilis on 

valdkondade ja teemade kaupa analüüsitud 80 erinevat heaolu aspekti. Profiili koostamisse oli 

kaasatud  Alutaguse Vallavalitsuse ja allasutuste  valdkonnaspetsialistid ja -juhid ning strateegilised 

partnerid nagu Politsei- ja Piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusamet ja paljud teised. Üks profiili 

koostamise läbivatest metoodikatest on viimase 3-10 aasta näitajate ja trendide tõlgendamine. 

Koroonaviiruse pandeemia on tinginud 2020. aasta andmetes märgatavaid statistilisi anomaaliaid. 

Seetõttu on püütud analüüside koostamisel erakorralist mõju arvesse võtta ja võimalusel vaadeldud ka 

pikemaid aegridu kui indikaatorite tabelites näidatud. Heaoluprofiil täidab hetkeolukorra analüüsi rolli 

ja on sisend tegevuskavade ja eelarvete koostamisele, et parandada analüüsis ilmnenud kitsaskohti ja 

viia heaolu tagavaid avalikke teenuseid kõrgemale tasemele. 

 

 Heaoluprofiili koostamisega  kaardistas Alutaguse vald  oma elanike tervise-ja teenuste näitajaid ning  

teisi inimeste elukorraldust  mõjutavaid tegureid. Profiili koostamise käigus analüüsiti indikaatoreid, 

selgitati välja probleemid ja vajadused ning püstitati valdkondade ülesed eesmärgid tervise- ja heaolu 

arendamisel. Protsessi väljund on otsuse tegijaile ja kogukonnale esitatav profiil, milles kirjeldatakse 

nii teksti kujul kui ka graafiliselt kogukonna tervise- ja heaoluprobleeme, vajadusi ning nende 

võimalikke lahendusi. 

 

Vastavalt eesmärkidele ja ülesannetele toimub edaspidi tegevuste kavandamine ja elluviimine. 

Heaoluprofiil on abivahend ja alusanalüüsi dokument inimeste ning keskkonna tervise, heaolu ja 

turvalisuse mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel ja prioriteetide seadmisel. 

Profiili valmimisse panustasid info ja valdkonnahinnangutega partnerid Politsei-ja Piirivalveamet, 

Sotsiaalkindlustusamet, Päästeamet, Töötukassa, Tervise Arengu Instituut, Toidupank ja muud 

teenuseosutajad. 

 

Koostajad 

 

Alutaguse Vallavalitsus: Kairi Hõbemeri, Evi Kruzman, Julia Lehtla, Zlata Hollat ja teised valla 

spetsialistid ja koostööpartnerid. Suur tänu kõikidele valdkonna spetsialistidele. 
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1. DEMOGRAAFILINE OLUKORD JA RAHVASTIKU TERVIS 

 

1.1. DEMOGRAAFILINE OLUKORD 

 

Terve Eesti üheks suurimaks väljakutseks on rahvastiku vähenemine ja vananemine. Nagu enamikes 

Eesti piirkondades, on elanike arv langenud ka Alutagusel. 

 

1.1.1. RAHVAARV 

 

01.01.2021 a. seisuga elas Alutaguse vallas rahvastikuregistri andmetel 4682 inimest. 2015. aastal 

elas vallas kokku 5009 inimest, millest mehi oli kokku 2513 ja naisi 2496.  Eelmistel aastatel on 

vähenenud keskmiselt 100 inimest aastas. Viimasel kahel aastal on valla elanikkond on jäänud 

stabiilseks. Meeste ja naiste osakaal on püsinud võrdselt. 

 

 
Joonis 1.1.1.a Aastakeskmine rahvaarv 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kokku 5009 4974 4917 4818 4714 4680 4682 

Mehed 2513 2518 2474 2434 2377 2371 2367 

Naised 2496 2456 2443 2384 2337 2309 2315 

 

Tabel 1.1.1.a Aastakeskmine rahvaarv 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U 
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1.1.2. RAHVASTIKU SOO- JA VANUSJAOTUS 

 

Elanikkonna soolis-vanuseline struktuur on tasakaalust väljas ehk raskuskeskmega vanemates 

vanusrühmades. Tegemist on vananeva rahvastikuga, kus eakate arvukus suureneb. Vanuse struktuur 

on nii Ida-Viru maakonnas kui ka Alutaguse vallas Eesti keskmisega võrreldes vähem jätkusuutlik – 

laste ja noorte osakaal elanikkonnas on keskmisest madalam, eakate oma kõrgem. See tähendab, et 

perspektiivis tuleb enam tähelepanu pöörata teenuste osutamisele eakale elanikkonnale, samas pole 

aga oodata nõudluse suurenemist alus- ja üldhariduses. Rahvastiku dünaamikast lähtuvalt on valla 

jaoks olulised väljakutsed erinevate teenuste, keskkonna planeerimisel ja arendamisel. 

 

 

 
Joonis 1.1.2.a Rahvastikupüramiid 

 

Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV0282U 

 

 

1.1.3. LASTE ARV JA OSAKAAL RAHVASTIKUST 

 

Laste osakaal Alutaguse vallas on langemas. Kui 2017. aastal oli laste arv alates 0 kuni 19. eluaastani 

kokku 929, siis 2021. aastal madala iive tõttu on see näitaja kõigest 871. Märgatav langus on 

toimunud 2019 aastal, kus laste arv jääb alla 200. Kahe viimase aastate laste arv on kõikunud 10 kuni 

20 vahel. Alutaguse vallale tähendab see seda, et igal aastal jääb ühe lasteaiarühma võrra lapsi 

vähemaks, vanuses 15 kuni 19 aastaste laste osakaal väheneb igal aastal ühe klassi võrra. Seetõttu on 

hädavajalik läbi viia haridusreform. 
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Joonis 1.1.3.a Laste arv. Vanuserühmade 0-4, 5-9, 10-14 ja 15-19 ja aastate lõikes 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U, Vanuserühmad 0-6, 0-17 ning 7-26: 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0240 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

0-4 234 206 195 181 186 

5-9 221 212 200 220 221 

10-14 229 230 217 220 246 

15-19 245 240 223 235 218 

 

Tabel 1.1.3.a Laste arv. Vanuserühmade 0-4, 5-9, 10-14 ja 15-19 ja aastate lõikes 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U, Vanuserühmad 0-6, 0-17 ning 7-26: 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0240 
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Joonis 1.1.3.b Laste osakaal rahvastikust. Võrreldes Eesti keskmisega 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U, Vanuserühmad 0-6, 0-17 ning 7-26: 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0240 

 

 

1.1.4. DEMOGRAAFILINE TÖÖTURUSURVEINDEKS 

 

Demograafiline tööturusurve-indeks on Alutaguse vallas läbi aegade olnud stabiilne. Madalaim 

indeks oli 2019 aastal. Kui võrrelda Alutaguse valla andmeid kogu Eestiga, siis statistiliselt on valla 

demograafiline tööturusurve-indeks oluliselt kõrge, mis tähendab, et vananeva rahvastiku ja madala 

iibe tõttu on muutunud tööealiste inimeste arv. 

 

 

Joonis 1.1.4.a Demograafiline tööturusurveindeks. Tööturule sisenejate suhe tööturult 

väljujatesse  

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV06U 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Demograafiline tööturusurve-indeks 0,630 0,610 0,580 0,600 0,610 

Demograafiline tööturusurve-indeks (Eesti) 0,830 0,840 0,840 0,850  

 

Tabel 1.1.4.a Demograafiline tööturusurveindeks. Tööturule sisenejate suhe tööturult 

väljujatesse  

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV06U 

 

 

1.1.5. SÜNDIMUS 

 

Laste sündimus aastate lõikes on olnud kõikuv.  2017.aastal oli lapsi kokku 46, 2020 aastal oli 42 last. 

See-eest 2018 aastal on laste arv 33, 2019 a. 35 ja 2021 aastal 32 last. Poiste ja tüdrukute osakaal on 

samuti kõikuv. 2017 ja 2021. aastal oli tüdrukute sündimuse osakaal suurem. Enim poisslapsi sündis 

2019. ja 2020.aastal. Kui seesugune madal sündimus jätkub, siis võime prognoosida, et viie aasta 

pärast tekib vajadus läbi viia eelkooliasutuste tsentraliseerimine. 

 

 
 

Joonis 1.1.5.a Sündimus. Sündimuse üldkordaja 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV112U 
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Alutaguse vald 2017 2018 2019 2020 2021 

Poisid ja tüdrukud  46 33 35 42 32 

Poisid   21 15 24 27 11 

Tüdrukud 25 18 11 15 21 

 

Tabel 1.1.5.a Sündimus 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV112U 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Sündimuse üldkordaja 9,5 6,9 7,5 9,0 6,0 

Sündimuse üldkordaja (Eesti) 10,5 10,9 10,6 9,9 10,0 

 

Tabel 1.1.5.b Sündimuse üldkordaja 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV112U 

 

 

1.1.6. SUREMUS 

 

Alutaguse valla suremuse üldnäitajad on läbi aastate olnud enam-vähem stabiilsed. 2017 aastal 

registreeriti surmasid kokku 74, neist mehi kokku 33 ja naisi 41. 2018 ja 2019 aasta on 

suremuskordaja 1000 elaniku kohta 19,7 ja 16,8. 2020.aastal suri kokku 90, neist mehi 45 ja naisi 45. 

Kolme viimase aasta statistika põhjal näeme, et aastate lõikes sureb naisi veidi rohkem kui mehi. 

Eestiga võrreldes on Alutaguse vallas suremuskordaja arv tunduvalt kõrgem (vananev elanikkond). 

 

 
Joonis 1.1.6.a Surmade arv 
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Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U 

 
 

Joonis 1.1.6.b Suremuse üldkordaja. 1000 elaniku kohta 

 

Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Suremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOV 15,2 19,7 16,8 19,2  

Suremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOV (Eesti) 11,8 11,9 11,6 11,9  

 

Tabel 1.1.6.b Suremuse üldkordaja. 1000 elaniku kohta 

 

Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U 

 

 

1.1.7. LOOMULIK IIVE 

 

Vananeva elanikkonna tõttu on surmajuhtumeid rohkem kui sünde, seega rahvaarv Alutaguse vallas 

väheneb. Eestiga  võrreldes on Alutaguse valla iive on viimaste aastatega olnud stabiilses languses. 

Seega on valla rahvastikustruktuur suhteliselt ebasoodne vallaeelarve tulu- ja kulubaasi mõttes. 

Keskmisest suurema osakaalu moodustavad need inimesed, kes vajavad sotsiaal- ja haridusteenuseid, 

kuid maksutuludega vallaeelarvesse oma vanuse tõttu oluliselt ei panusta. 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Iive -28 -61 -44 -48 -54 

 

 

Tabel 1.1.7.1 Loomulik iive  

 

Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV112U, Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U 

 

 
Joonis 1.1.7.a Loomulik iive. Loomuliku iibe üldkordaja 

 

Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV112U, Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Iibe kordaja -5,8 -12,8 -9,4 -10,3  

Iibe kordaja (Eesti) -1,3 -1,0 -1,0 -2,0  

 

Tabel 1.1.7.a Loomulik iive. Loomuliku iibe üldkordaja 

 

Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV112U, Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U 

 

 

1.1.8. ÜLALPEETAVATE MÄÄR 

 

Ülalpeetavate määr on mittetööealised isikud vanuses 0-16 ja 65 ning enam. Alutaguse vallas oli 

2017. aastal ülalpeetavaid isikuid 1771 inimest ja 2020 aastal kokku 1727. Vanuses 0 kuni 16 oli 
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ülalpeetavaid kokku 684 ja üle 65 aastaseid oli kokku 1087. Võrreldes 2020.aasta andmetega ei ole 

näitajad oluliselt muutunud. Kuni 16 aastased ülalpeetavaid oli kokku 621 ja üle 65. aastaseid kokku  

1106. Seega eakaid ülalpeetavaid on kaks korda rohkem kui lapsi, mis on näitajate poolest sarnane 

kogu Eestiga. 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ülalpeetavate määr 56,3 57,3 57,4 58,5 59,7 

Ülalpeetavate määr (Eesti) 55,2 56,0 56,7 57,5 57,6 

 

Tabel 1.1.8.a Ülalpeetavate määr 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV063U 

 

1.1.9. RÄNNE 

 

Analüüsides viimase viie aasta rände näitajaid on Alutaguse vallast lahkunud ligi 200 inimest. 

Alutaguse valla väljarände saldo oli kõige suurem 2017. aastal kokku -63 inimest. 2019 ja 2020 

aastal on toimunud positiivne tõus sisserände näol. Sel perioodil näitaja tõusis 204 kuni 230 inimese 

peale ja vastavalt tõusule kahanes ka väljarändajate arv, milleks on 194 inimest. Seega 2016 aastat ja 

2021 aastat omavahel võrreldes näeme, et keskmiselt rände tõttu lahkub Alutaguse vallast aastas 50 

inimest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.1.9.a Rändesaldo üldkordaja. 1000 elaniku kohta 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RVR02 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rändesaldo kordaja -5,7 -12,9 -9,0 2,1 10,7 

Rändesaldo kordaja (Eesti) 0,8 4,0 5,3 4,0 2,8 
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Tabel 1.1.9.a Rändesaldo üldkordaja. 1000 elaniku kohta 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RVR02 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sisseränne 161 149 181 204 230 143 

Väljaränne 189 212 224 194 180 225 

Rändesaldo -28 -63 -43 10 50 -82 

 

Tabel 1.1.9.1 Elukohta vahetanud inimeste arv 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RVR02 

 

 

1.1.10. HARIDUSTASE 

 

Statistikaameti andmetel näeme, et 2018 aastast kuni 2020 aastani on haridustase Alutaguse vallas 

olnud suhteliselt stabiilne. Nii 2018. aasta kui ka 2020.aasta näitavad, et madalat või põhiharidust 

meeste ja naiste seas omab ligi 21% - 23% inimest. Kesk- või kutseharidust omab 49 % 

elanikkonnast ja seda nii meeste kui naiste seas. Täpsemalt saame öelda, et meeste osakaal 

keskhariduse ja kutsehariduse omandamisel on suurem kui naiste osakaal. 2020. aasta seisuga kesk- 

või kutseharidusega mehi kokku 1159 ja naisi kokku 825. Kõrghariduse baasnäitaja on samuti 

stabiilne, 28% ja 29 %. Kui kesk- ja kutsehariduse tase on kõrgem meeste seas, siis kõrg- või 

keskerihariduse näitajad on naiste seas kõrgemad. 2020.aasta seisuga omab kõrgharidust või 

keskeriharidust kokku 462 meest, siis naisi on kokku 722. Alutaguse vallas elab kõrgharidusega naisi 

kolmandiku võrra rohkem kui mehi. 
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Joonis 1.1.10.a Haridustase. Haridustase elanikkonnas 

 

Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV0232U 

 

 2018 2019 2020 2021 

Madal 22,52 21,99 21,48 20,65 

Keskmine 49,09 49,05 48,98 49,17 

Kõrge 27,87 28,47 29,07 29,96 

Madal (Eesti) 19,18 18,87 18,59  

Keskmine (Eesti) 45,09 45,02 45,00  

Kõrge (Eesti) 34,60 34,96 35,47  

 

Tabel 1.1.10.a Haridustase. Haridustase elanikkonnas 

 

Allikad: Statistikaameti andmebaas, tabel RV0232U 

 

 

1.1.11. LASTE ARV HARIDUSASUTUSTES JA LASTEHOIUS 

 

Alutaguse valla laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes on aastate lõikes muutumas tänu teiste 

omavalitsuste lastele. Aastal 2019 ja 2020 on toimunud haridusasutustes märgatavalt muutusi igas 

kooliastmes, kus laste arv on suurenenud väljaspool omavalitsust tulnud lastele kuni 20 last igas 

kooliastmes. 
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alusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja 

haridusasutustes esimene kooliaste, KOV-i laste arv 

lastehoidudes ja haridusasutustes teine kooliaste, KOV-i 

laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes kolmas kooliaste, 

KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 

 

Joonis 1.1.11.a Laste arv haridusasutustes ja lastehoius. Haridustasemete (alusharidus (sh lastehoid) 

esimene, teine ja kolmas kooliaste) ja aastate lõikes 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

alusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates 

lastehoidudes ja 

haridusasutustes 

179 169 170 165 

 

esimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates 

lastehoidudes ja 

haridusasutustes 

120 114 121 126 

 

teine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates 

lastehoidudes ja 

haridusasutustes 

101 119 117 126 

 

kolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates 

lastehoidudes ja 

haridusasutustes 

102 101 99 124 

 

alusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes  232 223 227  

esimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja 

haridusasutustes 

 
169 186 176 

 

teine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja 

haridusasutustes 

 
156 158 170 

 

kolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja 

haridusasutustes 

 
140 175 192 

 

 

Tabel 1.1.11.a Laste arv haridusasutustes ja lastehoius. Haridustasemete (alusharidus (sh lastehoid) 

esimene, teine ja kolmas kooliaste) ja aastate lõikes 
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Allikad: Haridussilm; KOV enda kogutud info lastehoidude kohta 

 

 

1.1.12. ALUSHARIDUSES JA LASTEHOIUS OSALEVAD LAPSED 

 

Alutaguse vald osutab alusharidusteenust neljas piirkonnas: Iisaku Lasteaed „Kurekell“, Illuka Kool, 

Mäetaguse Lasteaed „Tõruke“ ja Tudulinna Lasteaed „Tudulinnud“. Valla lasteaedades on kokku 13 

rühma ning neis kõigis käib 2020 aasta seisuga kokku 165 last. Seega on rühmas keskmiselt 13,7 

last. Lasteaias käivate laste arvus pole viimase nelja aasta jooksul olulisi muutusi toimunud. Aastate 

lõikes laste arv väheneb ja iga aasta jääb ühe lasteaiarühma võrra lapsi vähemaks, seega tuleb 

mõelda edaspidi alushariduse tsentraliseerimisele. 

 

1.1.13. KESKHARIDUSE TASEMEL ÕPPURITE JAGUNEMINE ÜLDKESKHARIDUSE JA 

KUTSEKESKHARIDUSE VAHEL 

 

Alutaguse vallas on üks üldkeskhariduskool, kutsehariduskoolid puuduvad. Iisaku Gümnaasiumi 

osas väheneb iga aastaga Alutaguse valla laste arv. 

 

1.1.14. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE 

 

Tuginedes rahavastikuregistri andmetele on Alutaguse vallas kõik lapsed koolikohusust täitvad, kuid 

üksikute erandite puhul on olnud, et lapsed täidavad koolikohustust välismaal aga Eestis mõistes on 

need lapsed koolikohustust mitte täitvad õpilased kuna puuduvad kanded lastest Eesti Hariduse 

Infosüsteemis. 

Koolikohustuse täitjate laste arv on aastate lõikes suurenenud. Alutaguse vallas paindlik 

kaasavharidussüsteem, mis võimaldab kõikidel lastel omandada põhiharidust. 

  

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Koolikohustust mittetäitvate laste osakaal (%)  -8,9 -11,4 -10,2  

 

Tabel 1.1.14.1 Koolikohustuse täitmine. Koolikohustust mittetäitjate arv aastate lõikes  

 

Allikad: Eesti Hariduse infosüsteem; KOV 
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1.1 DEMOGRAAFILINE OLUKORD. KOKKUVÕTE 
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2.0  1.0 1.1.2 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 

 

   1.0  1.0 1.1.3 Laste arv ja osakaal rahvastikust 
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   1.0  1.0 1.1.5 Sündimus 

   

2.0  2.0 1.1.6 Suremus 

 

   1.0  1.0 1.1.7 Loomulik iive 

   

2.0  1.0 1.1.8 Ülalpeetavate määr 

 

   

4.0  3.0 1.1.9 Ränne 

   

   

3.0  2.0 1.1.10 Haridustase 

  

   

3.0  3.0 1.1.11 Laste arv haridusasutustes ja lastehoius 

  

   

3.0  2.0 1.1.12 Alushariduses ja lastehoius osalevad lapsed 

  

   3.0  2.0 
1.1.13 Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine 

üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel   

   4.0  3.0 1.1.14 Koolikohustuse täitmine 
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Kokkuvõte: 

Alutaguse vallas elas rahvastikuregistri andmetel 01.01.2021 seisuga 4682 inimest. Valla elanikkond 

on tervikuna viimasel kahel aastakümnel olnud kahanev ja vananev. Viimaste aastatega sünnib kümme 

last vähem, samas suureneb iga aastaga 10-15 võrra vanuses 85+ a. inimeste arv. Sooline jaotus meeste 

ja naiste vahel on suhteliselt võrdne, kuid erinevust näeme vanemas eas kus meeste osakaal väheneb 

ja naiste eluiga pikeneb. Statistika andmetel üksikud naised elavad 15 kuni 20 aastat üksinda. 

Keskmine meeste eluiga on 72 ja naiste keskmine eluiga on 83. Alutaguse vallas on kõrge suremus, 

keskmiselt 80 inimest aastas. Samas sündimus on väga madal, keskmiselt 35 last aastas. Üldrahvastiku 

näitajatest on laste osakaal väike. 

Tööturuindeks aastate lõikes on Alutaguse vallas olnud stabiilselt kõrge. 

Analüüsides viimase viie aasta rände näitajaid on Alutaguse vallast lahkunud ligi 200 inimest. 

Alutaguse valla väljarände saldo oli kõige suurem 2017. aastal kokku -63 inimest. 2019 ja 2020 aastal 

on toimunud positiivne tõus sisserände näol. Sel perioodil näitaja tõusis 204 kuni 230 inimese peale ja 

vastavalt tõusule kahanes ka väljarändajate arv, milleks on 194 inimest. Seega 2016 aastat ja 2021 

aastat omavahel võrreldes näeme, et keskmiselt rände tõttu lahkub Alutaguse vallast aastas 50 inimest. 

Laste osakaal Alutaguse vallas on langemas. Kui 2017. aastal oli laste arva alates 0 kuni 19. 

eluaastani kokku 929, siis 2020. aastal madala iive tõttu on see näitaja 856. Laste alusharidus on 

aastate lõikes stabiilne. Esimese kooliastme statistilised andmed on tõusuteel või jäävad samaks ehk 

5.aasta jooksul läheb esimesse klassi kuni 35 last. Seejärel toimub alusharidusele naasvaid laste arvu 

vähenemine. Teise kooliastme näitajad on samuti stabiilsed, kuid tulevikus tendents langeb või jääb 

samaks tänu teistest omavalitsustest tulnud laste tõttu. Analüüsides kõiki kooliastmeid eraldi võib 

tõdeda, et iga-aastaselt on kuni 20 last lisandunud teistest omavalitsustest. 

Alutaguse vald osutab alusharidusteenust neljas piirkonnas: Iisaku Lasteaed „Kurekell“, Illuka Kool, 

Mäetaguse Lasteaed „Tõruke“ ja Tudulinna Lasteaed „Tudulinnud“. Valla lasteaedades on kokku 13 

rühma ning neis kõigis käib 2020 aasta seisuga kokku 165 last. Seega on rühmas keskmiselt 13,7 last. 

Lasteaias käivate laste arvus pole viimase nelja aasta jooksul olulisi muutusi toimunud, kuid 

järgnevatel aastatel väheneb laste arv iga aasta ühe rühmajagu laste võrra. Statistikaameti andmetel 

näeme, et 2018 aastast kuni 2020 aastani on haridustase Alutaguse vallas olnud suhteliselt stabiilne. 

Nii 2018. aasta kui ka 2020.aasta näitavad, et madalat või põhiharidust meeste ja naiste seas omab ligi 

21% - 23% inimest. Kesk- või kutseharidust omab 49 % elanikkonnast ja seda nii meeste kui naiste 

seas. Täpsemalt saame öelda, et meeste osakaal keskhariduse ja kutsehariduse omandamisel on suurem 

kui naiste osakaal. 2020. aasta seisuga kesk- või kutseharidusega mehi kokku 1159 ja naisi kokku 825. 

Kõrghariduse baasnäitaja on samuti stabiilne, 28% ja 29 %. Kui kesk- ja kutsehariduse tase on meeste 

seas kõrgem, siis kõrg- või keskerihariduse näitajad on naiste seas kõrgemad. 2020.aasta seisuga omab 

kõrgharidust või keskeriharidust kokku 462 meest, siis naisi on kokku 722. Alutaguse vallas elab 

kolmandiku võrra kõrgharidusega naisi rohkem kui mehi. 

Toetudes eeltoodule võib oletada, et 2030 aastaks elab Alutaguse vallas ligi 4000 inimest, kus 

kõrgemaealiste osakaal tõusu teel ja alaealiste laste osakaal on suures languses. 
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TUGEVUSED     

• Alutaguse valla tugevus on stabiilne 

elanikkond. 

• Tugev ja arenev haridusvõrgustik (koolid, 

lasteaiad ja huvikool). 

• Lastega peresid toetav teenuste ja toetuste 

süsteem(rahalised toetused, koolitransport, 

lastehoiu kohamaksu soodustus, kooli ja 

lasteasutuste toiduraha) 

 

NÕRKUSED      

 

• Alutaguse vald on territoriaalselt 

hajaastuspiirkond 

• Vananev rahvaarv ja vähene sündimus. 

• Kõrge töötus. 
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1.2 RAHVASTIKU TERVISE SEISUND 

 

1.2.1 SUREMUS VERERINGEELUNDITE HAIGUSTESSE 

 

Vereringeelundite haigustest tingitud surmade osakaal on Alutaguse vallas langemas. Statistika 

põhjal näeme, et enim vereringeelundite haigestumist esineb naistel. Eestiga võrreldes näeme, et 

naiste osakaal ületab meeste osakaalu. Aastatega on Alutaguse vallas vereringeelundite haigustesse 

surmemus langenud, kuid mitte oluliselt palju.    Alutaguse vald ja  Eesti on näitajate poolest 

sarnased. Selleks, et näitajad jätkaksid oma langustrendi nii vallas kui ka kogu Eestis aitaks 

õigeaegne ennetustegevus ja kaasaegne ravimetoodika, mis võimaldaks vereringeelundite haigusi ära 

hoida. 

 

  

Joonis 1.2.1.a Suremus vereringeelundite haigustesse. Vereringeelundite haigustest tingitud surmade 

osakaal 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29 

 

Võimalusel analüüsida juurde muutuseid perioodil enne haldusreformi.  

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30   

 

 2018 2019 2020 

Mehed 45,7 55,9 42,2 

Naised 70,8 62,2 51,1 

Mehed (Eesti) 42,6 41,9 41,5 

Naised (Eesti) 57,5 56,7 55,2 

Tabel 1.2.1.1 Suremus vereringeelundite haigustesse. Vereringeelundite haigustest tingitud surmade 

arv - 3 aasta keskmine 
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Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29, Võimalusel analüüsida 

juurde muutuseid perioodil enne haldusreformi:, Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika 

andmebaas, tabel SD30 

 

 

1.2.2 SUREMUS PAHALOOMULISTESSE KASVAJATESSE 

 

Pahaloomuliste kasvajate arvnäitajate arv aastate lõikes on olnud suhteliselt stabiilne (2018-19,  

2019-12, 2020-17). Kuigi naisi sureb rohkem, on oluline suunata ja tõsta inimeste teadlikkust 

erinevate ennetavate meetmete osas - näiteks õigeaegne enese tervisekontroll, tervislikud eluviisid ja 

toetavad esmatervishoiuteenuste tarbimine. 

 

 
Joonis 1.2.2.a Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse. Pahaloomulistest kasvajatest tingitud 

surmade osakaal 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29, Võimalusel vaadata 

lisaks andmeid enne haldusreformi, Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel 

SD30 
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Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29, Võimalusel vaadata 

Tabel 1.2.2.a Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse. Pahaloomulistest kasvajatest tingitud 

surmade osakaal, lisaks andmeid enne haldusreformi , Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika 

andmebaas, tabel SD30 

 

1.2.3 SUREMUS VÄLISPÕHJUSTESSE 

 

Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad aastate lõikes: (2018-4, 2019-5, 2020-3), 

vereringehaigused aastate lõikes (2018-42, 2019-5, 2020-3) ja pahaloomulised haigused aastate 

lõikes: (2018-19, 2029-12, 2020-17). Erinevate välispõhjuste alla kuuluvatest surmajuhtumitest on 

õnnetuste, mürgistuste ja traumade osakaal suurem meeste osas aga vereringehaigustesse ja 

pahaloomulistesse kasvajatesse sureb rohkem naisi. 

 

 

 

 

Joonis 1.2.3.a Osakaal - Suremus välispõhjustesse. Välispõhjustest tingitud surmade osakaal kõigist 

surmadest 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29, Võimalusel analüüsida 

juurde statistikat enne haldusreformi:, Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel 

SD30, Laste surmad (0–17 a): Surma põhjuste register (andmepäring) 

 

 2018 2019 2020 

Mehed 19,6 11,8 13,3 

Naised 20,8 17,8 24,4 

Pahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadest 20,2 15,2 18,9 

Mehed (Eesti) 28,4 28,1 26,3 

Naised (Eesti) 21,6 21,7 20,2 

Pahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadest 

(Eesti) 
24,8 24,7 23,1 

    

   



Alutaguse Valla Heaoluprofiil 2022 

 

1.2.4 MAAKONNA ELANIKE ALKOHOLIST PÕHJUSTATUD SUREMUS 

 

Alkoholi tarvitamisest põhjustatud surmade arv on aasate lõikes suurenenud. 2108 aasta ja 2020 

aasta olid alkoholist tingitud surmade osakaal suurem kui 2017 ja 2019. aasta. Võrreldes Alutaguse 

valla näitajaid kogu Eestiga, siis näeme, et alkoholist tingitud suremuse osakaal aastate lõikes enam-

vähem võrdsed. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Surmade arv maakonnas kokku 2185 2199 2152 2226 

Alkoholist põhjustatud surmade arv kokku 59 71 61 81 

Alkoholist põhjustatud surmade % 2,7 3,2 2,8 3,6 

 

Tabel 1.2.4.1 Maakonna elanike alkoholist põhjustatud surmade arv 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD40 

 

 

 

Joonis 1.2.4.b Maakonna elanike alkoholist põhjustatud suremus. Alkoholi tarvitamisest tingitud 

surmade osakaal kõigist surmadest 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD40 

 

 2017 2018 2019 2020 

Osakaal 2,7 3,2 2,8 3,6 

Osakaal (Eesti) 2,9 3,1 3,3 3,9 

 

Tabel 1.2.4.b Maakonna elanike alkoholist põhjustatud suremus. Alkoholi tarvitamisest tingitud 

surmade osakaal kõigist surmadest 
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Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD40 

 

 

1.2.5 MAAKONNA ELANIKE VARAJANE SUREMUS 

 

Alla 65.astaste meeste suremus on kaks korda suurem kui naiste oma ja see näitaja on aastate jooksul 

suhteliselt stabiilne. Seesugune olukord viitab asjaolule, et järjepidevalt eakate naiste osakaal meeste 

osas suureneb - kahekordistub ja töövõimelises eas meeste osakaal väheneb. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Kokku 517 499 488 515 

Mehed 380 366 345 379 

Naised 137 133 143 136 

 

Tabel 1.2.5.1 Maakonna elanike varajane suremus. Varajaste (< 65 eluaastat) surmade arv 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U 
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 2017 2018 2019 2020 

Meeste varajaste surmade osakaal (3 a keskmine)  36,2 35,7  

Naiste varajaste surmade osakaal (3a keskmine)  11,7 11,7  

Meeste varajaste surmade osakaal (3 a keskmine) (Eesti)  29,9 30,4  

Naiste varajaste surmade osakaal (3a keskmine) (Eesti)  10,3 10,6  

 

Tabel 1.2.5.a Maakonna elanike varajane suremus. Varajaste (< 65 eluaastat) surmade osakaal 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U 

 

 

Joonis 1.2.5.a Maakonna elanike varajane suremus. Varajaste (< 65 eluaastat) surmade osakaal 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U 
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Joonis 1.2.5.b Maakonna elanike varajane suremus. Varajaste (< 65 eluaastat) surmade 

osakaal  

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Mehed 38,8 36,0 33,9 37,3 

Naised 11,4 11,3 12,6 11,2 

Mehed (Eesti) 30,3 30,3 29,0 32,0 

Naised (Eesti) 10,8 10,0 10,2 11,5 

 

Tabel 1.2.5.b Maakonna elanike varajane suremus. Varajaste (< 65 eluaastat) surmade 

osakaal  

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U 

 

1.2.6 MAAKONNA ELANIKE OODATAV ELUIGA  

 

Oodatav eluiga on meestel ja naistel 2018/2019 aastal sündinutel keskmiselt elada kuni 76 eluaastaid. 

2019/2020 aastal sündinutel keskmiselt elada jäänud kuni 76 aastaid. Tõenäoliselt on valla elanike 

keskmine eluiga 76 eluaastat. Seega peab tulevikus mõtlema erinevatele teenustele, toetustele- kui 

kaua vajab keskmiselt eakas inimene peale aktiivset tööelu kõrvalabi. Arvestusega, et keskmiselt 

peab eakas pensionipõlve 10-15 aastat. 
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Joonis 1.2.6.a Maakonna elanike oodatav eluiga. Elanike oodatav eluiga 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel OE0452 

 

 2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Mehed 64,5 65,6 66,4 66,3 68,1 69,2 69,1 69,5 69,6 70,2 70,5 70,9 

Naised 76,7 77,6 78,3 79,1 78,8 79,8 80,5 79,7 79,9 80,6 80,6 80,7 

Mehed 

(Eesti) 
70,0 70,8 71,3 71,4 72,7 72,3 73,1 73,2 73,7 73,9 74,4 74,4 

Naised 

(Eesti) 
80,1 80,5 81,0 81,2 81,3 81,5 81,9 81,9 82,3 82,4 82,8 82,8 

Tabel 1.2.6.a Maakonna elanike oodatav eluiga. Elanike oodatav eluiga 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel OE0452 

 

 

1.2.7 MAAKONNA ELANIKE TERVENA ELATAV ELUIGA 

 

Tervena elatava eluiga statistikale toetudes on alates 2018/2019 aastal 0 vanusest tervena elatud 

aastaid 51,11aastat 2019/2020 aastal 0 vanusest tervena elatuid aastaid 52,97 aastat 2018/2019 naised 

vanuses 65-69a on tervena elatud aastaid 4,65 aastat ja meestel 4,33 aastat. 2019/2020 naised 

vanuses 65-69a. on tervena elatud aastaid 4,85 aastat ja meestel 4,65 aasta. Seega on tõusnud nii 

naistel kui meestel tervete elatud aastate osakaal 0,32 aasta võrra, mis on positiivne. Võttes arvesse 

maakonna elanike keskmise vanuse ja tervelt elatud aastad, siis keskmiselt elab eakas 20-23 aastat 



Alutaguse Valla Heaoluprofiil 2022 

 

kaasavate haigustega. Kui elanikkond hakkab elama tervislike eluviisidega ja õigeaegsete haiguste 

ennetamisega suureneb ka tervena elatud inimeste eluiga. 

 

 

 

Joonis 1.2.7.a Maakonna elanike tervena elatav eluiga 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel TE753 

 

 
 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

Mehed 52,1 53,2 51,8 51,2 50,6 49,5 49,7 49,5 48,3 49,7 50,1 52,0 

Naised 55,4 56,8 56,0 54,2 51,8 51,2 51,3 50,8 51,2 51,0 52,3 54,1 

Mehed 

(Eesti) 
53,7 54,4 54,1 53,6 53,4 53,0 53,3 53,9 54,2 53,4 53,3 54,7 

Naised 

(Eesti) 
58,1 58,6 58,0 57,4 56,9 56,8 56,6 57,4 57,8 56,2 56,6 58,5 

 

Tabel 1.2.7.a Maakonna elanike tervena elatav eluiga 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel TE753 
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1.2.8 MAAKONNA ELANIKE HINNANG OMA TERVISELE 

 

2019a väga hea/hea 34,8%, ei hea ega halb 43,1% halb 22,1% 2020a väga hea/hea 41,6% ei hea ega 

halb 42,5% halb 15,9% . Analüüsides andmeid võib tõdeda, et inimeste hinnang oma tervisele on 

positiivselt tõusnud. Hinde "Väga hea "% on tõusnud 6,3% võrra, mis näitab osakaalu tõusu. Seda 

joont on vaja hoida ka tulevikus, et tõsta elanikkonna elukvaliteeti. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Osakaal 43 37 38 37 38 34 31 27 29 30 35 42 

Osakaal 

(Eesti) 
54 55 54 55 55 55 54 56 55 54 57 59 

 

Tabel 1.2.8.a Maakonna elanike hinnang oma tervisele 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TH88 

 

 

Joonis 1.2.8.a Maakonna elanike hinnang oma tervisele 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TH88 

 

 

1.2.9 UPPUNUD 

 

Viimaste aastate lõikes Alutaguse vallas uppunute arv on olnud stabiilne. Ajavahemikul 2017. kuni 

2020. aasta on olnud 1 uppunu. Arvestades asjaolu, et vald asub nii soode kui järvede alal on 

inimeste ettevaatlikkus ja teadlikkus olnud väga heal tasemel. 
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 2018 2019 2020 

Uppunuid 1 1 1 

 

Tabel 1.2.9.1 Uppunud. Uppunute arv aastate lõikes  

 

Allikad: Päästeameti interaktiivne kaart, Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, 

tabel UP03  

 

 

1.2.10 TULEKAHJUD 

 

Ennetustööde planeerimisel peks suuremat tähelepanu juhtima elektritööde kvaliteedile ja ohutusele: 

tulekahjud on toimunud seadmete rikked elektrikpaigaldistes, seda nii 2019,2020 aastatel kahel 

juhul. Õnnetusjuhtumite põhjusteks on hooletu kütteseadmete kasutamine ja elektrijuhtmete ebaõige 

paigaldamine ning kasutamine. Ennetavat tööd peab jätkama erinevate tuletööde tegemisel. 

Ennetavad loengud, järelevalve- koolis, töökollektiivides, meedias. 
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1.2. RAHVASTIKU TERVISE SEISUND. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.0  2.0 1.2.1 Suremus vereringeelundite haigustesse 
  

   1.0  2.0 1.2.2 Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse 

   

3.0  2.0 1.2.3 Suremus välispõhjustesse 
  

   

2.0  1.0 1.2.4 Maakonna elanike alkoholist põhjustatud suremus 
 

   

2.0  1.0 1.2.5 Maakonna elanike varajane suremus 
 

   

2.0  2.0 1.2.6 Maakonna elanike oodatav eluiga 
 

   

3.0  3.0 1.2.7 Maakonna elanike tervena elatav eluiga 
  

   

3.0  3.0 1.2.8 Maakonna elanike hinnang oma tervisele 
  

   

3.0  3.0 1.2.9 Uppunud 
  

   

3.0  3.0 1.2.10 Tulekahjud 
  

 

Kokkuvõte: 

Ida-Viru maakonna elanike tervena elatud aastad meestel on 50,8 ja naistel 52,28. Eestis on meestel 

tervena elatud aastad 54,0 ja naistel 58,0. Ida-Virumaal on nii meeste kui naiste tervena elatud arv 

madalam võrreldes kogu Eestiga. Ida-Viru maakonna tervena elatud naiste eluiga on võrreldes 

Eestiga väga suur vahe. 
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Pahaloomuliste kasvajate näitajad tõestavad, et naised põevad onkoloogilisi haigusi rohkem kui 

mehed.(C00-C97) Vereringeelundite haigusi põevad mehed rohkem kui naised. (I00I99) 

Pahaloomusliste kasvajate puhul sureb naisi rohkem kui mehi. 

Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumade juhtumite sooline jaotatavus: suurema osakaaluga 

õnnetusjuhtumeid juhtub meestega. Pahaloomuliste kasvajate tendents aastatega tõuseb. Vajadus on 

ennetava töö järele- elanikkonna õigeaegne tervisekontrollile, tervisekampaaniatele suunamine.  

Uppumistega seotud ja tulekahjudega juhtumite arv on stabiilne, seega on olnud ennetustööd 

järjepidevad ja seda tuleb jätkata. Ennetustööd peavad läbi viima ka esmatasandi tervishoiuteenuste 

osutajad, koolid, lasteaiad, meedia, et üheskoos tõsta elanikkonna teadlikkust kõikidel tasanditel. 

 

TUGEVUSED      NÕRKUSED 

 

• Ennetav tegevus elukeskkonna 

muutmiseks (teadlikkuse tõstmine, 

küttekolde- ja elektrisüsteemi parandamine). 

• Inimeste tervislik eluviis (liikumine, 

toitumine, teadlikkuse tõstmine) 

• Võimalikud elukeskkonnariskid. 

• Halb eriarsti kättesaadavus. 

• Madalad sissetulekud ja 

eneseteadlikkus, hooletu eluviis. 
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1.3. HAAVATAVAD SIHTRÜHMAD 

 

1.3.1. VÄHENENUD TÖÖVÕIMEGA ISIKUD 

 

Võrreldes Eestiga on  Alutaguse vallas vähenenud töövõimega isikute osakaal suurenenud ja seetõttu 

vajatakse suuremal või vähemal määral erinevaid sotsiaalteenuseid ja toetusi kohalikul tasandil. 

 

 

 

Joonis 1.3.1.a Töövõimetoetuse saajad ning töövõimetuse tõttu pensioni saajad 

 

Allikad: Töötukassa andmed: osalise ja puuduva töövõimega isikud (uus süsteem), 

Sotsiaalkindlustusamet: töövõimetuse tõttu pensioni saajad (vana süsteem) 
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Joonis 1.3.1.b Osakaal võrreldes Eesti keskmisega 

Allikad: Töötukassa andmed: osalise ja puuduva töövõimega isikud (uus süsteem),  

Sotsiaalkindlustusamet: töövõimetuse tõttu pensioni saajad (vana süsteem) 

 

 

1.3.2 PUUDEGA INIMESED 

 

Puudega inimeste osakaal on aastate lõikes olnud stabiilne. Domineeriv puudeliik on liikumispuue, 

sellele järgnevad psüühikahäire ja vaimupuue ning vähem domineeriv liik on meelepuue.  

Lastel esineb kõige rohkem liitpuue ja muu puue (keele- ja kõnepuue). Kõige vähem esineb 

meelepuue, nägemis- ja kuulmispuue ning vaimupuue. 

Täiskasvanute seas on enim liikumispuue, liitpuue ja vaimupuue ning kõige vähem esineb 

meelepuue. 

Eakate seas on enim liikumispuuet ja liitpuuet ning kõige vähem esineb vaimupuuet. 

Puudega inimesed domineeriva puude liigi järgi, vt alljärgnevat joonist: 
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Joonis 1.3.2.a Puudega inimesed domineeriva puude liigi järgi 

 2017 2018 2019 2020 

Liikumispuue 233 309 322 302 

Meelepuue (kuulmispuue, nägemispuue, kõne ja keele puue) 18 22 25 26 

Vaimupuue 37 32 29 25 

Puue psüühikahäire tõttu 81 98 97 93 

Liitpuue 194 218 184 175 

Muu puue * 90 84 54 49 

Tabel 1.3.2.a Puudega inimesed domineeriva puude liigi järgi 

Puudega inimesed puude raskusastme ja vanuserühma järgi aasta lõpu seisuga on ära 

toodud alljärgneval joonisel: 
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Joonis 1.3.2 alljärgneval joonisel:.b Puudega inimesed puude raskusastme ja vanuserühma järgi aasta 

lõpu seisuga 

 

 Lapsed (0-17a) Tööealised (18-64a) Eakad (>65a) 

Keskmine puue 6 141 67 

Raske puue 25 91 255 

Sügav puue 1 21 39 

 

Tabel 1.3.2.b Puudega inimesed puude raskusastme ja vanuserühma järgi aasta lõpu seisuga 

 

1.3.3 VANEMLIKU HOOLITSUSETA JA ABIVAJAVAD LAPSED 

 

Vallas alla 7a lapsi asenduskodus ei viibi. Hooldusperre on suunatud üks alaealine. 
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Joonis 1.3.3.a Lapsed, kes eraldati perest (aasta jooksul) 

Allikad: SoM (S-veeb);  STAR andmebaas, KOV 

 

 

 

Joonis 1.3.3.b Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamine (aasta jooksul) 

 

Allikad: SoM (S-veeb);  STAR andmebaas, KOV 
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Joonis 1.3.3.c Lastekaitsealased juhtumid 

 

Allikad: SoM (S-veeb);  STAR andmebaas, KOV 

 

 

1.3 HAAVATAVAD SIHTRÜHMAD. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

2.0  2.0 1.3.1 Vähenenud töövõimega isikud 
 

   

2.0  3.0 1.3.2 Puudega inimesed 
 

   

3.0  2.0 1.3.3 Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed 
  

 

Kokkuvõte: 

Haavatavad sihtrühmad Alutaguse vallas on vähenenud töövõimega isikud, üksi elavad eakad, 

puudega isikud. Tulevikus tuleks rohkem tähelepanu pöörata üksi elavatele eakatele kuna nende 

osakaal ja abivajadus iga aastaga suureneb. Vanemliku hoolitsuseta laste arv on väga väike. 

Kõikidele lastele on võimaldatud kas hoolduspered või asenduskoduteenused. Traumadega lastele 

võimaldatakse juhtumiplaani alusel erinevaid toetavaid tugiteenuseid. Vanemluse teadlikust on 

tõstetud järjepidevalt koolitusprogrammiga „Imelised aastad“, mida on rahastatud kohaliku 

omavalitsuse eelarvest.  

 

TUGEVUSED      NÕRKUSED 

 

• Abivajavate laste osakaal on madal 

• Õigeaegne sekkumine 

• Ennetustöö 

 

 

• Puudega inimeste osakaal on kõrge. 

• Eakate suur arv 

• Hajaastuse tõttu raskendatud teenuste 

kättesaadavus 
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1.4 TÖÖTURG 

 

1.4.1 REGISTREERITUD TÖÖTUS 

 

Töötute arv kasvab vähe haaval ja see halvendab perede maksujõulisust. Suureneb pikaajaliste 

heitunud isikute arv. Kui aastatel 2018 oli töötute arv 145 ja 2019 oli 151, siis aastal 2020 tõusis 

töötute arv 6% ehk 177. 

 

 2018 2019 2020 

Töötute arv 143 151 177 

 

Tabel 1.4.1.1 Registreeritud töötus. Registreeritud töötute arv aastate lõikes  

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TT064 

Töötukassa andmed 

 

 

 

Joonis 1.4.1.a Registreeritud töötus. Registreeritud töötuse määr aastate lõikes 

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TT064 

Töötukassa andmed 

 

 

1.4.2 PALGATÖÖTAJATE KESKMINE BRUTOTULU 

 

Eestiga võrreldes on Alutagusel 100 kuni 150 eurot brutotasu madalam. 
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Vanuses 25-49 aastaseid on tööga hõivatud vanuses 50-62 aastased 2019aastal: 472 meest ja 375 

naist 271 meest ja 264 naist 2020 aastal 466 meest ja 345 naist 280 meest ja 291 naist. Vanuses 25-

49 aastased on rohkem tööga hõivatud mehed. Vanuses 50-62 aastased on rohkem hõivatud naised. 

 

 

Joonis 1.4.2.a Palgatöötajate keskmine brutotulu (eurodes). Palgatöötajate keskmine brutotulu 

"kokku" aastate lõikes 

 

Allikad: Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kokku 928 968 1035 1121 1171 1205 

Kokku (Eesti) 1013 1078 1155 1234 1317 1380 

 

Tabel 1.4.2.a Palgatöötajate keskmine brutotulu (eurodes). Palgatöötajate keskmine brutotulu 

"kokku" aastate lõikes 

 

Allikad: Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004 
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Joonis 1.4.2.b Palgatöötajate keskmine brutotulu võrreldes Eesti keskmisega. Palgatöötajate 

keskmine brutotulu mehed/naised aastate lõikes 

 

Allikad: Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mehed 1042 1074 1138 1231 1276 1291 

Naised 802 848 914 991 1053 1109 

Mehed (Eesti) 1155 1221 1305 1386 1471 1530 

Naised (Eesti) 888 949 1019 1095 1176 1243 

 

Tabel 1.4.2.b Palgatöötajate keskmine brutotulu võrreldes Eesti keskmisega. Palgatöötajate 

keskmine brutotulu mehed/naised aastate lõikes 

 

Allikad: Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004 

 

 

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 

Alutaguse vallas: 

2018a. 1127,49 eurot  

2019 a. 1170,50 eurot  

2020 a. 1205 eurot 

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu Eestis: 

2018a. 1234 eurot 

2019a. 1317 eurot 

2020a. 1380 eurot 
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1.4.3 SOOLINE PALGALÕHE 

 

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu kahe aasta lõikes on tõusujoones 2019.aastal oli 1170,50 eurot 

ja 2020.aastal 1204.80. Palgatõus on ligi 100 eurot kuus, mis näitab vähest elukvaliteedi tõusu. Kui 

vaadata meeste ja naiste palganäitajaid, siis mehed teenivad 189 eurot brutotasuna rohkem kui 

naised. Seega märkimisväärne palgalõhe on olemas. Eestiga võrreldes jäävad palgatöötaja brutotulu 

100 kuni 150 euro ulatuses madalamaks. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Palkade erinevus (%) 23 21 20 19 18 14 

Palkade erinevus (%) (Eesti) 23 22 22 21 20 19 

 

Tabel 1.4.3.a Sooline palgalõhe. Meeste ja naiste kuukeskmise brutotulu erinevuse protsent aastate 

lõikes 

 

Allikad: Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004 

 

1.4.4 MAJANDUSLIK AKTIIVSUS 

 

Vallas puuduvad suurettevõtted, üks asutus SA Alutaguse Hoolekeskus, kus on üle 50 töötaja, mis on 

suurim tööandja. Seejärel on valla allasutused: koolid ja eelkooliasutused ja teised asutused-kokku 9, 

kus on 10-49 töötajat ja kõige rohkem on eraettevõtjad, registreeritud 363, kus töötab 1-9 töötajat. 

Seega vallas on palju ettevõtlusega tegelevaid isikuid, kes on endale tööandjad. Võimalik, et 

tulevikus võiks mõelda ettevõtluse arengule. Arvestades demograafilist olukorda, elanikkonna 

haridustaset võiks panustada ettevõtlusele, kus saaks kasutada rohkem nais tööjõudu. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Mikroettevõte (0-9 töötajat) 362 354 362 363 

Väikeettevõte (10-49 töötajat) 7 10 8 9 

Keskettevõte (50-249 töötajat) 1 1 2 1 

Suurettevõte (üle 250 töötaja) 0 0 0 0 

 

Tabel 1.4.4.1 Majanduslik aktiivsus. Aastate ja ettevõtte suuruse (mikro, väike, kesk, suur) lõikes  

 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel ER032 
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1.4 TÖÖTURG. KOKKUVÕTE 

 

HINNANGTREND 

4 3 2 1 

   

2.0  1.0 1.4.1 Registreeritud töötus 
 

   

3.0  3.0 1.4.2 Palgatöötajate keskmine brutotulu 
  

   

3.0  3.0 1.4.3 Sooline palgalõhe 
  

   3.0  2.0 1.4.4 Majanduslik aktiivsus 

 

Kokkuvõte: 

Alutaguse vallas on kahe viimase aasta jooksul stabiilselt säilinud üksikettevõtjate arv. Valla 

hajaasustus ja Peipsiäärne piirkond võimaldavad laiendada turismiteenuseid, kalapüüki ja muid 

väikeettevõtja teenuseid. Iisaku ja Tudulinna piirkond võimaldavad  metsaga seotud tegevusi ja 

ettevõtmisi, mis abistavad ja toetavad erinevate meetmetega piirkonna väikeettevõtjaid nende 

tegemistes. Palgaandmete osas on inimeste kuu keskmine brutotulu aastatega tõusnud, meestel ligi 200 

euro võrra, naistel 100 euro võrra, mis võimaldab peredel elukvaliteedi tõstmist. Eestiga võrreldes on 

palgamäär meeste ja naiste vahel ühesugune, mehed saavad rohkem ja naised vähem. Seetõttu 

palgalõhe näitaja on 223 ehk naiste palk on meeste palgast 82%.  Alutaguse vallas puuduvad 

suurettevõtted. Keskmise suurusega ettevõtteid on üks SA Alutaguse Hoolekeskus. 10-49 töötajaga 

väikeettevõtete arv aastate lõikes stabiilne. 0-9 inimesega mikroettevõtteid (FIE, OÜ) on aastate lõike 

muutumatu. 

Toetudes eeltoodule on vallaelanike majandusaktiivsus stabiilne. Erinevate toetussüsteemide näol 

toetatakse ka väikeettevõtjaid erinevate meetmetega ja ettevõtmistega. 

 

TUGEVUSED      NÕRKUSED 

• Mikroettevõtete stabiilsus. 

• Keskmiseettevõtte säilitamine. 

• Keskmise palganäitaja tõus. 

 

• Suurettevõtte puudumine. 

• Töötute suur osakaal. 

• Sooline palgalõhe.
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1.5 KURITEGEVUS 

 

1.5.1 VÄÄRTEOD 

 

Alutaguse valla väärtegude arv on suurenenud võrreldes eelmiste aastatega. Andemete põhjal saame 

öelda, et avaliku korra rikkumisi on läbi aegade olnud minimaalne ehk muutumatu. Alkoholiseaduse 

rikkumisi oli 2017 aastal kokku 22 ja 2020 aastal 3. Alaealiste uimastite tarvitamisega seotud 

väärtegusid sh alkoholiseaduse rikkumisi, narkoväärteod ja tubakaseaduse rikkumisi on oluliselt 

vähenenud. Tõusujoones on aga joobes juhtumine või muud liiklusrikkumised. Tänu heale 

piirkonnakonstaablite tööle on suudetud vähendada avaliku korra rikkumisi, heale ennetustööle on 

vähenenud uimastite-ja tubakatoodetega seotud väärtegusid. Tänu suuremale kontrollile ja 

järelevalvele on saadud kätte joobes juhte. Ilmselt vajab siiski mootorsõidukite juhtide teadlikkust 

erinevate meetmete näol tõsta. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Avaliku korra rikkumised (KarS § 262) 8 1 1 1 

Alkoholiseaduse rikkumised 22 12 6 3 

Alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod ( sh 

alkoholiseaduse rikkumised, 

narkoväärteod (NPALS) ja tubakaseaduse rikkumised) 

0 7 2 1 

Joobes juhtimised (lliklusseadus § 224) 26 28 26 32 

 2017 2018 2019 2020 

Avaliku korra rikkumised (KarS § 262) 8 1 1 1 

Alkoholiseaduse rikkumised 22 12 6 3 

Alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod ( sh 

alkoholiseaduse rikkumised, 

narkoväärteod (NPALS) ja tubakaseaduse rikkumised) 

0 7 2 1 

Joobes juhtimised (lliklusseadus § 224) 26 28 26 32 

 

Tabel 1.5.1.1 Väärteod KOV-s  

 

Allikad: PPA 
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1.5.2 PEREVÄGIVALLA/LÄHISUHTEVÄGIVALLA KÄIGUS TOIME PANDUD 

KURITEOJUHTUMID 

 

Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid on kolme aasta jooksul olnud 

stabiilsed. Selleks, et lähisuhtevägivalda ära hoida, peab võimalikult varakult ennetama ja koheselt 

võimaldama/tagama erinevaid toetavaid teenuseid kõikidele ohvritele. Kindlasti on vajalik vägivalla 

märkamine ja ennetustöö. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid 2 10 11 9 

 

Tabel 1.5.2.1 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid. Registreeritud 

KarS § 121 lg 2 p 2 kuritegude arvud  

Allikad: Politsei- ja piirivalveamet (andmepäring) 

 

1.5 KURITEGEVUS. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

2.0  1.0 1.5.1 Väärteod KOV-is 

 

   2.0  2.0 

1.5.2 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime 

pandud kuriteojuhtumid  

 

Kokkuvõte: 

Selleks, et Alutaguse valla kuritegevust piirata või ära hoida, tuleb teha tugevat ennetustööd 

koostöös Politseiga ja Ohvriabiga. Koostöös võimaldada osalemine resotsialiseerimise 

programmides, järjepidev koostöö MAPPA´s ja kriminaalhooldustöötajatega. Noortele pakutav 

ennetusprogramm "Puhas tulevik" on toetav valla noortele. 

Kogukonna teadlikkuse tõstmine läbi juhtumite ja nõustamisteenuste. 
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TUGEVUSED      NÕRKUSED 

 

• Inimesed on teadlikumaks muutunud 

abi kättesaadavuse suhtes 

• Inimesed on julgemad sekkuma ohu 

korral 

• Vallas on koostöö piirkonnapolitseiga 

ning Politsei ja Piirivalveametiga, MAPPA 

süsteemiga  

• Inimeste madal vastutustunne 

seadusandluse ees 

• Julgus teada anda perevägivallast 

• Perevägivalla olemasolu lastega 

peredes 

 

 

2 TERVIST TOETAV JA TURVALINE ELUKESKKOND NING OSALUSVÕIMALUSED 

 

2.1 TURVALINE ELUKESKKOND 

 

2.1.1 NÕUETELE VASTAVA JOOGIVEEGA VARUSTATUS 

 

Alutaguse elanikkond on joogiveega hästi varustatud. Kõigis Eesti linnades ja paljudes väikeasulates 

on joogiveega varustamiseks ühisveevärgid. Vee kvaliteet sõltub suuresti veetekkepiirkonna 

hüdrogeoloogilistest tingimustest, mistõttu vee koostis on erinevates põhjaveekihtides ja piirkondades 

erinev. Viimastel aastakümnetel on Eesti veemajanduses toimunud olulisi muutusi. Elanikkonna 

paremaks varustamiseks kvaliteetse joogiveega on kasutusele võetud järjest sügavamaid 

põhjaveekihte, mis on pindmise reostuse eest paremini kaitstud, kuid on sageli aga rikkamad 

mitmesuguste mikrokomponentide poolest. Veevarustuse edendamiseks on rajatud uusi ja laiendatud 

olemasolevaid veevärke, ehitatud kaasaegseid veepuhastusjaamu, esmajoones fluoriidide, raua ja 

mangaani ärastuseks ning vee organoleptiliste omaduste parandamiseks. Veekvaliteedi näitajad 

Terviseameti andmetel on valla erinevates veevõtukohtades normipiires ja korras. Vee 

filtrivahetustega tegeletakse regulaarselt. Teatud piirkondades on rauanäitajad erinevatel aastaaegadel 

erinevad kuid Vee kvaliteet sõltub suuresti veetekkepiirkonna hüdrogeoloogilistest tingimustest, 

mistõttu vee koostis on erinevates põhjaveekihtides ja piirkondades erinev. Viimastel aastakümnetel 

on Eesti veemajanduses toimunud olulisi muutusi. Elanikkonna paremaks varustamiseks kvaliteetse 

joogiveega on kasutusele võetud järjest sügavamaid põhjaveekihte, mis on pindmise reostuse eest 

paremini kaitstud, kuid on sageli aga rikkamad mitmesuguste mikrokomponentide poolest. 

 

2.1.2 SUPLUSVEE KVALITEET 

 

Alutaguse valla territooriumi ametlikud supluskohad (siseveekogud) on olnud aastakümneid väga 

hea veekvaliteediga. 
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2.1.3 VEEOHUTUSE ALANE ENNETUSTÖÖ 

 

Territooriumilt on tegu Eesti mandriosa suurima omavalitsusüksusega. Idaosa piirneb ligi 30 km 

ulatuses Narva jõega ning lõuna ligi 35 km ulatuses Peipsi järvega. Alutaguse valla territooriumile 

jäävad mitmed suured sood ja rabad (nt Puhatu soo, Muraka raba), Eesti suurim järvestik (Kurtna), 

jõed, karjäärid. Suplemiseks kasutatavaid avalikke randu on ametlikult üks Kauksis ja tulemas teine 

Alajõele. Kauksi ametlikule supluskohale võiks tulevikus kaaluda rannavalveteenuse osutamisega, 

kuna on populaarne kasutusoht suplemiseks. 

 

Avalike randadel on veeohutuspüstakuid. Mitte ametlike veekogude juures igas kohas pole. 

Rannaalal alkoholi ei müüda aga kaldajoonest üle 100m on rannakohvik, kust saab osta. 

 

Supluskoha turvalisust tõstvaid meetmeid iga päevaselt või vastavalt graafikule teostatakse 

rannaliiva sõelumist, regulaarset koristus rannas. Ametliku supluskoha joon on märgistatud boidega 

mis on ka veesõidukite keelukohtadeks. 

 

Kohalik omavalitsus on arendanud ja arendab ametlikke supluskohti. Tagades regulaarse koristuse, 

parkimise ja suplemiskohtades vabaaja tegevustega tegelemise. Suplemiskohtade läheduses on 

arendatud sportimisvõimalusi (võrkpall, korvpall, lastemänguväljakud jne). Supluskohad on 

varustatud riietuskabiinidega, wc, laudteede, pinkidega ja olemas rannahoone kust saab süüa ja juua. 

Tuleviku perspektiivis Kauksi ametlikule supluskohale võiks tulevikus kaaluda rannavalveteenuse 

osutust, kuna on populaarne kasutusoht supluseks. 

 

2.1.4 INIMKANNATANUTEGA LIIKLUSÕNNETUSED 

 

Alutaguse vallas kergliiklusteed on olulised liiklusohutuse kui ka terviseedenduse seisukohalt, kuna 

jalakäijad ja jalgratturid on seal eraldatud autoliiklusest, samas on kergliiklusteed tähtsad 

tervisespordi võimaldamiseks. Nende ehitusel on oluline, et kergliiklusteed moodustaksid pideva 

võrgustiku, mis soodustab ohutud liiklemist ja tervislikke eluviise. 

Alutaguse vallas on 30 km kergliiklusteid ja lähtudes ohutusele ning vajadusele ehitatakse Alutaguse 

valla piirkondadesse neid juurde. 

 

 2018 2019 2020 

Jalakäijatega 0 0 0 

Jalgratturitega 0 0 1 
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Tabel 2.1.4.1 Inimkannatanutega liiklusõnnetused. Juhtumite arv aastate, jalakäijate ja jalgratturite 

lõikes 

 2018 2019 2020 

Kokku 3a keskmine   5 

Jalakäijate 3a keskmine   0 

Jalgratturite 3a keskmine   0 

 

Tabel 2.1.4.a Inimkannatanutega liiklusõnnetused. Inimkannatanutega liiklusõnnetuste koguarv 

(joondiagramm), jalgratturitega õnnetuste arv (tulp) ja jalakäijatega õnnetuste arv (tulp) kolme aasta 

keskmiste lõikes 

 

Allikad: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel LO01, Kindlustusjuhtumite 

virtuaalne kaart 

 

 

2.1.5 TABATUD JOOBES SÕIDUKIJUHID 
 

Joobes sõidukijuhtide arv on kolme aasta jooksul languse tendentsis. Alutaguse vald on tõhusa 

politsei järelvalve all olev piirkond. 

 

 

Joonis 2.1.5.a Tabatud joobes sõidukijuhtide arv maakonnas 

 

Allikad: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabel PO02 
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 2017 2018 2019 2020 

Maakond 44 42 38 45 

 

Tabel 2.1.5.a Tabatud joobes sõidukijuhtide arv maakonnas 

 

Allikad: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabel PO02 

 

 

2.1.6 LIIKLUSOHUTUSE ALANE ENNETUSTÖÖ 

 

Liiklusohutuse alased ennetustegevused 

Kool on korraldanud koostöös politseiga lastele jalakäija ja jalgrattalubade koolitusi ning infotunde. 

Koolid on võimaldanud liiklusalast õpetajakoolitust. Igal aastal toimub helkurite kastutamise ja 

kandmise vajaduse kohta infotunnid, sealhulgas helkurite jagamine ning hiljem toimub helkurite 

kontroll. Valla arengukava sisaldab liiklusohutusega seotud tegevused. 

 

Liiklusohutuse olukord lasteasutuste ümbruses 

Valla ülekäigurajad on valgustatud, märgistatud ja reguleeritud kiirusepiirangutega. Alutaguse 

valla lasteasutuse ümbruses on liiklusohutus tagatud olemasolevate võimalustega ja 

meetmetega. 

Valla hea koostöö Maanteametiga ja Politsei- ja Piirivalveametiga on taganud ohutu ja turvalise 

liikluskorralduse. 

 

2.1.7 TULEOHUTUSE ALANE ENNETUSTÖÖ 

 

Tuleohutusalase ennetustöö aspektid 

Tuleohutuse seire kodudes 

Sotsiaaltöötaja hindab süstemaatiliselt kodudes käies kodude tuleohutuse alast seisukorda, toimub 

regulaarne infovahetus KOV ja Päästeametiga. 

Riskirühma kodude kaardistamine 

KOV omab ülevaadet vähekindlustatud peredest, üksi elavatest pensionäridest, elektrita kodudest, 

gaasiseadmetega kodudest ning jagab antuid andmeid oma piirkonna päästekeskusega, et viia läbi 

riskirühma põhine kodunõustamine. 

Lastega leibkondade kodude tuleohutuse seire 

Lastega leibkondade kodude tuleohutuse alase olukorra seire toimub süstemaatiliselt ning 

probleemide avastamisel tegeletakse nendega kiirelt. Info jagamine päästekeskusega. 
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Kasutuseta hoonete järelevalve 

Kasutuseta hoonete (sh eluhoonete) üle järelevalve puudub. 

KOV objektide tuleohutusnõuded 

KOV objektidel on tuleohutusnõuded täidetud (infot omab lisaks KOV´ile ka ohutusjärelvalve 

büroo) 

Tuleohutuse alased koolitused täiskasvanud elanikele 

Tuleohutuse alaseid koolitusi täiskasvanud elanikkonnale ei korraldata. 

Tuleohutuse alased õppused alaealistele 

Võetakse osa Päästeameti ohutusalastest koolitusprogrammidest. 

Tuleohutussõnumite kommunikeerimine 

KOV võimendab oma kanalite kaudu Päästeameti tuleohutusalaseid ennetussõnumeid (KOV 

koduleht, KOV ajalehed, FB jne). 

2 kuni 3 korda aastas teostatakse sotsiaaltöötaja poolt koduvisiite koos päästeameti spetsialistiga, 

mille käigus on võimalik hinnata kodude tuleohutusealast seisukorda. KOV territooriumil on 

kasutuseta hooneid kuni 10, sealhulgas ka eluhooned. Keskmiselt 30 inimest on saanud 

tuleohutusalast koolitust. Lastele suunatud tuleohutuse alaseid õppuseid korraldab lasteasutus kord 

õppeaastas. KOV korraldab lastega leibkondade kodude seiret tuleohutuse tagamise seisukohast 

juhtumi- ja projektipõhiselt. 

 

2.1.8 VARAVASTASED SÜÜTEOD 

 

Varavastase süütegude ja turvalisuse tase piirkonnas viimaste aastatega on langenud. 
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Joonis 2.1.8.a Varavastased süüteod. Süütegude kordaja ("kokku") aastate lõikes 

 

Allikad: PPA avaandmed, Süütegude iseloom ja toimepanijate iseloomustus  kohalik konstaabel 

 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Kordaja 1000 elaniku kohta 10 12 9 9 

Kordaja 1000 elaniku kohta (Eesti) 15 14 13 12 

 

Tabel 2.1.8.a Varavastased süüteod. Süütegude kordaja ("kokku") aastate lõikes 

 

Allikad: PPA avaandmed, Süütegude iseloom ja toimepanijate iseloomustus  kohalik konstaabel 

 

 

2.1.9 SÜÜTEGUDE ENNETAMINE JA KAHJUDE VÄHENDAMINE 

 

Koostöös politseiga juhtumite arutelud. Vajadusel kannatajate või ohvrite toetamine teenuste ja 

toetustega. Ennetamisstrateegia puudub. 
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Turvalisuse teemalise info levitamine kohalikele elanikele toimub läbi kohaliku vallalehe, veebilehe 

ja meedia. 

Avaliku ruumi turvalisemaks muutmisega seotud tegevustega tegelevad valla keskkonnaspetsialist, 

järelvalvespetsialist ja korrakaitsespetsialist ning IT- meeskond 

KOV-i administratiivse suutlikkuse tõstmine toimub meeskonna põhiselt koolituste ja erinevate 

valdkondade kogemuste vahetamise põhjal. 

Rehabilitatsiooniteenuse võimaldamine õigusrikkumise toime pannud alaealisele on tagatud 

teenustele suunamine (sotsiaalne rehabilitatsioon, KLAT teenus, sõltlastele teenus). 

Juhtumiplaani põhiselt toimub lapse järjepidev toetamine ja tagasilanguste ennetamine toetavate 

teenuste abil. 

 

Vajadusel korraldatakse tugiisikuteenust vanglast vabanenutele. 

Inimeste julgustamine ja teadlikkuse tõstmine toimub info jagamisel või teatamisel. Kogukonnas 

varajane märkamine võimaldab ennetada süütegusid. 

 

2.1.10 PEREVÄGIVALLA/LÄHISUHTEVÄGIVALLA ENNETAMINE 

 

Perekonna kodukülastused, sealhulgas vestlused peredega. Psühholoogilisele teenusele suunamine. 

Paarisuhte koolituse vajadus kogukonnas on juhtumipõhine ja vajadusel tagatakse paarisuhte 

koolituse või spetsialistide kättesaadavus. 

Koostöös politseistruktuuriga käiakse teostamas perele tegevuskava alusel järelkontrolli, mille 

käigus vesteldakse osapooltega ja vajadusel suunatakse teenustele. 

Lastega peresid toetatakse lähisuhtevägivalla korral erinevate teenustega. Hea koostöö nii 

naistevarjupaigaga kui ka ohvriabiga, kodukülastustega, nõustamisteenustega. 

 

Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid on kolme aasta jooksul olnud 

stabiilsed. Selleks, et lähisuhtevägivalda ära hoida, peab võimalikult varakult ennetama ja koheselt 

võimaldama/tagama erinevaid toetavaid teenuseid. Ohus olevaid peresid külastatakse järjepidevalt ja 

regulaarselt. 

 

2.1.11 ÕNNETUSJUHTUMITE ENNETAMINE 

 

Koostöös politsei ja päästeametiga arutatakse ja analüüsitakse juhtumi kitsaskohad. Vajadusel 

otsitakse lahendusi ja planeeritakse ühistegevusi ja tegevuskavasid. 
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Eri sihtrühmade ohutus keskkonnapõhiselt on tagatud. 

Hindamise põhjal vajaduste kaardistamine eri sihtrühmadele (eluruumide kohandamine puudega 

inimestele). 

Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89) 2018- 4 2019-5 2020-3 vereringehaigused 

2018- 42, 2019-5, 2020-3 pahaloomulised haigused 2018-19, 2029- 12, 2020/17. Välispõhjustesse 

surnud isikute juhtumeid arutatakse ümarlaual, kus vastavalt juhtumiga seotud spetsialistid 

(päästeameti-ja/või politseitöötajatega) arutatakse võimalikke lahendeid ja kitsaskohti, analüüsimaks 

võimalikku ennetustööd. Tavaliselt elanikkonna teadlikkuse tõstmine erinevates sihtrühmades 

(eakad, noored, lapsed ,puudega isikud jne) toimub loengute ja videofilmide näitamise vormis. 
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2.1 TURVALINE ELUKESKKOND. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.0  2.0 2.1.1 Nõuetele vastava joogiveega varustatus 
  

   

4.0  2.0 2.1.2 Suplusvee kvaliteet 
   

   

3.0  2.0 2.1.3 Veeohutuse alane ennetustöö 
  

   

4.0  2.0 2.1.4 Inimkannatanutega liiklusõnnetused  
   

   

3.0  3.0 2.1.5 Tabatud joobes sõidukijuhid 
  

   

4.0  3.0 2.1.6 Liiklusohutuse alane ennetustöö 
   

   

3.4  3.0 2.1.7 Tuleohutuse alane ennetustöö 
  

   

3.0  2.0 2.1.8 Varavastased süüteod 
  

   

3.4  2.0 2.1.9 Süütegude ennetamine ja kahjude vähendamine 
  

   

3.3  2.0 2.1.10 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla ennetamine 
  

   

3.0  2.0 2.1.11 Õnnetusjuhtumite ennetamine 
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Kokkuvõte: 

Selleks, et pakkuda valla elanikele turvalist elukeskkonda tuleks järjepidevalt suurendada koostööd 

riigiametitega (politsei, pääste- ja terviseamet) piirkonnapõhiselt. Valla piirkonna eripäraks on 

hajaasustus ja üksi elavad eakad, vananev individuaalsektor, lastega pered mis vajavad suuremat 

tähelepanu nende turvalisuse loomisel ja säilitamisel. Läbi koduhooldus-ja sotsiaaltöötajate toimub 

elukeskkonnas ohtude varajane märkamine, hindamine ja ennetustegevusena läbi projektide ja muu 

tegevuse inimeste elukeskkonna, elamistingimuste parandamine. 

 

TUGEVUSED     NÕRKUSED 

• Toimiv koostöö riigiametitega 

• Varajane märkamine 

• inimeste toetamine 

 

• Hajaasustus 

• vananev taristu 

• võimekus hoida turvalist elukeskkonda 
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2.2 ELUKESKKOND JA PLANEERINGUD 

 

2.2.1 ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS 

 

Ühistranspordi korralduse erinevad aspektid 

Ühistranspordi vajaduse ja korralduse hindamine 

KOV hindab regulaarselt vajadust ühistranspordi järele ja teeb selle alusel otsuseid transpordi 

korraldamisel. 

Kasutusmugavus 

Sõidugraafikud koostatakse ja peatused on valitud lähtuvalt elanikkonna vajadustest, peatused on 

olemas kõigi oluliste ühiskondlike hoonete ja suuremate toidukaupluste juures. 

Taskukohasus 

Ühistransport on kohalikele elanikele tasuta. 

Bussipeatuste turvalisus 

Uute bussipeatuste loomisel ning olemasolevate juures arvestatakse alati kõigi turvalisuse 

aspektidega sh nähtavus sõiduteele, bussipeatuste ümbruste regulaarne hooldamine (võsa vms 

eemaldamine), valgustatus jne. 

Kasutatavate transpordivahendite turvalisus 

Tagatud on busside tehniline korrasolek, turvavööde olemasolu jne. 

Kasutajate rahulolu hindamine 

Regulaarselt viiakse läbi rahuloluküsitlusi/uuringuid, mille alusel viiakse ellu vajalikke muudatusi 

sõidugraafikutes 

Ühistranspordivahendite sobivus liikumispuuetega inimestele ja lapsevankritele 

Kõik ühistranspordivahendid on varustatud sobiliku tehnikaga liikumispuuetega inimeste 

transpordiks. 

Ühistranspordi vajadus, sõidutihedus, sõidugraafikud koostatakse ja peatused on valitud lähtuvalt 

elanikkonna vajadustest. Et selle tulemusel soodustada ühistranspordi kasutamist ja  suurendada 

elanike kehalist aktiivsust. 

Peatused on olemas kõikide külades. Maakonnaliinile kasutuses olev ühistransport on kohalikele 

elanikele tasuta. Uute bussipeatuste loomisel ning olemasolevate juures arvestatakse alati kõigi 

turvalisuse aspektidega sh nähtavus sõiduteele, bussipeatuste ümbruste regulaarne hooldamine (võsa 

vms eemaldamine), valgustatus. 

Tagatud on busside tehniline korrasolek, turvavööde olemasolu, märgistatud varu väljapääsud. 

Regulaarselt viiakse läbi rahuloluküsitlusi/uuringuid, mille alusel viiakse ellu vajalikke muudatusi 

sõidugraafikutes. Kõik ühistranspordivahendid on varustatud sobiliku tehnikaga liikumispuuetega 

inimeste transpordiks. 
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2.2.2 KOOLITRANSPORDI KORRALDUS 

 

KOV korraldab koolibussi teenust ning osad õpilased kasutatavad maakonnaliine. KOVi poolt on 

korraldatud bussiliiklus huvihariduse koolideni ja tagasi. Kasutatavate transpordivahendite turvalisus 

on tagatud (turvavööd, turvaistmed, väikelaste veo puhul saatjate olemasolu). Gümnasistidele, kes 

õpivad väljaspool valda kompenseeritakse sõidupiletid. Hajaasustus piirkonnas bussiliikluse 

puudumisel on võimaldatud peredele isikliku sõiduauto soodustusi laste kooli jõudmiseks. 

 

Koolitransporti kasutavate õpilaste arv 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Koolitransporti kasutavate õpilaste 

arv 

    
258 261 257 247 

 

Tabel 2.2.2.1 Koolitransporti kasutavate õpilaste arv 

 

Koolitranspordi korraldus 

Koolitranspordi vajaduse ja korralduse hindamine 

KOV hindab regulaarselt vajadust ühistranspordi järele ja teeb selle alusel otsuseid transpordi 

korraldamisel. 

Koolitranspordi kasutusmugavus 

Sõidugraafikud koostatakse ja peatused on valitud lähtuvalt õpilaste vajadustest, peatused on olemas 

kõigi oluliste ühiskondlike hoonete ja suuremate toidukaupluste juures. 

Bussipeatuste turvalisus 

Uute bussipeatuste loomisel ning olemasolevate juures arvestatakse alati kõigi turvalisuse 

aspektidega sh nähtavus sõiduteele, bussipeatuse ümbruse regulaarne hooldamine (võsa vms 

eemaldamine), valgustatus jne. 

Kasutatavate transpordivahendite turvalisus 

Alati on tagatud busside tehniline korrasolek, turvavööde olemasolu jne. 

 

Kasutajate rahulolu hindamine 

Viiakse regulaarselt läbi rahuloluküsitlusi/uuringuid, mille alusel viiakse ellu vajalikke muudatusi 

sõidugraafikutes. 

Transpordivahendite sobivus liikumispuuetega inimestele 

Kõik ühistranspordivahendid on varustatud sobiliku tehnikaga liikumispuuetega inimeste 

transpordiks. 
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2.2.3 JALGSI JA JALGRATTAGA LIIKUMINE 

 

Jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste hindamine 

Strateegiline transpordi planeerimine KOVis 

Kõnni- ja jalgrattateede ning kergliiklusteede võrgustik on planeeritud terviklikult 

transpordisüsteemi osana, toimub regulaarne teedevõrgustiku analüüs. 

Valgustatus  

Kõik elanike poolt igapäevaselt enim kasutatavad tänavad, peamised ülekäigukohad, bussipeatused, 

teed (sh kergliiklusteed) on pimedal ajal valgustatud. 

Teede ja tänavate korrashoid 

Kõik enim kasutatavad kõnni- ja autoteed on heas korras, st mitte auklikud, ülekäigukohtades ja 

sõiduteedega ristumiskohtades on madalad äärekivid, teed on talvisel ajal lumest ja jääst puhastatud, 

rattateed on piisavalt hästi eristatavad ja märgistatud. 

Kergliiklusteede olemasolu ja kasutusmugavus 

Kergliiklusteede võrgustik on tihe ja kasutusmugavus väga hea. Teed viivad kohalike oluliste 

ühiskondlike hoonete juurde. Enamikele kohalikest 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel kodust on 

valgustatud ja teede ääres on pingid puhkamiseks ning prügikastid. 

Jalgrattaparklate olemasolu 

Kõigi kohalike oluliste ühiskondlike hoonete ja suuremate kaupluste juures on võimalus jalgratta 

parkimiseks. 

Jalgsi ja jalgrattaga liiklemist populariseerivad tegevused 

Viiakse ellu regulaarselt tegevusi jalgsi ja jalgrattaga liiklemise populariseerimiseks (sh tööle, kooli 

käimine), on võimalik rentida rattaid, võimalik teostada rattahooldust. 

Kohalike inimeste vajadustega arvestamine 

Regulaarselt kogutakse erinevate sihtgruppide põhiselt (nt eakad, liikumise erivahendite kasutajad - 

lapsevanker, ratastool vms) tagasisidet jalgsi ja rattaga liiklemise mugavuse, turvalisuse, vajaduste 

osas, tulemusi analüüsitakse ja arvestatakse uute planeeringute loomisel. 

Alutaguse vallas on 30 km kergliiklusteid, mida arendatakse  ja ehitatakse juurde arvestades 

elanikkonna vajaduste, kehalise aktiivsuse ning ohutuse tõstmiseks. 

 

2.2.4 AVALIKE RUUMIDE LIGIPÄÄSETAVUS 

 

Avalike ruumide ligipääsetavuse erinevad aspektid 

Olukorra seire 

KOV analüüsib olukorda regulaarselt ning teeb selle alusel otsuseid edasiste tegevuste planeerimisel. 

 

Ligipääsetavus 
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Avaliku ruumi planeerimisel on läbivalt (igal pool) arvesse võetud erinevaid vajadusi (nt 

lapsevankritega liiklemine, ratastooliga ligipääs, nägemispuudega inimese liikumine jne). 

Vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega 

Elanike kaasamine (sh lapsi neid puudutavas osas) planeerimisprotsessi nii uued lahendused kui ka 

olemasoleva uuendamine) on tavaks, seda tehakse alati. 

Kasutajate rahulolu hindamine 

Regulaarselt ei koguta andmeid elanikkonna rahulolu kohta. 

KOV analüüsib olukorda regulaarselt ning teeb selle alusel otsuseid edasiste tegevuste planeerimisel. 

Avaliku ruumi planeerimisel on läbivalt (igal pool) arvesse võetud erinevaid vajadusi (nt 

lapsevankritega liiklemine, ratastooliga ligipääs, nägemispuudega inimese liikumine jne). Elanike 

kaasamine (sh lapsi neid puudutavas osas) planeerimisprotsessi nii uued lahendused kui ka 

olemasoleva uuendamine) on tavaks, seda tehakse alati. Kord aastas kogutakse andmeid elanikkonna 

rahulolu kohta ning need võetakse aluseks edasiste tegevuste planeerimisel. 

 

2.2.5 KORRASTATUD ROHEALAD 

 

Rohealade erinevate aspektide hindamine 

Rohealade vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega 

On olemas sobilikke rohealasid (nt pargid, looduse õpperajad, kogukonna/ühisaiad, koerte 

jalutusplatsid, vabaõhu spordiväljakud jms) kõigile elanikkonna gruppidele. Toimub regulaarne 

tagasiside küsimine ning olukorra analüüsimine. 

Rohealade kaugus inimeste elukohtadest 

Rohealade kaugus inimeste elukohatadest on vähem kui 15 minuti jalutuskäigu kaugusel. 

Rohealade ligipääsetavus ja sobivus puuetega inimeste vajadustele 

Rohealade loomisel on arvestatud puuetega inimeste vajadustega - nt on tagatud on ligipääs 

ratastoolidega liiklejatele, kasutusel on teemärgised/tähised nägemispuudega inimestele jne. 

Rohealade turvalisus 

Kõik rohealad on valgustatud, hea nähtavusega, puuduvad soditud seinad, mahajäetud ja katkiste 

akendega majad. 

Rohealade puhtus 

Rohealadel on piisavalt prügikaste, toimub regulaarne prügikastide puhastamine ning haljasalade 

hooldamine (niitmine, trimmerdamine, istikute lõikamine nähtavuse parandamiseks jne) 

Rohealade kasutusmugavus 

Suuremosal rohealadel on paigaldatud pingid istumiseks. 

Rohealade kvaliteet 

Rohealade loomisel on võimalikult palju arvestatud müra ja õhussaaste vähendamise võimalustega 

(magistralide, tootmis- ja tööstushoonete kaugus rohealadest). 
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Rohealade kirjeldamine 

Valla pindala on 1440 km2 neis puhkealad-haljasalad-supelrannaalad - pindala ca 30 km2. Ehk siis 

2% kogu valla pindalast moodustavad puhke-haljassupelrannaalad.  

 

Alutaguse valla igas piirkonnas on korrastatud rohealasid, parke jm kus elanikel on võimalus vaba 

aega veeta. Alutaguse vald pakub peredele ühise vaba aja veetmist erinevate võimalustega: discgolf, 

õue-jõusaalid, laste mänguväljakud, jalgpalli- ja korvpalli väljakud, uisu- ja suusarajad jne. 

Alutaguse vallas on olemas sobilikke rohealasid (pargid, looduse õpperajad, kogukonna/ühisaiad, 

vabaõhu spordiväljakud jms) kõigile elanikkonna gruppidele. Rohealade kaugus inimeste 

elukohtadest on vähem kui 15 minuti jalutuskäigu kaugusel. Suurem osa rohealasid on valgustatud, 

hea nähtavusega, puuduvad soditud seinad, mahajäetud ja katkiste akendega majad. Rohealadel on 

piisavalt prügikaste, toimub regulaarne prügikastide puhastamine ning haljasalade hooldamine 

(niitmine, trimmerdamine, istikute lõikamine nähtavuse parandamiseks jne) ning on paigaldatud 

pingid istumiseks. 

 

2.2.6 MÄNGU- JA SPORDIVÄLJAKUD JA NENDE OHUTUS 

 

Mängu- ja spordiväljakute erinevad aspektid 

Olukorra seire 

KOV analüüsib olukorda regulaarselt ning teeb selle alusel otsuseid edasiste tegevuste planeerimisel. 

Ohutus 

Kõik mängu- ja spordiväljakud on ohutud (atraktsioonid on terved, ei vaja renoveerimist jne).  

Puhtus 

Kõik mängu ja spordiväljakud on regulaarselt hooldatud - ümbrus niidetud, liiv sõelutud, prügi 

koristatud ja prügikastid olemas jne. 

Kaasaegsus 

Kõik mängu- ja spordiväljakud on kaasaegsed, renoveeritud. 

Kasutajate rahulolu hindamine 

Regulaarselt kogutakse andmeid ja hinnatakse elanikkonna rahulolu mängu- ja spordiväljakutega 

ning see võetakse aluseks edasiste tegevuste planeerimisel. 

Kaugus  

Keskmiselt kulub inimesel kodust lähima mängu- või spordiväljakuni jõudmiseks vähem kui 15 

minutit (kõndides). 

Vastavus elanikkonna vajadustele ja soovidele 

Elanike kaasamine (sh laste kaasamine neid puudutavas osas) planeerimisprotsessi (nii uued 

lahendused kui ka olemasoleva uuendamine) on tavaks, seda tehakse alati. 

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimestele 
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Mängu ja spordiväljakutel on läbivalt (igal pool) arvestatud erinevate vajadustega (nt lapsevankritega 

liiklemine, ratastoolid, nägemispuudega inimese liikumine jne). 

Mängu- ja spordiväljakute kirjeldus 

Mängu- ja spordiväljakuid on Alutaguse vallas kokku 51 ja neid kasutatakse aktiivselt. Alutaguse 

vallas on palju multifunktsionaalseid mänguväljakuid, skatepark, discgolfi pargid, takistusrajad, 

välijõusaalid, suusarajad jne erinevad võimalused erinevale vanusele ja maitsele. 

Alutaguse vallas on kõik mängu- ja spordiväljakud moodsad ja vastavad ohutusnõuetele. 

Alutaguse vallas on mängu- ja spordiväljakud rajatud arvestusega, et seal oleks tegevusi erinevatele 

vanusegruppidele. 

Põhjalik kontroll toimub üks kord aastas hooaja alguses ja jooksvad kontrollid toimuvad üks kord 

kuus hooajal.  

Alutaguse vallas on palju multifunktsionaalseid mänguväljakuid, skatepark, discgolf pargid, 

takistusrajad, välijõusaalid, suusarajad jne - erinevad võimalused erinevale vanusele ja maitsele ning 

neid kasutatakse aktiivselt. Alutaguse vallas on kõik mängu- ja spordiväljakud moodsad ja vastavad 

ohutusnõuetele. Iga aastaselt täiendatakse ja luuakse uusi kohti ja võimalusi.  

 

2.2.7 ALKOHOLI TARVITAMIST MÕJUTAVAD TEGURID 

 

Riskiperede ja alaealiste suurenenud järelevalve ja kontroll on soodustanud alaealiste toime pandud 

alkoholiseaduse rikkumiste vähenemist. Õppeasutustes ja vanematele soovitud käitumist toetavate 

oskuste õpetamine on ennetanud ja vähendanud korrarikkumisi. 

Alaealiste toime pandud alkoholiseaduse rikkumised on ära toodud alljärgnevas tabelis: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alaealiste toime pandud 

alkoholiseaduse 

rikkumiste arv 

       

11 6 3 

 

Tabel 2.2.7.1 Alaealiste toime pandud alkoholiseaduse rikkumised 

 

Mõjutegurid 

Järelevalve kohalike alkoholimüügi kohtade üle. Õppeasutustes läbiviidavad infotunnid alkoholist ja 

selle mõjudest. 
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Probleemi ulatuse määramine 

Teadaolevalt on Alutaguse vallas vähe selliseid perekondi, kus vanematel on alkoholiprobleemid. 

Koostöös politseiga korraldatakse järelkontrolle peredele, kus on toimunud LSV. LSV juhtumeid 

on rohkem hiliskevadest kuni vara sügiseni, kui inimestel on puhkused ja tarvitatakse alkoholi. 

Alutaguse vallas on tähelepanelikud ja koostööaldid kodanikud, kes teatavad alaealiste pidude 

korraldamisest ja võimalikust alkoholi tarbimise kavatsusest. Koostöös politseiga korraldatakse 

kontroll ja järelevalve. 

Alkoholi tarvitamist mõjutavate tegurite hindamine 

Järelevalve kohalike alkoholimüügi kohtade üle 

Järelevalve on regulaarne, läbi viiakse testostlemisi, tulemusi analüüsitakse ja viiakse sisse vajalike 

muudatusi. 

 

Soovitud käitumist toetavate oskuste õpetamine 

Lastele õpetatakse koolis sotsiaalseid toimetulekuoskuseid, lapsevanematel on võimalik osaleda 

vanemlike oskuste koolitustel. 

Ravi- ja nõustamisteenus 

Sotsiaaltöö spetsialistid on läbinud täiendkoolitused alkoholiprobleemidega klientidega töötamiseks, 

perearstid on läbinud täiendkoolitused alkoholi liigtarvitamise varajaseks märkamiseks, läbi on 

mõeldud protsess, kuidas alkoholisõltuvuses olevat inimest tema soovi korral raviteenuseni suunata. 

Kinnitatud kohaliku alkoholipoliitika põhimõtted 

Kohalikud alkoholipoliitika põhimõtted puuduvad. 

 

2.2.8 TOITUMIST MÕJUTAVAD TEGURID 

 

Toitumist mõjutavate tegurite hindamine 

Toidukauplused 

Toidukauplused asuvad elanikele lähedal ning alati on tagatud värsekte toiduainete saadavus 

kauplustes (liha, kala, puu- ja köögiviljad vms), tagatud on toidupoodidesse ligipääs ja teenuse 

kättesaadavus erinevatele elanike gruppidele (eakad, erivajadustega inimesed jne). 

Turg 

Piirkonnas on olemas iganädalaselt avatud turg, kus elanikud saavad osta värskeid toiduained 

taskukohase hinnaga kohalikelt kauplejatelt ja tootjatelt. 

Aiamaadel toidu kasvatamine 

Kõigil soovijatel eri piirkondades on võimalik ise värskeid toidusaadusi kasvatada. 

Toitlustuse korraldatus haridus, sotsiaal- ja tervishoiu jm asutustes 
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Asutustes toimub regulaarne kvaliteedi kontroll, kuhu on kaasatud nii toitumisekspert kui ka teenuse 

saajad (nende esindajad) ning vastavalt analüüsitulemustele viiakse sisse muudatusi olukorra 

parandamiseks. 

Toitlustuse korraldatus avalikel üritustel 

On seatud tingimused pakutavale toiduvalikule, alati peab olema kättesaadav tasuta puhas joogivesi. 

Mitmekülgse ja tasakaalustatud toidu valmistamise oskused 

Regulaarselt toimub kursusi elanike gruppidele, kus on võimalik osaleda soodustingimustel nii 

eakatel kui ka erivajadustega inimestel, kellel on soovi korral tagatud transport teenuseni. 

Nõustamisteenus 

Nõustamisteenus puudub. 

Koostöö soodustamine 

On kaardistatud erinevad partnerid ning nende vahel toimub tihe koostöö tervisliku toitumise 

soodustamiseks KOV-I territooriumil. 

Toidukauplused asuvad elanikele lähedal ning alati on tagatud värskete toiduainete saadavus 

kauplustes. Samuti on tagatud toidupoodidesse ligipääs ja teenuse kättesaadavus erinevatele elanike 

gruppidele sealhulgas eakatele, erivajadustega inimestele, lastevankritele. Piirkonnas on olemas  

avatud turg, mis toimub suvekuudel ja elanikud saavad osta värskeid toiduained taskukohase hinnaga 

kohalikelt kauplejatelt ja tootjatelt. Kõigil soovijatel eri piirkondades on võimalik ise värskeid 

toidusaadusi kasvatada. 

Asutustes toimub kvaliteedi kontroll, kuhu on kaasatud nii toitumisekspert kui ka teenuse saajad 

(nende esindajad) ning vastavalt analüüsitulemustele viiakse sisse muudatusi olukorra 

parandamiseks. On seatud tingimused pakutavale toiduvalikule, sest alati peab olema kättesaadav 

tasuta puhas joogivesi.  On kaardistatud erinevad partnerid ning nende vahel toimub tihe koostöö 

tervisliku toitumise soodustamiseks KOV-I territooriumil. 

 

2.2.9 KEHALIST AKTIIVSUST MÕJUTAVAD TEGURID 

 

Kehalist aktiivsust mõjutavate tegurite hindamine 

Teede ja tänavate heakord 

Teed ja tänavad on valgustatud, olemas on korralik ja aukudeta kõnni- ning rattateede infrastruktuur. 

Toimuvad pidevad hooldustööd. 

 

Ühistranspordi kasutamismugavus 

Sõidugraafikuid ja peatuste asukohti analüüsitakse regulaarselt ning viiakse vajadusel sisse 

muudatusi, peatused on olemas kõigi oluliste ühiskondlike hoonete ja suuremate toidukaupluste 

juures/vajadus ühistransporti järgi puudub. 

Ümbruskonna puhtus ja korrastatus 

Toimuvad regulaarsed hooldustööd, et avalikus ruumis oleks võimalikult vähe lagunenud või 

mahajäetud majasid, soditud seinasid, katkiseid aknaid jne. Prügi avalikus ruumis minimaalselt. 
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Rohealad 

KOV territooriumil on rohkelt rohealasid, mis on regulaarselt hooldatud ja esteetiliselt kaunid. 

Nõustamisteenus 

Nõustamisteenus puudub. 

Grupiviisiliste sportlike tegevuste harrastamine 

Tagatud on mitmekülgsed huvitegevused erinevate vajaduste ja soovidega elanike gruppidele (sh 

lapsed, noored, eakad, erivajadustega inimesed jne) ja vajadusel transport erivajaduste inimestele 

ning eakatele. 

KOV territooriumil on rohkelt rohealasid, mis on regulaarselt hooldatud ja esteetiliselt kaunid, kus 

on võimalus tegeleda kehalise aktiivse tõstmisega. Teed ja tänavad on valgustatud, olemas on 

korralik ja aukudeta kõnni- ning rattateede infrastruktuur. Kehaliselt aktiivsete grupiviisiliste 

huvitegevuste harrastamise võimalused loodud erinevate parkide ja väljakute loomisega. Alutaguse 

vallas on populaarseks muutunud kõikides sihtrühmades ühistegevus „Liikudes läbi Alutaguse“. 

 

2.2.10 TUBAKA TARVITAMIST MÕJUTAVAD TEGURID 

 

Tubaka tarvitamist mõjutavad erinevad aspektid 

Järelevalve kohalike tubakamüügi kohtade üle 

Järelevalve on regulaarne, läbi viiakse testostlemisi, tulemusi hinnatakse ja võetakse arvesse 

tegevuste planeerimisel. 

Soovitud käitumist toetavate oskuste õpetamine 

Lastele õpetatakse koolis sotsiaalseid toimetulekuoskusi, lapsevanematel on võimalik osaleda 

vanemlike oskuste koolitustel. 

Ravi- ja nõustamisteenuse kättesaadavus 

Nikotiinisõltuvuse ravi - ja nõustamisteenus on kättesaadav ning suudab katta nõudluse. 

Pädevate spetsialistide olemasolu 

Teemaga seotud spetsialistid on piisavalt kompetentsed ennetustööks ja kahjude vähendamiseks. 

Toetatakse täiendkoolitustel osalemist.  

Tubaka tarvitamist mõjutavad erinevad aspektid, mille puhul toimub regulaarne järelevalve. Selle 

käigus viiakse läbi testostlemisi. Selle tulemusi hinnatakse ja võetakse arvesse tegevuste 

planeerimisel. 

Nikotiinisõltuvuse ravi - ja nõustamisteenus on kättesaadav ning suudab katta nõudluse. Teemaga 

seotud spetsialistid on piisavalt kompetentsed ennetustööks ja kahjude vähendamiseks. Toetatakse 

täiendkoolitustel osalemist. 

Viimase 4 aasta jooksul on tubaka tarvitamist ennetavad ja vähendavad tegurid KOV-is paranenud. 

Lastele jagatakse infot nikotiinisõltuvuse kohta juba koolis. Ka lapsevanematel on võimalik osaleda 

vanemlike oskuste koolitustel.  
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ELUKESKKOND JA PLANEERINGUD. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.3  2.0 2.2.1 Ühistranspordi korraldus 
  

   

3.5  2.0 2.2.2 Koolitranspordi korraldus 
  

   

3.3  2.0 2.2.3 Jalgsi ja jalgrattaga liikumine 
  

   

2.8  2.0 2.2.4 Avalike ruumide ligipääsetavus 
  

   

3.4  3.0 2.2.5 Korrastatud rohealad 
  

   

3.4  3.0 2.2.6 Mängu- ja spordiväljakud ja nende ohutus 
  

   

2.8  3.0 2.2.7 Alkoholi tarvitamist mõjutavad tegurid 
  

   

3.0  2.0 2.2.8 Toitumist mõjutavad tegurid 
  

   

3.2  3.0 2.2.9 Kehalist aktiivsust mõjutavad tegurid 
  

   

3.3  2.0 2.2.10 Tubaka tarvitamist mõjutavad tegurid 
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Kokkuvõte: 

Tänu haldusreformile on toimiv  ühistranspordi korraldus. Valla poolt on koolilastele tagatud 

koolitransport. Vallas on välja ehitatud mitmeid kergeliiklusteid ja planeeritakse juurde. Elanikele on 

tagatud avalike ruumide ligipääs. Valla keskuse ja selle lähiümbruse rohealad on väga hästi 

korrastatud. Vallas on mitmeid kaasaegseid mänguväljakuid ja spordiväljakuid, mille ohutust on 

pidevalt kontrollitud. Hoolekandeasutused on väga kodulähedase elukorraldusega ja haljastusega. 

Kergliiklusteed, valgustatud tänavad, puhkepinkide olemasolu parkides, tänavatel võimaldab 

erinevas vanuses inimestel olla aktiivne ja liigelda turvaliselt. Vallas on viimaste aastatega 

lisandunud kõikidesse keskustesse rohealadele disgolf korvid, et inimesed saaksid harrastada seda 

spordiala, mis võimaldab kehalist aktiivsust. 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 

• Aktiivne elustiil 

• Mitmekesine sportimisvõimalus 

• Alkoholisõltuvus täiskasvanute seas 

• Tubakasõltuvus täiskasvanute seas 

• Hajaasustus 
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2.2 OSALUSVÕIMALUSED 

 

2.2.1 KODANIKUAKTIIVSUS 

 

Kodanikuaktiivsuse tõhustamiseks on vaja järjepidevat sihtotstarbelist toetust. Tugevusteks on  

erinevate sihtrühmade aktivistide märkamine, toetamine ja tunnustamine. Eakaid kaastakse ja 

eakatele võimaldataks ühisürituste osavõtmine, erinevate teemade arutelude juures arvamuste 

küsimine ja dialoog. Kodanikuaktiivsuse tõstmiseks on oluline saada elanikelt tagasisidet erinevate 

teenuste ja ettevõtmiste suhtes. Julgustama peaks noori kaasa rääkima neid huvitavatest 

arenguteemadest. 

 

Kodanikuaktiivsuse toetamine 

Seltside jt kodanikeühenduste rahastamine toimub KOV-i eelarvest taotluste põhiselt. 

Ühistegevuste korraldamise delegeerimine toimub koos kolmanda sektoriga ja KOV-i allasutustega. 

Aktiivsemates külades külavanemad olemas. Toimivad erinevate sihtgruppide, huvide ja teemade 

põhised vabatahtlike grupid. 

Kodanikuaktiivsuse ja silmapaistvate kodanike (sh vabatahtlike) toetamine ja tunnustamine toimub 

Eesti Vabariigi aastapäeval ja Mõisapäeval. Vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike olemasolu 

toimib. 

Võimalused koosviibimisteks on olemas. 

 

2.2.2 KOHALIKE ELANIKE KAASAMISE TAVA 

 

Kohalike elanike informeerimine toimub erinevate allikate kaudu. Kohalikul omavalitsusel on 

kasutusel teadetetahvlid, teabelehed, valla ajaleht, veebilehed. Omavalitsuse dokumentide 

kättesaadavuse võimalus on nii valla kodulehel kui ka vallas kohapeal. KOV-is saavad kokku 

erinevad töögrupid ja komisjonid. Toimuvad ümarlauad ja avalikud arutelud.  

Vald toetab ühinguid, kolmandat sektorit rahaliselt järgmistes tegevustes: projektitoetused, 

tegevustoetused, stardiabi, lepinguliste tööde või teenuse ostmisel, partnerluslepingute põhjal. 

Kindlasti vajab äramärkimist inimeste tunnustamine erinevatel üritustel ja avalike teenuste 

osutamisel eelistatakse eelkõige oma valla teenuseosutajaid. 

 

2.2.3 KOHALIK KULTUURIELU 

 

Kohaliku kultuurielu erinevad aspektid 

Külastatavuse seire 
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KOV analüüsib kultuuriasutuste ja ürituste külastatavust regulaarselt ja planeerib otsuseid tuginedes 

analüüsidele. 

Taskukohasus 

Piletihinnad on taskukohased, haavatavamatele elanike gruppidele on loodud soodustingimused. 

Vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega 

Elanike kaasamine (sh laste kaasamine neid puudutavas osas) tegevuste planeerimisprotsessi (nii 

uute tegevuste planeerimine kui ka olemasolevate uuendamine) on tavaks, seda tehakse alati. 

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimestele 

Kultuuriasutuste ja avalike ruumide puhul on läbivalt (igal pool) arvestatud erinevate vajadustega (nt 

lapsevankritega liiklemine, ratastoolid, nägemispuudega inimese liikumine jne). 

Kasutajate rahulolu hindamine 

Regulaarselt ei koguta andmeid ega hinnata elanikkonna rahulolu. 

Ühistranspordi kasutamismugavus 

Sõidugraafikuid ja peatuste asukohti analüüsitakse regulaarselt ning viiakse vajadusel sisse 

muudatusi. Oluliste kultuuriasutuste ja kultuuritaristu objektide juures on peatused. Vajadus 

ühistranspordi järele on kvaliteetselt kaetud. 

Alutaguse valla elanikkond  armastab korraldada ja külastada erinevaid kultuuriüritusi. Kohalike 

kultuuriasutuste ja -ürituste külastatavus on olnud aktiivne. Aastate lõikes on külastatavus jäänud 

stabiilseks. Kohalike elanike aktiivsus kultuuriürituste korraldamisel on olnud läbi aegade aktiivne. 

Elanike kaasamine (sh laste kaasamine neid puudutavas osas) tegevuste planeerimisprotsessi (nii 

uute tegevuste planeerimine kui ka olemasolevate uuendamine) on tavaks, seda tehakse alati. 

Piletihinnad on taskukohased ka haavatavamatele elanike gruppidele, on loodud soodustingimused. 

Kultuuriasutuste ja avalike ruumide puhul on läbivalt (igal pool) arvestatud erinevate vajadustega (nt 

lapsevankritega liiklemine, ratastoolid, nägemispuudega inimese liikumine jne). Kord aastas 

kogutakse andmeid ja hinnatakse elanikkonna rahulolu ning see võetakse aluseks edasiste tegevuste 

planeerimisel. Et inimestel oleks võimalikult hea ja mugav on kohandatud sõidugraafkuid ja peatuste 

asukohti, nende vajadusi analüüsitakse regulaarselt ning viiakse vajadusel sisse muudatusi. Oluliste 

kultuuriasutuste ja kultuuritaristu objektide juures on peatused. Vajadus ühistranspordi järele on 

kvaliteetselt kaetud. Kultuuriürituste planeerimisel arvestatakse erinevate sihtrühmade vajadusi, 

soove ja võimalusi. 

 

2.2.4 ORGANISEERITUD OSALUSVÕIMALUSED NOORTELE 

 

Alutaguse Vallas Noortevolikogu puudub. Valla koolides toimivad õpilasesindused ja neid 

kaasatakse erinevate arengukavade, strateegiate ja tegevustesse. Õpilasesindused koos 

noortekeskustega viivad läbi erinevaid sündmusi, projekte ja läbi huvitegevuse on aktiivsed 

maakonnas. 
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2.2.5 VÕIMALUSED NOORSOOTÖÖS OSALEMISEKS NING OSALUS- JA 

KUULUVUSKOGEMUSE SAAMISEKS 

 

Noorsootöö erinevad aspektid 

Olukorra seire 

KOV analüüsib noorsootööd (pakutavad tegevused, külastatavus jne) regulaarselt ja planeerib 

otsuseid tuginedes analüüsidele. 

Kättesaadavus  

Tegevustes (laagrid, huviringid jne) osalemine on pigem on taskukohane. Loodud on soodustused 

haavatavamatele elanikegruppidele (erivajadustega noored, lasterikkad pered, majanduslikult 

keerulistes olukordades pered jne). 

Kasutajate rahulolu hindamine 

Regulaarselt ei koguta andmeid ega hinnata noorte rahulolu pakutavate tegevustega. 

Sihtrühma kaasamine arvestades nende vajadusi ja soove 

Noorte kaasamine (sh laste kaasamine neid puudutavas osas) tegevuste planeerimisprotsessi (nii uute 

tegevuste planeerimine kui ka olemasolevate uuendamine) on tavaks, seda tehakse alati. 

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega noortele 

Hoonetes ja avalikus ruumis ei ole läbivalt (igal pool) arvestatud erinevate vajadustega (nt 

ratastoolid, nägemispuudega inimese liikumine jne). 

Sihtrühma initsiatiivi toetamine 

Noorte osaluskogude või kodanikualgatuste rahaliseks või mitterahaliseks toetamiseks on loodud 

mehhanismid ja neid rakendatakse regulaarselt. 

Tegevuste olemasolu erinevatele vanuserühmadele 

Kõigi vanuserühmadega on noorsootöö planeerimisel piisavalt arvestatud, pakutakse mobiilset 

noorsootööd. 

Vallas on kolm noortekeskust ja üks huvialakool. Noortel on võimalus tegeleda erinevate ja 

mitmekülgsete sporditegevustega. Vallas toimib Reinar Halliku Korvpallikool ja Alutaguse Puhke- 

ja Spordikeskus. Toimib ka Vaikla Puhkekeskuse hobusetall, kus harrastatakse ratsasporti. 

Noortel on võimalus osaleda järgmistes tegevustes: huvihariduses,  noorte malevas, õpilasesinduses, 

noort- ja projektilaagrites. Toimivad noorte osaluse põhimõtetele (valitud noorte poolt, koosneb eri 

vanuserühmadesse kuuluvatest noortest, esindab noorte huve) vastavad osaluskogud (valla/linna 

noortekogud) ja KOV toetab noorte osalust maakondliku ja riikliku taseme noortekogudes. 

Noorsootöö võimalusi pakutakse mitmekülgsetes valdkondades (nt muusika, kunst, loodus, 

keskkond, tehnika, sport, üldkultuur, kodanikukasvatus, rahvusvaheline koostöö). 

Kord aastas viiakse läbi uuringud ja toimub andmete kogumine noorsootöö tegevuste ja neis 

osalemise kohta (noorte rahuolu, tegevuste vastavus vajadustega, osalus noorsootöös). 

Soodustatakse noorte kodanikuteadlikkuse suurendamist, kodanikukasvatuse tõhustamist ja 

mitmekultuurilisuse väärtustamist. 
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2.2.6 NOORSOOTÖÖ JA HUVIHARIDUSE KÄTTESAADAVUS KOV-IS 

 

Hariduse ja noorsootöö roll on ülioluline. Nad peavad valmistama noored ette elus hakkama 

saamiseks üha kiiremini muutuvas maailmas ja toetama tööturu nõudlusele vastava hariduse 

omandamist. Tihtipeale pole veel teadagi, milline see nõudlus on. Kõikidel inimestel peavad 

seejuures olema võrdsed võimalused hoolimata nende taustast. Järjest olulisemaks on muutunud 

vajadus suurendada kõikide õppetasemete ja -liikide omavahelist sidusust, samuti seostatust teiste 

eluvaldkondadega. Tähtis on valmistada lapsed ja noored ette ametiteks, mida praegu ei pruugi veel 

olemaski olla. See tähendab, et üha enam tuleb lisaks aineõpetusele pöörata tähelepanu üldoskustele 

ja isiksuse kujunemise toetamisele. Huvikoolid ja noortekeskused on noortele kättesaadavad. 

Kommunikatsioon toimub kodulehe ja teiste sotsiaalmeediate kaudu. Haldusreformi käigus on alles 

jäänud piirkondade noortekeskused. Vaatamata laste ja noorte arvu vähenemisele kaasatakse 

aktiivseid noori noorsootöö tegevustesse.  Jätkatakse valla noortele töömaleva korraldamist, 

rajatakse noortele uued noortekeskuse ruumid, tõstetakse noortega tegelevate töötajate professiooni. 
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2.3 Osalusvõimalused. Kokkuvõte 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.4  3.0 2.3.1 Kodanikuaktiivsus 

  

   

3.0  3.0 2.3.2 Kohalike elanike kaasamise tava 

  

   

2.8  2.0 2.3.3 Kohalik kultuurielu 

  

   

3.0  3.0 2.3.4 Organiseeritud osalusvõimalused noortele 

  

   2.7  3.0 

2.3.5 Võimalused noorsootöös osalemiseks ning osalus- 

ja kuuluvuskogemuse saamiseks   

   

3.0  3.0 2.3.6 Noorsootöö ja huvihariduse kättesaadavus KOV-is 

  

 

 

Kokkuvõte: 

Vallavalitsus on võimaldanud kodanikel soodsatel tingimustel osaleda ja tarbida aktiivselt kohaliku 

spordi -ja kultuurielu. Valla eelarvestrateegia toetab elanikkonnale mõeldud tegevusi läbi allasutuste 

(Mäetaguse SPA ja Mõisahotell, Alutaguse Spordi- ja Puhkekeskus, Vaikla Puhkekeskus) eelarvega. 

Lapsi ja noori toetatakse erinevate huvialadega tegelemisel, toetatakse spordiringe ja erineval 

mastaabil treeninguid ja osalemist välisriikides. On rajatud minigolfiradu. On loodud võimalusi 

tegeleda kõndimisega matkaradadel ja kergliiklusteedel. On soodustatud kodanikukaardi olemasolul 

erinevaid sportimisvõimalusi. 
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TUGEVUSED      NÕRKUSED 

 

• Hea tasemel huvialakoolid 

• Mitmekülgne huvitegevus (sport ja kultuur) 

• Hea elukeskkond 

 

• Hajaasustatus 

• Laste ja noorte arvu vähenemine 

• Vananev elanikkond 
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3 UNIVERSAALSETE TEENUSTE KÄTTESAADAVUS JA KVALITEET 

 

3.1 TERVISHOIUGA SEOTUD UNIVERSAALSED TEENUSED 

 

3.1.1 ESMATASANDI TERVISHOIUTEENUSE KÄTTESAADAVUS 

 

Teenused 

 

 

Joonis 3.1.1.a Esmatasandi tervishoiuteenused 

Perearst ja pereõde 

Alutaguse vallas on piirkonna peale kolm perearsti ja viis pereõde. 

 

Vaimse tervise õde 

Vallas puudub kohapeal vaimse tervise õde, kuid teenus on kaetud koostöös Ida-Viru Keskhaiglaga. 

 

Ämmaemanda teenus 

Vallas puudub kohapeal ämmaemandateenus, kuid teenus on kaetud koostöös Ida-Viru 

Keskhaiglaga. 
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Füsioteraapia 

Füsioteraapia teenuse kättesaadavus on nii Ida-Viru Keskhaiglas kui ka SA Alutaguse 

Hoolekeskuses, OÜ Corrigos. 

 

Kodune õendusabi 

Kodune õendusabi korraldab perearst ja teenust saab tellida SA Alutaguse Hoolekeskusest. 

 

Koolitervishoiu teenus (sh kooliõde, regulaarsed terviseülevaatused) 

Koolitervishoiu teenus on tagatud. 

 

Apteek 

Alutaguse vallas toimib üks apteek. 

 

Laste hambaravi 

Laste hambaravi on kättesaadav läbi haridusasutuste. Esmane läbivaatus tagatud. 

 

Täiskasvanute hambaravi 

Täiskasvanute esmane hambaravi on tagatud maakonna siseselt. 

 

Esmatasandi perearsti teenused on tagatud. Erialasptesialistide teenused on enamus kättesaadavad 

Ida-Viru Keskhaiglas. Alutaguse vald vajab juurde kahte apteeki. Inimesed kasutavad erialaarstide 

teenuseid Tartus ja Kohtla-Järvel. Käesoleval ajal on piisavalt perearste ja nende nimistute suurus 

tagab elanikkonna rahulolu. Vajadus oleks järjepideva hambaarsti teenuse järele, tulevikus võimalik 

kogukonnapsühholoogi vastuvõtt. 

 

3.1.2 VÄHEKINDLUSTATUTELE TERVISHOIUTEENUSTE VÕIMALDAMINE 

 

Vähekindlustatud isikuid toetatakse tervishoiuteenuste tasumisel isikliku avalduse alusel,  

juhtumipõhiselt. Keskmine toetatav summa on kuni 100-200 eurot erinevate tervishoiuteenuste 

kompenseerimisel või tasumisel. 

 

 

 



Alutaguse Valla Heaoluprofiil 2022 

 

3.1.3 HÜVED TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJATELE ARSTIABI KÄTTESAADAVUSE 

TAGAMISEKS 

 

Alutaguse vallavalitsus on võimaldanud kõikidele perearstidele tasuta tööruumid. Kohalik 

omavalitsus motiveerib läbirääkimiste vormis kohalikke arste tervishoiuteenuste kättesaadavusel. 

Käesoleval ajal on perearstikeskustega hea koostöö ja mõistmine. 

 

3.1.4 ERIARSTIABI KÄTTESAADAVUS 

 

Eriarstiabi on kätte saadav Ida-Viru Keskhaiglas ja väljaspool Ida-Viru maakonda. Juhtumipõhiselt 

toetatakse abivajajaid transporditeenuse osutamisega. Vallas on käivitunud sotsiaaltransporditeenus, 

millega saab toetada inimeste liikumist tervishoiuteenusetele. 

 

3.1.5 KOOLILASTE TERVISE ÜLEVAATUSED 

 

Koolilaste tervise ülevaatused 

Kas koolilaste tervise ülevaatuse tulemusi analüüsitakse, tehakse sellest tulenevaid järeldusi? 

Koolilaste tervise ülevaatuse tulemusi valla tasandil ei ole analüüsitud, kuid perearstide ja pereõdede 

tähelepanekutele toetudes on erinevates töövormides arutletud koolilaste tervise probleeme. Erinevat 

infot on jagatud spordiga tegelevatele töötajatele ja volikogu komisjonidele. 

 

Koolitervishoiu aruannetele tuginedes kirjeldada erinevas kooliastmes õpilaste kõige sagedamini 

esinevaid terviseprobleeme. Mis muutused on viimaste aastate jooksul õpilaste tervises toimunud?  

Koolilaste terviseprobleeme analüüsides on suurem vajadus pöörata tähelepanu laste ortopeedilistele 

kõrvalkalletele- laste rüht, selg, õlad, vähene kehaline aktiivsus ja vaimne tervis.  

 

Koolitervishoiu teema vajab arendamist, arutelusid, analüüsimist ja hiljem ennetustegevuse 

planeerimist. Koostöös pereõdedega vajadus välja töötada alushariduse- ja koolide terviseaktiivsust 

toetavaid tegevusi ning vanemate teadlikkuse tõstmist laste tervisliku seisundi kohta. 
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3.1.6 NÕUSTAMISTEENUSTE KÄTTESAADAVUS 

 

Teenused 

 

 

 

Joonis 3.1.6.a Nõustamisteenuste kättesaadavus 

Psühholoogiline individuaalnõustamine  

 

Psühholoogiline individuaalnõustamine lastele on tagatud koolitasandil ja-või võimaldatud teiste 

teenuste osutajate juures. 

Psühholoogiline perenõustamine 

Psühholoogiline perenõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate teenuste osutajate 

juures. 

Sõltuvusprobleemidega isikute ja perede psühholoogiline nõustamine 

Sõltuvusprobleemidega isikute ja perede psühholoogiline nõustamine kohapeal puudub, kuid 

võimaldatud erinevate teenuste osutajate juures. 

 

Kriisinõustamine (psühholoogiline) 
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Kriisinõustamine (psühholoogiline)nõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate 

teenuste osutajate juures. 

 

Eneseabi grupid (grupinõustamine) 

Eneseabi nõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate teenuste osutajate juures. 

 

Raseduskriisi nõustamine 

Raseduskriisi nõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate teenuste osutajate juures. 

 

Noorte seksuaaltervise alane nõustamine 

Noorte seksuaaltervise nõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate teenuste osutajate 

juures. 

 

Pere- ja beebikool 

Pere- ja beebikoolide nõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate teenuste osutajate 

juures. 

 

Suitsetamisest loobumise nõustamine 

Suitsetamisest loobumise nõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate teenuste 

osutajate juures. 

 

Toitumisalane nõustamine 

Toitumisalane nõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate teenuste osutajate juures. 

 

Kehalise aktiivsuse alane nõustamine 

Kehalise aktiivsuse alane nõustamine kohapeal puudub, kuid võimaldatud erinevate teenuste 

osutajate juures. 

 

Muud (juhul kui on) 

Juhtumipõhised. 

 

KOV-il puuduvad kohapeal nõustamisteenuste olemasolu, kuid valmisolek suunata inimesed 

erinevatele teenustele on olemas. Tulevikus on soov planeerida koha peale kogukonnapsühholoogi 

teenus. Lähim nõustamiseteenust pakub Ida-Viru Keskhaigla kus avati  2014 aastal noorukite vaimse 

tervise kabinet. MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus, mis pakub järgmisi teenuseid: 
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võlanõustamist, psühholoog nõustamist, psühhoteraapiat, perelepitust, pereteraapiat, logopeedilist ja 

eripedagoogilist teenust, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. 

 

3.1 TERVISHOIUGA SEOTUD UNIVERSAALSED TEENUSED. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

2.9  2.0 3.1.1 Esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus 

  

   

3.0  2.0 
3.1.2 Vähekindlustatutele tervishoiuteenuste 

võimaldamine 
  

   3.0  2.0 

3.1.3 Hüved tervishoiuteenuse osutajatele arstiabi 

kättesaadavuse tagamiseks   

   

3.0  2.0 3.1.4 Eriarstiabi kättesaadavus 

  

   

2.5  2.0 3.1.5 Koolilaste tervise ülevaatused 

  

   3.0  3.0 3.1.6 Nõustamisteenuste kättesaadavus 

 

 

Kokkuvõte: 

Vallal on hea koostöö Ida-Viru Keskhaiglaga ja MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus. 

Teenuste kättesaadavus ja ligipääsetavus on võimaldatud. Vald toetab sotsiaaltranspordi teenusega 

inimeste ligipääsetavuse tervishoiuteenustele talle sobivajal ajal ja mahus. 

 

 

 



Alutaguse Valla Heaoluprofiil 2022 

 

TUGEVUSED      NÕRKUSED 

• Kõik perearstide nimistud on täidetud 

• Iga abivajaja toetamine tervishoiu 

küsimustes 

• Tervishoiuteenuse osutaja maakondlik 

lähedus Ida-Viru Keskhaigla 

 

• Erialaspetsialistide puudus, pikad 

järjekorrad 

• Nõustamisteenuste hinnad kõrged 

 

 

3.2 HARIDUSEGA SEOTUD TEENUSED 

 

3.2.1 ALUSHARIDUSE JA LASTEHOIU KÄTTESAADAVUS 

 

Alushariduse ja lastehoiu kättesaadavust korraldab kohalik omavalitsus. Kord aastas analüüsitakse 

alushariduse ja lastehoiu kättesaadavust koostöös lasteasutuste juhtidega. 

Teenuse nõudluse ja pakkumise suhe on väga hea. Alushariduse omandamiseks on piisavalt kohti.  

Kõigile Alutaguse valla laste ja vanemate, kelle elukohad Eesti rahvastikuregistri andmetel on 

Alutaguse vallas ei rakendata lasteaias käivatele lastele toiduraha maksumust. Lasteaias käimise 

osalustasu arvestatakse vastavalt ühest perest lasteaias käivate laste arvule. Esimene laps 25,00 ning 

teisele ja igale järgmisele lapsele on osalustasu suurus 10,00 eurot kuus ühe lapse kohta. 

 

Alutaguse valla lapsed, kes ei osale alushariduses ega lastehoius, mille põhjused on vanematel 

võimalus lastega ise olla kodus. (Vanemad ei tööta, puuduv vajadus viia laps lasteaeda).  

Alutaguse vallas on igati tagatud kõigile valla lastele alusharidus ja lastehoidu kohad. Vallas on 

kokku 4 lasteaeda. Kolmest lasteasutustest on kaasajastatud kaks asutust ja üks on kaasajastamisel. 

Üheks puudjäägiks Alutaguse vallas on  ebapiisav tugispetsialistide kättesaadavus (logopeedid, 

psühholoogid).  

 

3.2.2 ÜLDKESKHARIDUSE JA KUTSEHARIDUSE OMANDAMISE TOETAMINE 

 

Piirkonnas on olemas erinevaid kutseharidusasutusi, mis võimaldavad meie valla noortele 

õppimisvõimalusi. Eraldi kutsehariduse kättesaadavuse analüüsimist, sagedust, vastutajaid 

konkreetselt määratletud ei ole. 

Kohalik omavalitsus väljaspool valda õppivaid gümnaasiumi õpilasi toetab sõidukulude 

kompenseerimisega. 

Korraldab või kompenseerib sõidukulud väljaspool valda õppivate erivajadustega koolis õppijaid. 

Otseselt KOV ei suuna kogukonna laste edasisis karjäärivalikuid kuid valla hoolekandeasutus SA 

Alutaguse Hoolekeskus on heaks praktikabaasiks nendele õpilastele, kes soovivad saada 

hooldustöötajaks, tegevusjuhendajaks. 



Alutaguse Valla Heaoluprofiil 2022 

 

 

Alutaguse vallas on üks Iisaku Gümnaasium. Iga aastaga väheneb gümnaasiumi õpilaste arv. Peale 

põhikoolide lõpetamist suunduvad suurem osa lapsi teistesse õppeasutustesse (gümnaasium või 

kutsekool).  Kohalike õpilaste vähesuse tõttu võib 3-4 aasta pärast gümnaasiumiõppe vajadus 

hääbuda. Gümnaasiumi haridustöötajate õpikvaliteedi ja aineõpetajate puuduse tõttu ei ole võimalik 

pakkuda lastele kvaliteetset gümnaasiumiõpet. Maakonnas on tugevad riigigümnaasiumid Kohtla-

Järvel või Jõhvis. 

 

3.2.3 KOOLIKOHUSTUST MITTETÄITVATE LASTEGA TEGEMINE 

 

Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks 

Lastekaitsetöötaja kontrollib andmeid Eesti rahvastikuregistri andmetega koolikohustusliku isikute 

kohta selles vallas või linnas vähemalt üks kord õppeaastas hiljemalt 10. septembril Eesti Hariduse 

Infosüsteemi andmetega, selleks et tagada koolikohustuse täitmise kontrolli. 

Juhtumipõhiselt läheneb juhtumitele ja vastavalt juhtumile korraldab meetme. 

Andmebaaside põhjal ( kord kvartalis) kontrollib KOV´ lastekaitsetöötaja koolikohustuse täitmist. 

Haridustöötajate ja KOV-i töötajate omavaheline koostöö on järjepidev ja toimiv. Koolikohustust 

mittetäitvate, enamasti üksikute III kooliastme õpilaste puhul on tegemist sotsiaalsete 

probleemidega. Alutaguse vallas on loodud Laste ja perede komisjon. 
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3.2.4 HARIDUSLIKUD TUGITEENUSED 

 

Teenused 

Teenuse nõudlus ja pakkumine 

 

 

Joonis 3.2.4.b Teenuste kättesaadavus 

Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde, terviseedendaja vms) 

Koolide struktuurides otseselt tervishoiutöötajat ei ole. OÜ Corrigo ja SA Jõhvi Haigla pakub valla 

koolidele kooliõe teenust kohapeal, perearstide õed pakuvad kohapeal kooliõe teenuseid. 

 

Eripedagoog 

Eripedagoogi ametikoht on Mäetaguse Põhikoolis ja Iisaku lasteaias "Kurekell" olemas. 

 

Psühholoog 

Psühholoogi ametikoht valla struktuuris olemas, käesoleval ajal lapsehoolduspuhkusel. 

 

Logopeed 

Valla struktuuris on logopeedi ametikohad. Üks koht on täidetud, vajadus on veel ühe spetsialisti 

järele. 

 

Sotsiaalpedagoog 

Sotsiaalpedagoogid valla koolides olemas. 
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Pikapäevarühm 

Vastavalt vajadusele koolid võimaldavad, avavad pikapäevarühmad. 

 

Õpilaskodu 

Iisaku Gümnaasiumi juures õpilaskodu olemas. 

 

Karjäärinõustamine ja karjääriinfo 

Karjäärinõustamist saavad õpilased INNOVE spetsialistidelt, kes käivad meeleldi ka vastastikuses 

koostöös koolides kohapeal  

 

Alutaguse valla haridusasutustes on lastele tagatud järgmised tugispetsilistid: eripedagoog, logopeed, 

sotsiaalpedagoog. Koolides on rakendatud pikapäevarühmad. Iisaku Gümnaasiumis on võimalus 

kasutada õpilaskodu. Arenguvajadused - suunata haridusvaldkonna spetsialiste täiendavalt õppima 

eripedagoogi elukutset. 

 

3.2.5 KOOLIVÄGIVALLA JA KOOLIKIUSAMISE ENNETAMINE 

 

Kooliõpilaste heaolu seiret korraldavad koolid ise kord õppeaasta jooksul. Tulemusi analüüsitakse 

personaliga koos. 

Koolid on teadlikud KiVa programmist, on kasutusele võetud erinevaid programme, mille 

eesmärgiks on olnud koolikiusamise ennetamine ning efektiivne sekkumine. Tõhusaks 

kiusuennetuseks on tarvis, et koolides ja lasteaedades rakendatavad tegevused oleksid järjepidevad ja 

koostöös peredega. 

 

Ohvreid toetatakse erinevate erialaspetsialistide teenustele suunamisega, nõustamisteenustega 

kohapeal ja vajadusel rakendatakse valla Laste ja Perede Komisjoni meetmega. 

 

Koolikiusajatega tegelemine ei ole eraldiseisev protsess. Koolis tegeleb juhtumiga sotsiaalpedagoog, 

kaasatakse lastekaitsetöötaja ,noorsoopolitsei-moodustatakse koostöövõrgustik, algatatakse juhtum. 

Lastele ja peredele võimaldatakse, korraldatakse erialaspetsialistide nõustamisteenuseid.  

 

Koolivägivalla ennetamiseks on koolides oma sisekord, mis kajastab vägivallaga seonduvaid 

olukordasid ja tegutsemisjuhiseid. Koolide sots. pedagoogid ja teised töötajad teavad, kuhu peab 

helistama, kui Laps on Hädaohus või Laps vajab abi. Periooditi viiakse läbi võrgustikukohtumisi, et 

leida lapse heaolule parim lahendus. 
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3.2 HARIDUSEGA SEOTUD TEENUSED. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.8  3.0 3.2.1 Alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus 
   

   

3.0  2.0 
3.2.2 Üldkeskhariduse ja kutsehariduse omandamise 

toetamine   

   

3.0  2.0 3.2.3 Koolikohustust mittetäitvate lastega tegelemine 
  

   

2.9  2.0 3.2.4 Hariduslikud tugiteenused 
  

   2.8  2.0 3.2.5 Koolivägivalla ja koolikiusamise ennetamine 

 

Kokkuvõte: 

Haridusvaldkonnas võiks olla rohkem tugispetsialiste (logopeed, eripedagoog, psühholoog). Valla 

hariduspoliitika on väga paindlik, toetav ja majanduslikult stabiilne. Keskmised töötasud on 

kõrgemad, kui naabervaldades, töötingimused kaasaegsed, täiendkoolituse võimalused olemas. 

 

TUGEVUSED      NÕRKUSED 

 

• Ühine, tugev, paindlik haridusvaldkonna 

juhtimine 

• hariduse-ja sotsiaalvaldkonna hea koostöö 

toetavate teenuste korraldamisel  

• ühine huvi laste heaolu nimel 

 

• tugiteenuste spetsialistide vähesus 

• kakskeelsed lapsed vajavad täiendavaid 

tugiteenuseid ja ressursse 
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4 HAAVATAVATE (RISKIS) SIHTRÜHMADEGA TEGELEMINE 

 

4.1 SOTSIAALTEENUSED JA -TOETUSED 

 

4.1.1 KOV OSUTATAVAD SOTSIAALTEENUSED 

 

KODUTEENUS 

Toetuste saajate arv on vähenenud ja teenuse osutamise maht on aastate jooksul suurenenud. 

Abivajajad vajavad rohkem, pikaajalisi kõrvalabiga teenuseid (koduteenused, sots, transport.). 

Hajaasustatud piirkonnas on teenuste kättesaadavus raskendatud, eakatele arendatakse koduteenuse 

ja sots. transpordi teenust. Oluliselt rohkem ressurssi nõuavad need, kelle elukoht jääb valla 

keskusest kaugemale. 

Vallapoolsetele sots.teenustele järjekorda ei ole. Väljaspool kodu osutatavate üldhoolekandeteenuste 

järjekord oleneb asutuse asukohast ja hinnast. 

Koduteenust nädalavahetustel ei osutata. Vajadusel saab KOV korraldada pesemise - või supiköögi 

teenust läbi teiste teenusteosutajate. 

Väljaspool kodu ööpäevaringseid üldhooldusteenusel viibib aastas 25-30 isikut, kelle eest osaliselt 

tasub kohalik omavalitsus. Keskmine doteeriv summa kuus on 200-400 eurot ühe isiku kohta. 

 

VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS 

Teenuse saajate arv aasta jooksul 

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunab Vallavalitsus keskmiselt aastas 20-25 isikut 

aastas. Hoolekandeteenusele suunatakse vastavalt isiku soovil, vajadusele ning arvestatakse kõiki 

abivajaduse asjaolusid. Alutaguse vallavalitsus suunab enamus oma hoolealuseid SA Alutaguse 

Hoolekeskusse aga ka teistesse maakonna hoolekandeasutustesse. 

 

Alutaguse valla abivajajad, kes ootavad ööpäevaringset üldhooldusteenust ja soovivad saada seda 

teenust just SA Alutaguse Hoolekeskuses on aegajalt järjekord üks kuni kolm kuud. 

 

SA Alutaguse Hoolekeskuse üldhooldusteenuse kvaliteet on üldiselt hea, mistõttu inimesed elavad 

teenusel kaua. Asutus pakub kohti ligi 100 inimesele. Vabanevad kohad tekivad inimese elukaare 

lõppemisel. 

 

Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele 

Väljaspool kodu pakutavates üldhoolduteenuste asutustes on tagatud ligipääs liikumisraskustega 

inimestel. 

Üldhooldusteenusel on suurem vajadus teenusekomponendina ööpäevaringne hooldus ja kõrvalabi, 

õendushooldusteenus. 
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Teenuse finantseerimine on kaetud KOV-i eelarvest ja kliendi omaosalusega, vajadusel lähedaste 

doteerimisel. 

Abivajava inimese teenusevajaduse hindamist teostavad valla sots. töötajad hindamisinstrumendi 

alusel, vajadusel kaastakse perearsti geriaatriliste vajaduste hindamisel. 

Alati hinnatakse abivajava inimese maksevõimekust ja leitakse soodsam lahendus abivajajale. 

Juhtumipõhiselt kaalutakse ja arvestatakse ülalpidamiskohustustega isikute võimalusi. 

Erinevate sots. teenuste korraldamisel ja osutamisel arvestatakse abivajaja vaba tahtega. 

Teenuse korraldamise protsessi kaasatakse TEOVÕIMELINE inimene ise ja tema lähedased. 

Abivajajatele pakutakse ja võimalikult kaua kompleksteenusena erinevaid toetavaid teenusteid 

(koduteenus, eluaseme kohandamine, sots. transport, nõutamisteenus) , et abivajaja saaks võimalikult 

kaua elada iseseisvalt oma kodus. 

 

TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS 

Teenuse saajate arv aastas 

Täisealisi isikuid aastas 50. 

 

Alutaguse Vallas arvestatakse suhteliselt paindlikult kõikide sihtrühmadega ja juhtumipõhisust, 

võttes arvesse kõiki asjaolusid, et abivajajad ei jääks põhjendatud teenustest ilma. 

Teenustele saamise järjekord sõltub teenuse pakkuja vabadest kohtadest. 

Teenuste finantseerimine kaetakse tavapäraselt KOV +isik+ võimalusel erinevatest meetmetest, 

fondidest. 

Abivajava inimese teenusevajadust hinnatakse kodustes tingimustes ja kindla metoodika alusel. 

Täisealise isiku hoolduse puhul arvestatakse eelkõige isiku enda võimalusi ja soove, seejärel 

lähedaste ressurssi ja võimalusi ja kui kõik asjaolud on hinnatud, siis koos ülalpidamiskohuslastega 

leitakse ühiselt kõiki rahuldav hooldusvorm. 

Hooldajaks või hooldusteenust määratakse hindamisvajadust arvestades juhtumipõhiselt. 

Alati arvestatakse teenuste korraldamisel inimese vaba tahtega. 

Teenuse korraldamise protsessi kaasatakse pereliikmed, lähedased ja kohtumisi teostatakse isiku 

juures kodukülastustega, viiakse läbi vestlused sots. võrgustikuga ja arvestatakse perearsti, eriarsti ja 

spetsialistide nõuandeid 

 

TUGIISIKUTEENUS 

Tugiteenuste osutamine on siiani toimunud lastega peredele: teenust on saanud mitmed 

perekonnad. Tugiisiku määramisel arvestatakse alati isiku ja pere abivajadust, võimekust. 
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Hinnanguliselt vajavad tugiisikuteenuseid 5-20 isikut, sealhulgas lastega pered ja 

toimetulekuraskustes isikud. Teenuse saajate vajadus on käesoleval ajal kaetud. Teenusele saamise 

ooteaeg puudub. 

Teenused kaetakse KOV + ESF vahenditest. 

Teenuseosutamise lepinguid on sõlmitud kolm. 

KOVil on kolm tugiisikut. 

Ühel tugiisikul on üks kuni kaks klienti. 

Abivajava inimese teenusevajaduse hindamine toimub hindamisinstrumendi alusel, toimuvad 

vahehindamised, analüüsimised. 

Tugiisikuteenus on tasuta. 

Tugiisikuteenuse korraldamine ei ole seotud inimeste ülalpidimiskohustuste võimalustega. 

Teenuse osutamisel arvestatakse alati Inimese vaba tahtega. 

Teenuse korraldamise protsessi on kaasatud inimene ise ja tema lähedased. 

 

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS 

Isikliku abistaja teenuse vajadus puudub. 

Kui tekib vajadus korraldatakse isikliku abistaja teenus. 

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord puudub. 

Kui tekib vajadus, siis juhtumipõhiselt lahendataks. 

Nädalavahetusel ei osutata, sest puudub vajadus. 

KOV finantseerib ja vajadusel tagatakse inimesele teenuse privaatsus. 

Abivajava inimese teenusevajaduse hindamine toimub hindamisinstrumendi alusel. 

Abivajava inimese maksevõimet hinnatakse vestluse ja sissetulekute põhjal. 

Teenuse korraldamine ei olnud seotud ülalpidimiskohustustega. 

Alati arvestatakse inimese vaba tahtega ja soovidega. 

Teenuse korraldamise protsessi on kaasatud inimene ise ja tema lähedased. 

 

SOTSIAALTRANSPORT 

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse. 
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Hinnanguliselt teenuste arv aastas 70 kuni 100. 

Käesoleval ajal järjekord puudub, finantseeritakse KOV+ESF+inimese omaosalus. 

Sotsiaaltranspordi osutamisel arvestatakse erivajadusesi, saatja soovi. 

Teenus on veel piiratud-osutatakse tööpäevadel, vajadusel laiendatakse. 

Teenust osutab KOV ise. 

Teenusena on juhuveod, inimeste vajadusi arvestades. 

Teenuse finantseerimine on kaetud KOV+ESF vahendid+ kliendi omaosalus. 

Sõiduteenust ei ole jagatud, hiljem arvestatakse jagatud jm erinevad võimalusi. 

Abivajava inimese teenusevajaduse hindamine toimub hindamisinstrumendi alusel. 

Alati hinnatakse abivajava inimese maksevõimet. 

Teenus korraldamine ei ole seotud ülalpidimiskohustustega. 

Teenuse korraldamise protsessi kaasatakse alati inimene ise ja tema lähedased. 

 

VÕLANÕUSTAMISTEENUS 

Võlanõustamisteenuse soovijaid KOV -i kaudu aastas 5 kuni 7 inimest. 

Võlanõustamisteenust on soovinud enamuses töötud ja madalapalgalised. Toimetulekusaajate hulgas 

võlanõustamisteenuse saajaid on vähe. 

Teenusele saamine on võimaldatud ja korraldatud. 

Teenuse finantseerimine on isikule tasuta, pikemaajalise abi osas toetab osaliselt KOV, isiku 

omaosalus vajadusel. 

Abivajava inimese teenusevajaduse hindamine toimub hindamisinstrumendi alusel. 

Alati arvestatakse inimese vaba tahtega. 

Teenuseosutajaid on piirkonnas kaks. 

Teenuse korraldamise protsessi on kaasatud alati inimene ise. 

Isikut saaks toetada teiste toetavate teenustega näiteks tugiisikuteenusega. 

Toimetulekuõpet ei paku aga vajadusel planeerib, korraldab. 

 

VARJUPAIGATEENUS 

Varjupaigateenust ei ole olnud vajadus pakkuda. 
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Üksikutel juhtudel kuid mitte rohkem kui 1-2 inimest aastas. 

Varujupaigateenust osutatakse Jõhvi Vallas, võimalik ühistransport, vajadusel sots. transport. 

Varjupaigas on ligipääs liikumisraskustega inimestele. 

Varjupaigateenusel pakutakse magamisvõimalusi ja nõustamisteenust. 

 

TURVAKODUTEENUS 

Turvakoduteenust ostame koostööpartneritelt. 

Hinnanguliselt vajavad aastas 1-2 last lühiajaliselt turvakoduteenust. 

Teenus on abivajajale tagatud. Oleme alati leidnud koha. 

Teenusele ligipääs olemas. 

Ligipääs liikumisraskustega inimestele võimaldatud. 

Teenuse saamisel on suurem vajadust erinevate toetavate spetsialistidega. 

Kindla teenusevormi leidmine (hoolduspere, asenduskodu). 

 

 

ELURUUMI TAGAMISE TEENUS 

Vajadusel tagame eluruumid, mis on remonditud ja korralikud. Keskmiselt aastas 3-4 isikut. 

Eluruumi teenuste vajad aastas uusi inimesi 1-2. Ootejärjekord puudub. 

Eluruumi kohandamine erivajadustega isikutele on siiani olnud projektipõhine. Tulevikus 

planeeritakse kuni 5 isikule aastas. 

Eluruumi kulusid finantseeritakse KOV eelarvest, kommunaalkulud isik ise. 

 

LAPSEHOIUTEENUS 

Lapsehoiuteenus osutatakse puudega lastele 5-7, ostame teenust teenuseosutajalt teisest 

omavalitsusest MTÜ „Päikesekiir“. Aastas vajab teenust kuni 10 last. 

Teenusele järjekord puudub. 

Teenusele juurdepääs olemas. Hüvitatakse lapse transporditeenus lapsehoiuteenusele. 

Liikumisraskustega isikutele on teenuseosutaja juures võimaldatud juurdepääsud. 

Teenuse finantseerimine toimub KOV eelarvest+ riigipoolsest finantseerimisest (Tasandusfond, ESF 

vahendid). 
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MILLISEID TEENUSEID KOV LISAKS OSUTAB? 

Teenus 1 

Teenuse nimi: sotsiaaltransport  

Teenuse kirjeldus: valla eakatele ja erivajadustega isikutele 

 

Teenus 2 

Teenuse nimi: koduhooldusteenus 

Teenuse kirjeldus: eakatele abivajajatele 

 

Teenus 3 

Teenuse nimi: tugiisikuteenus peredele 

Teenuse kirjeldus: Tugiisiku ülesanne on koostöös lapse vanemaga toetada lapse igakülgset arengut 

ja toimetulekut. Lapse võimete maksimaalseks arendamiseks on oluline, et tugiisik keskendub 

eelkõige lapse juhendamisele ja abistamisele ning vajadusel teeb koostööd last ümbritseva pere- ja 

spetsialistide võrgustikuga. 

 

Vajavad arendust, täiendust tugiisikuteenus, ligipääsetavus erinevatele teenustele. Teenustest vajaks 

rohkem arendamist tugiisikuteenus lastega peredele ja erivajadustega täisealistele. 

 

4.1.2 TOIMETULEKUTOETUSE SAAJAD 

 

Toimetulekutoetuse saajate hulk 

 

Joonis 4.1.2 .a Toimetulekutoetuse saajate hulk 
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Toimetulekutoetust saanud perekonnad 

 

 

Joonis 4.1.2 .b Toimetulekutoetust saanud perekonnad 

Toimetulekutoetuste maksmise taust 

Alutaguse valla toimetulekutoetusesaajad on töövõimelises eas üksi elavad mehed/naised, 

pikaajalised heitunud tööotsijad.  

Abivajadust hinnatakse protsessi käigus koheselt ,vajadusel hiljem täiendatakse. 

Toimetulekutoetuse saajaid toetatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest toetusena ravimite, prillide 

ostmisel, tervishoiuteenuste ostmisel. Erandjuhtudel muudel põhjustel juhtumipõhiselt vastavalt 

vajadustele. Vajadusel toiduabi. 

Toimetulekutoetuste saajate ringist on väljunud enamusest tervisliku seisundi tõttu - võimaldab 

töövõimetustoetust, puuet või vanaduspension, surm, tööleasumisega 

 

Toimetulekutoetuste saajate arv on aastatega tõusnud. Alutaguse valla toimetulekutoetuse saajad on 

keskmiselt vanuses 35 kuni 55, kellel on madal haridustase, sõltuvusprobleemid, 

motivatsioonipuudus, heitunud elustiil ja vähene tööoskus. Keskmine toetav aeg on kuni 3 aastat. 

 

4.1.3 KOV EELARVEST MAKSTAVAD SOTSIAALTOETUSED 

 

KOV eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvad toetused 
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Sissetulekupõhiseid toetusi ei ole, lähtutakse muudest abivajaduse põhjustest 

 

Muud KOV eelarvest makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused 

Prillitoetust, ravimitoetust, abivahendite toetust, küttepuude kompenseerimine, koolilastele riiete 

ostmiseks enamuses eakad, lastega pered  

 

Alutaguse vallas hinnatakse alati inimese abivajadust ning seejärel leitakse sobiv abistamismeede ja 

vorm, mis on tõeliseks abiks olukorrale. Toetatakse peresid toiduabiga, toetatakse ravimiostmisel, 

abivahendite kompenseerimisel, lastega perede puhul logopeedi- ja psühholoogi teenuste 

kompenseerimisel, lastega peresid suvelaagrite või  erineva  lapsehoiuteenuse taotlemisel. 

Sõidukulude hüvitamisel tervishoiuteenustele, rehabilitatsiooniteenustele - võetakse arvesse 

perekonna võimekust ja võimalusi. 

 

4.1.4 SOTSIAALTOETUSTE JA TEENUSTE ANALÜÜS SIHTRÜHMADE PÕHISELT 

 

Abivajajate sihtrühmad läbi elukaare 

Lapsed (0-17 a) 

Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus: 

Vanuses 0-17 aastased lapsed on kõige vähem riskirühma sattunud isikud, sest on erinevate 

peretoetuste ja teenustega kaetud sihtrühm. Vallavalitsus toetab peresid lasteaiamaksu doteerimisega 

ja õpilastele on tagatud tasuta koolilõuna. 

 

Noored (16-26 a) 

Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus: 

Noored vanuses 16-26a. on suurema vaesusriskiga sihtrühm, sest puuduv haridus ja teatud 

terviseprobleemid (puue) ei võimalda leida tööd ning olla konkurentsivõimeline. Vallavalitsus pakub 

vajadusel juhtumipõhiselt toetust ja teenuseid (erinevaid nõustamisteenuseid). 

 

Tööealised täiskasvanud (18-64 a) 

Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus: 

Tööealised täiskasvanud vanuses 18-64 võivad sattuda vaesusrühma teatud elustiili, tervisliku 

seisundi või muude asjaolude tõttu. Juhtumipõhiselt toetab vald vajadusel sotsiaaleluruumiga, 

toimetulekutoetustega, ühekordsete vajaduspõhiste toetustega, toidupakkidega, nõustamisteenustega, 

riietega. 

 

Vanemaealised (65 + a)  
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Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus: 

Vanemaealisi 65+aastaseid isikud on kindlustatud kindla sissetulekuga (pensioniga) ja lisaks 

sissetulekust sõltuvatest ja abivajadusest sõltuvad toetustest ja teenustest. 

 

Alutaguse vallas on kõik sihtrühmad tagatud erinevate meetmetega. Tööealised täiskasvanud saavad 

abi juhtumipõhiselt erinevate teenuste näol ja vanemaealised vastavalt hinnatud abivajadusele. 
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4.1 SOTSIAALTEENUSED JA -TOETUSED. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.2  3.0 4.1.1 KOV osutatavad sotsiaalteenused 
  

   

2.8  2.0 4.1.2 Toimetulekutoetuse saajad 
  

   

3.0  3.0 4.1.3 KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused 
  

   
3.5  3.0 

4.1.4 Sotsiaaltoetuste ja teenuste analüüs sihtrühmade 

põhiselt 

 

Kokkuvõte: 

Sotsiaalhoolekanne suundub tendentsile - vähem eraldada abivajajatele passiivseid sots.toetusi ja 

suurendada abivajajatele teenuste osutamise võimalusi. Pakkuda teenuseid üksielavatele eakatele ja 

puudega isikutele, et nad võrdlemisi kaua saaksid jätkata väikese kõrvalabiga iseseisvat elukorraldust 

oma kodus. Tänu riigipoolse meetme „Töö turul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse 

„Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele 

töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ toetuse taotluse rahuldamine arendatakse sots. transpordi 

teenust, koduhooldusteenust, tugiisikuteenust valla elanikele. Tulevikus vajavad arendamist, 

toetamist eakate eluruumide kohaldamisega seotud teenused. Suurendada on vaja teenuseid peredele 

- toetavate nõustamisteenuste muude tugispetsialiste näol. 

 

TUGEVUSED      NÕRKUSED 

 

• sots. teenuste arendamine 

• kompetentsed töötajad 

• toetav, järjepidev eelarvestrateegia 

 

• sotsiaalmaja vajab uuendamist 

• hajaastus nõuab teenuseid koju 

• vanad eramajad-elumajad, eakatel raske 

toime tulla 
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4.2 ABIVAJAVATE LASTEGA TEGELEMINE 

 

4.2.1 ABIVAJAVA LAPSE JUHTUMIKORRALDUS 

 

Juhtumikorralduse aspektid 

Lapse abivajaduse märkamine ja sellest teavitamine 

Abivajav laps ohustatud või on laps, kelle heaolu on kelle puhul on tekkinud kahtlus tema 

väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ja laps, kelle 

käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest teavitatakse viivitamatult. 

 

Abivajaduse hindamine 

Lapse abivajadust hindab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja. Vajadusel kaasatakse 

asjaomased spetsialiste. Abistatakse last ja pere, seades esmatähtsaks lapse huvid ja heaolu. 

Võimaldatakse lapsel tema elu puudutavates küsimustes kaasa rääkida 

 

Juhtumi võrgustikutöö 

Võrgustikuliikmed on KOV sotsiaalosakond, politsei, haridusasutuse juhid või juhtkonna liikmed, 

vajadusel perearst, Sotsiaalkindlustusamet. Võrgustikuliikmete koostöös ja ülesandeid jagades on 

võimalik last abistada mitmekülgsemalt ja edukamalt. Kui lapse abivajadus nõuab pikema-ajalist 

sekkumist, siis ei tarvitse esialgselt edastatud teabest piisata, et otsustada sobivaimate 

abistamisviiside või abivajaduse äralangemise üle. 

 

Rohkem teavet võimalikust abi- ja kaitsevajadusest, samuti oskust ja kogemust seda märgata on 

loomulikult lastega iga päev töötavatel spetsialistidel (õpetaja, treener, arst, noorsootöötaja, 

noorsoopolitseinik jne) ning selle võrra suurem on ka nende vastutus sellise teabe edastamisel. Ent 

samamoodi lasub teatamiskohustus kõikidel teistel inimestel, olgu nad juhuslikud möödujad, 

naabrid, sugulased, mängukaaslaste vanemad jne. Alutaguse Vallavalitsusel on hea koostöö 

erinevate asutustega kes iga päev töötavad lastega ja jagavad infot. Sotsiaalvaldkonnatöötajad teavad 

oma piirkonna lastega peresid ja kaardistavad nende vajadusi. Vanemliku hoolitsuseta lapsi vallas ei 

ole, kaardistatud on kõik eestkoste- ja hoolduspered, kellega tehakse pidevat koostööd. 

 

4.2.2 ABIVAJAVALE LAPSELE JA PERELE MEETMETE PAKKUMINE 

 

MEETMETE KÄTTESAADAVUS 

Vanemlike oskuste ja vanemate vaheliste suhete toetamine 

Kohalik omavalitsus võimaldab peredele järgmisi tugimeetmeid: pereteraapia, psühholoogi teenus, 

vanemlike oskuste täiendamiseks erinevaid koolitusi. 

 

Pere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseks 
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Peredele on ette nähtu 1.klassi mineva toetus. Kompenseeritakse lapse huvitegevus ja huviharidus, 

erinevad laagrid, transpordikulud. Vähekindlustatud peresid toetatakse kooliriiete ja -tarvete 

ostmisel.  

 

Lapse ja pere psühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korral 

Last ja peret nõustab esmatasandil KOV´i lastekaitsetöötaja koos juhiga. Järgmisena suunatakse laps 

koos perega erialaspetsialistide juurde (psühholoog, psühhiaater).  

 

Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi 

teenus, füsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapia 

Lapsele on kohapeal võimaldatud eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog ja psühholoogi teenus. 

Füsioteraapia, tegevusteraapia ja loovteraapia on sisseostetav teenus. 

 

Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm) 

Tugiisikuteenus on kättesaadav nii puudega lapsele kui ka käitumisprobleemidega lapsele. 

 

Puudega lapse lapsehoid 

Alutaguse vallas puudub lapsehoiuteenust osutatav asutus. Teenusele suunatakse väljaspool KOV-i. 

 

Asendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamine 

Alutaguse vallas on 2 last, keda on suunatud hooldusperre. 

 

Asendushoolduselt elluastujate toetamine 

KOV´i pakub sotsiaalelupinda. Vajadusel koostatakse juhtumiplaan, mille jälgimine ja täitmine on 

kahepoolne (KOV ja noor). 

 

Väärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamine 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras ja kelle käitumine 

ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädasohus olev lapse eraldamine perekonnast 

kuni ohu väljaselgitamiseni või vajaduse ärajäämiseni. Ohu teada saamisel hindama lapse 

abivajaduse ja pakkuma abistamiseks meetmeid nii lapsele kui ka perele. 

 

Tugiisiku, logopeedi ja psühholoogiteenuste kättesaadavuse ja tulemuslikkuse tagamise osas 

esinevad kõige suuremad puudujäägid. 
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Alutaguse vallavalitsus otsib järjepidevalt teenuse osutajaid aga tulemuseta kuigi on tagatud 

jätkusuutlik ja piisav rahastus ning loodud muud tingimused. Valla üheks eripäraks on kakskeelsus ja 

piirkonna laste keele ja kõne probleemid. 

 

4.2.3 HÄDAOHUS LAPSE TOETAMINE 

 

REGISTREERITUD HÄDAOHUS OLEVATE LASTE JUHTUMITE ARV 

 

 2018 2019 2020 

Registreeritud hädaohus olevate laste juhtumite arv 2 1 0 

 

Tabel 4.2.3.0 Registreeritud hädaohus olevate laste juhtumite arv 

 

HÄDAOHUS LAPSE PEREST ERALDAMINE 

Perest eraldamise alus ja tähtaeg 

Vanema kohustuste rikkumine (PKS, LasteKS) võib kaasa tuua lapse perest eraldamise kui ühe lapse 

huvide ja õiguste kaitse tagamise meetme kohaldamise vajaduse. Perekonnast eraldamist 

rakendatakse 72 tunniks eesmärgiga kaitsta last jätkuva väärkohtlemise eest 

 

Turvakoduteenuse korraldatus 

Turvakoduteenusele suunatakse lähimasse teenuseosutaja juurde. KOV´i piirkonnas 

turvakoduteenust ei osutata. 

 

Koostöövõrgustiku tegevus hädaohus oleva lapsega 

Alutaguse vallas on moodustatud Laste ja perede komisjon, mille eesmärk on leida parimaid 

lahendusi nii lapsele endale kui perele. Võrgustikku kuuluvad: KOV´i sotsiaalosakonna ametnikud, 

haridustöötajad, perearst või med.õde, politsei, Sotsiaalkindlustusamet, Haridus ja Noorte amet. 

 

HÄDAOHUS LAPSE JUHTUMIKORRALDUS 

 

Hädaohus laste juhtumi menetlemist ja korraldamist juhib KOV algusest kuni protsessi lõpuni. 

Juhtuminetelust algatatakse STAR-is ja koostatakse tegevuskava koostöös asjasse puutuvate 

isikutega. Tegevuskavas pannakse paika kõikide osapooletele tegevused/kohustused/eesmärgid koos 
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tähtaegadega. Teostatakse vahehindamisi, et hinnata, kas eesmärgiks võetud tegevused/toimingud on 

positiivse mõju saavutanud. 

 

Võrgustikuliikmed korraldavad oma tööd juhtumipõhiselt ja vastavalt oma valdkonda puudutavates 

küsimustes. Kommunikatsioon toimub eelkõige telefoni või e-kirja teel. Vajadusel toimuvad 

ümarlauad. 

 

KOVis on korraldatud kriisiabi, mida juhib vallavanem ja viis liiget. Liikmeteks on nii volikogu ja 

vallavalitsuse liige, abivallavanem, Päästeameti ametnik kui ka valla korrakaitse. 

Alutaguse vallas puudub turvakoduteenus. Vastavalt vajadusele. 

 

STAR programmis kõigis hädaohus oleva lapse perest eraldamise juhtumites on olemas kirjalikult 

dokumenteeritud eraldamise alus ning perekonnast eraldamise otsus on tehtud 72 tunni jooksul alates 

lapse perekonnast eraldamisest. KOVil on valmisolek hädaohus olevale lapsele pakkuda 

turvakoduteenust. 

 

4.2.4 PUUDEGA JA/VÕI PSÜÜHIKAHÄIREGA (SH KÄITUMISHÄIREGA) LASTE 

TOETAMINE 

 

Alutaguse Vallas korraldataks ja võimaldatakse puudega lastele erinevaid toetavaid teenuseid: 

peredele esmasotsiaalnõustamist, tugiisikuteenust lastega peredele, tugiisiku teenus raske- ja sügava 

puudega lastele, psühholoogilist nõustamist, rehabilitatsiooniteenuse täiendavat rahastamist 

(sõidukulude hüvitamine), abivahendite täiendav rahastamist. Lapsehoiuteenust raske ja sügava 

puudega lastele, vajadusel Invatransporti. Makstakse hooldajatoetust ja sellega kaasnevat 

sotsiaalkindlustust. Korraldatakse koolitusi lapsevanematele (Imelised aastad), üritusi ja 

vastuvõttusid lapsevanematele, toetatakse eneseabigruppide loomist. Makstakse kohalist eelarvest 

lastega peredele toetusi ja hüvitisi, jagatakse riide- ja toiduabi. Suur vajadus on tugispetsialistide 

järele nii lasteaedadesse kui koolidesse. Üleminek abivajavast lapsest täiskasvanuks toimub 

lastekaitsetöötajalt sotsiaaltöötajale. 

 

4.2.5 VÄÄRKOHELDUD LASTELE SUUNATUD TUGI 

 

KOV pakub väärkoheldud lastele tugiteenuseid juhtumi- ja vajaduspõhiselt koostöös lapsevanemaga. 

Ohvriabiteenusega KOV-il hea, paindlik koostöö- eriti toetavate nõustamisteenustega. 

Ohvriabiteenusena pakutakse abivajajatele nõustamisteenuseid nii eesti kui vene keeles. 
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4.2.6 SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE KÄTTESAADAVUSE 

TAGAMINE 

 

KOV-il on olemas ülevaade oma territooriumil elavatest lastest, kes vajavad sotsiaalse 

rehabilitatsiooni teenust. Vajadusel tagab KOV toetavate REHA-teenuste kättesaadavuse erinevate 

toetuste ja teenuste abil. Koostöövormis võimalus nõustada peresid reha- meeskonna valikul ja 

tagada kaasabi teenuse kättesaamisel. 

 

4.2.7 KÄITUMISPROBLEEMIDEGA JA SÜÜTEGUSID TOIME PANNUD LASTEGA 

TEGELEMINE 

 

KOV suunab juhtumipõhiselt erinevatele toetavatele teenustele, süstemaatiliste õigusrikkumiste 

korral sotsiaalsele REHA-teenusele või KLAT teenusele. Ohvriabi teenuste kättesaadavus ja koostöö 

on väga heal tasemel. Õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelevad lastekaitsetöötajad ja 

lahendusi pakub vallas loodud Laste ja Perede Komisjon. Toetavate teenustena sotsiaalne 

rehabilitatsioon. 

 

4.2.8 KAASAVA HARIDUSKORRALDUSE RAKENDAMINE 

 

 

 

Joonis 4.2.8.a HEV lapsed 

Allikad: KOV, EHIS 

 

Kaasava hariduse all peetakse eelkõige silmas inimese põhiõigust kvaliteetsele haridusele ja 

eesmärgiks tagada kõigile õppijatele võimalus tähendusrikka ja kvaliteetse hariduse omandamiseks 

kodulähedases koolis koos teiste omaealiste õpilastega. KOV-il on väga hea ja tihe koostöö 
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haridusasutustega. Valla koolid on igati arvestanud iga õpilase eripäraga ja vastavalt eripärale on 

rakendatud vajalik ning toetav tugimeede. 

Asjaga seotud osapooled peavad omavahel tihedalt suhtlema ning üksteisest aru saama ja üksteisega 

teavet jagama. Kõige olulisem osapool on lapsevanemad. Tuleb teha koostööd kõikidel tasemetel 

ning kõigil osapooltel peab olema nägemus pikaajalistest tulemustest. 

 

4.2.9 LAPSED HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE KOOLIDES 

 

 2017 2018 2019 2020 

Lapsed erivajadustega õpilaste koolides 2 2 4 4 

 

Tabel 4.2.9.1 Lapsed erivajadustega õpilaste koolides  

 

Allikad: KOV 

 

KOV peab arvestust erikoolides õppivate laste kohta Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) kaudu ja 

samuti omatakse infot juhtumipõhiselt. EHIS annab ülevaadet nii kohalikus koolis kui ka mujal 

õppivate laste kohta. Erikoolides õppivatele lastele on valla poolt korraldatud transport. KOV teeb 

väga head koostööd MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiirega, mis pakub päevahoidu ja 

vastavalt vanemate soovidele saavad lapsed teenusega kaetud. 

Valla kohalikud koolid on igati valmis vastu võtma erikoolist tulevaid lapsi ja haridusasutuste 

pedagoogidel on selleks ettevalmistus olemas. 
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4.2 ABIVAJAVATE LASTEGA TEGELEMINE. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.0  3.0 4.2.1 Abivajava lapse juhtumikorraldus 

  

   

2.8  2.0 4.2.2 Abivajavale lapsele ja perele meetmete pakkumine 

  

   

3.5  2.0 4.2.3 Hädaohus lapse toetamine 

  

   3.0  2.0 

4.2.4 Puudega ja/või psüühikahäirega (sh 

käitumishäirega) laste toetamine   

   

3.0  2.0 4.2.5 Väärkoheldud lastele suunatud tugi 

  

   

3.0  3.0 
4.2.6 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavuse 

tagamine 
  

   3.0  2.0 

4.2.7 Käitumisprobleemidega ja süütegusid toime pannud 

lastega tegelemine   

   

3.0  3.0 4.2.8 Kaasava hariduskorralduse rakendamine 

  

   3.0  2.0 4.2.9 Lapsed hariduslike erivajadustega õpilaste koolides 
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Kokkuvõte: 

KOV on kasutanud riigilt saadavat raha lastele osutatavate sotsiaalteenuste korraldamiseks 

sihtotstarbekalt. Koostöös haridusasutustega korraldatakse ühiselt logopeedilist ja psühholoogilist 

teenust. Kõige suuremat tähelepanu vajavad erivajadustega lapsed. Hariduse- ja sotsiaalvaldkonna 

koostöö on väga hea ja paindlik. 

Haridusvõrgu korrastamine on toonud muudatusi kaasavas hariduses kuid vajab finantsilise mudeli 

ümbertegemist. Tulevikus on vajalik erivajadustega laste tugisüsteemi rahastamine viia üle 

haridusvaldkonna eelravesse, eriti siis kui lapsed saavad teenuseid alus- ja kooliharidussüsteemis. 

Sotsiaalvaldkonna toetussüsteemi võiks toetada lapsi ja peresid alus- ja kooliharidusteenuste välisel 

ajal. 

TUGEVUSED      NÕRKUSED 

 

• Väljakujunenud kindel teenuste ja toetuste süsteem 

• Tugispetsialistide puudus haridusasutustes 

• Ebapiisav finantsiline tugi 

• Vähe teenuseosutajaid 
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4.3 PEREDE TOETAMINE 

 

4.3.1 LASTEGA LEIBKONDADE ELAMISTINGIMUSED 

 

Abivajavate lastega leibkondade eluruumide elamistingimused Alutaguse vallas on enamjaolt 

nüüdisaegsed. Erinevate ametiasutustega koostöös on kaardistatud ja hinnatud küttekehade 

turvalisust ja erinevate elektritööde vajadust eriti lastega perede elamistingimustes osas. 

Juhtumipõhiselt ja vastavalt vajadusele toetab KOV kehvade eluruumide elamistingimustega 

leibkondi erinevate rekonstrueerimistoetuste ja kodukohandus projektidega, et parandada 

elamistingimusi. Samu meetmeid püütakse ellu viia ka edaspidi. 

 

4.3.2 TOIDUPUUDUSES OLEVAD LAPSED 

 

Toidupuuduse väljaselgitamine toimub laste- ja haridusasutust või küsitluse kaudu. Toidupuuduses 

lapsi ei ole, perekondi toetatakse sissetuleku- ja majanduslike raskuste põhjal. Laste toitlustamisega 

tegelevad eelkõige perekonnad ise. Lasteaias- ja koolis on võimalik süüa sooja toitu. Kodus peavad 

selle tagama lapsevanemad. Nädalavahetustel koduseid lapsi ei toitlustata. Hooletusse jäetud 

lastega tegelevad lastekaitsetöötajad juhtumipõhiselt. Vajadusel paigutatakse lapsed teenustele. 

Raskustesse sattunud lastega peresid toetatakse toidupakkide ja muude võimalike toetuste-ja 

teenustega. Kõik lasteasutused pakuvad kord päevas lastele sooja toitu ja seda lastele tasuta. 

4.3.3 TÖÖ LAPSEOOTEL JA LAPSI OMAVATE PEREDEGA 

 

Teenused 

 
 

 paariteraapia vanemaks saajatele 

suunatud tugi 

Joonis 4.3.3.a Teenuste kättesaadavus 
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Perekoolid 

Perekooli teenuseid võimaldatakse ämmaemandate juures olevatel teenustel. Vald on toetanud 

peresid projektipõhiselt "Imelised aastad" kaudu. 

 

Raseduskriisi nõustamine 

Läbi ämmaemandate ja naistearstide toimub nõustamine. 

 

Teismelise eas vanemaks saajatele suunatud tugi 

Teismelises eas vanemaks saajaid toetatakse juhtumipõhiselt, toetavate teenustega. 

 

Pereteraapia, paariteraapia 

Pereteraapiale ja paariteraapiale vastavalt vajadusele ja juhtumipõhiselt , suunatud teenuseosutaja 

juurde. 

 

Lapse ja/või pere tugiisikud 

Lapse ja pere tugiisikud määrataks vastavalt abivajaduse hindamisele lapse või perele. 

 

Tuleks võimaldada peredele rohkem erinevaid vanemlust toetavaid programme, mille abil saab 

tõsta peres kasvatusoskusi, pere elukvaliteeti, laste arengut ja omavahelist suhtlemist. 

 

4.3.4 VANEMLUSE TOETAMINE 

 

VANEMLIKE OSKUSTE HINDAMINE JA TOETAMINE 

Oskusi hinnatakse hindamisinstrumendi või LAPSE HEAOLU KOLMNURGA meetodi kaudu. 

Vanemlusprogrammidega toetamine ja erinevate nõustamisteenuste võimaldamine, tagamine. 

Esmatasandi perenõustamine on võimaldatud kõikidele soovijatele vastavalt spetsialistide poolt. 

Esmatasandi spetsialistidele võimaldatakse vanemluse teemal erinevaid täiendkoolitusi ja 

seminare. 

 

VANEMLUST TOETAVAD PROGRAMMID 

Vanemlusprogramm "Imelised aastad" on korraldatud kahele eesti keelt kõnelevatele 

lastevanematele (30 inimest aastas). 

Programmid väga sisulised ja piisavad, võimaldame osaleda programmides nii eesti- kui vene 

keeles. 

Programmides saavad osaled ka pered, kes ei kuulu riskirühmadesse. 
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Vanemlusprogrammide finantseerimine on planeeritud KOV eelarvesse ja see peaks toimuma 

järjepidevalt. 

 

Lastekaitses kasutatakse LAPSE HEAOLU KOLMNURGA hindamisaluseid, küsitlusi, vestlusi. 

Hooldusperedele pakutakse vajadusel psühholoogilist teenust ja perementori- või muid toetavaid 

teenuseid. Bioloogiliste vanemate oskuste kasvu, muutusi juhtumipõhiselt, juhtumikava põhjal 

erinvate vestluste ja kohtumistega. 
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4.3 PEREDE TOETAMINE. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.0  3.0 4.3.1 Lastega leibkondade elamistingimused 
  

   

3.0  3.0 4.3.2 Toidupuuduses olevad lapsed 
  

   

3.2  3.0 4.3.3 Töö lapseootel ja lapsi omavate peredega 
  

   3.0  3.0 4.3.4 Vanemluse toetamine 

 

Kokkuvõte: 

Alutaguse vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna töötajad töötavad selle nimel, et laste vajadused oleks 

igakülgselt tagatud ning lapsed saaksid kasvada hoolivas, arendavas ja turvalises kodus. 

Vanematele on võimaldatud koolitused vanemlike oskuste arendamiseks. Igati soositakse lastega 

peredele erinevate tugiteenuste ja -toetuste kujundamist. Kooli- ja noorsookeskuse kaudu 

ennetatakse laste väärkohtlemise ennetamist. Erilist tähelepanu pööratakse haavatavatele 

sihtgruppidele, kelleks on väärkoheldud lapsed, perest eraldatud lapsed, puude vm erivajadustega 

ja käitumisprobleemidega lapsed. Koostööd tuleb jätkata pereõdedega, kooli sotsiaalpedagoogidega 

ja kõikide spetsialistidega, kes märkavad lapsi. 

 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 

• Ülevaade lastega peredest 

• Vanemluse toetamine 

• Hajaasustus 

• Teenuste kättesaadavus 

 

  



Alutaguse Valla Heaoluprofiil 2022 

 

5 KOHALIKU OMAVALITSUSE TOIMIMINE JA RESSURSID 

 

5.1 KOHALIKU OMAVALITSUSE TOIMIMINE 

 

5.1.1 FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSU LAEKUMINE KOV EELARVESSE 

 

 

 

 

Joonis 5.1.1.a Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV eelarvesse 

Allikad: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RR300 

 

 

5.1.2 KOHALIKU OMAVALITSUSE EELARVETULUD 

 

 2017 2018 2019 2020 

Kohaliku omavalitsuse 

eelarvetulud kokku 
11882800,00 12739754,59 11985586,56 11495090,00 

Eelarve tulud inimese kohta 2441,25 2673,05 2551,75 2455,69 

 

Tabel 5.1.2.1 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud  

Allikad: Eesti Statistika andmebaas, tabel RR300 

 

Põhitegevusega tulud:  2018a - 12739,8 

2019a - 11985,6 

2020a - 11495,1 aastatega vähenemas poole miljoni võrra. 

Sots.kaitse kulutused:  2019a - 528,7 
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2020a - 713,9 aastatega on suurenenud. 

Aastatega tulubaas tulumaksu näol väheneb, toetusfond suureneb, sots- toetuste väljamaksmine 

füüsilistele isikutele on suurenenud. Eelarvetulud inimeses kohta varieeruvad ja tulevikus võivad 

väheneda 500 tuhat eurot aastas. 

 

5.1.3 SOTSIAALSE KAITSE KULUD KOV EELARVES 

 

 2017 2018 2019 2020 

Sotsiaalkaitsekulud kokku (tuh eurodes) 660 1036 529 717 

Sotsiaalkaitsekulude osakaal KOV eelarves (%) 6 8 4 6 

Sotsiaalkaitsekulu elaniku kohta 134 215 112 153 

 

Tabel 5.1.3.1 Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves 

Allikad: KOV; Eesti Statistika andmetabel RR302 - Kohalike eelarvete põhitegevuse kulud ja 

investeerimistegevuse väljaminekud; Statistika ja aruandlus | Sotsiaalkindlustusamet; 

https://riigiraha.fin.ee/ 

 

Sotsiaalkaitsekulud KOV´I eelarvest  2018 aastal 3,9 %, 2019 aasta 4,5%, 2020  aasta 7,85%. 

Laste sotsiaalse kaitse kulud on viimase aasta jooksul kahekordistunud, eakatele suunatud 

kulutused on suurenenud. Sotsiaalstrateegia põhjal suurenevad sotsiaalkaitsekulutused veelgi, 

eelarves planeeritud sotsiaalkaitsele kuni 10% kogu eelarvest. 

 

5.1.4 HINDAMINE KOV TÖÖPROTSESSIS 

 

Kvaliteedijuhtimise protsesse on hinnatud rahandusministeeriumi poolt, millega hinnatakse 

haldusvõimekust üldiselt. Kvaliteediraamistuna kasutatakse rohkem SWOT analüüsi metoodikat. 

Sotsiaalvaldkonnas kasutatakse kvaliteedijuhtimise protsessis SKA poolt välja töötatud 

sotsiaalvaldkonna juhiseid. 

 

Kvaliteedihindamist on läbi viinud SA Alutaguse Hoolekeskus ja neid vaadatakse üle üks kord 

aastas. KOV toetab kvaliteedihindamist kogemusnõustamise viisil. regulaarne. Läbi 

minuomavalitsus.ee ja SKA statistika põhjal on võimalik saada andmeid sihtrühmade kaupa ning 

erinevate valdkondade heaolu kohta.  

 

KOV planeerib tegevusi elanikkonna erinevate suuliste ettepanekute, palvete, soovituste baasil ja 

arengukava avaliku arutelu käigus. 
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Arengukava juures on erinevate valdkondade tegevuskavad, mida valdkonna ametnikud jälgivad ja 

analüüsivad. 

Planeeritakse kirjalikult küsida elanikkonna käest tagasisidelehe kaudu teenuste kvaliteedi kohta. 

 

KOV töötab välja valla elanike heaolu ja puuduste väljaselgitamiseks koostöömetoodika ja 

koordineerib ning viib läbi koostöös allasutustega küsitluse, mille käigus selgitatakse välja 

elanikkonna heaolu tugevused, nõrkused ja puudujäägid. 
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5.1 KOHALIKU OMAVALITSUSE TOIMIMINE. KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   

3.0  3.0 
5.1.1 Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV 

eelarvesse   

   

2.0  1.0 5.1.2 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud 
 

   

3.0  3.0 5.1.3 Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves 
  

   3.0  3.0 5.1.4 Hindamine KOV tööprotsessis 

 

Kokkuvõte: 

Valdkonnad, milles Alutaguse vald on edukas, saab hinnata mitmest erinevast vaatenurgast. 

Absoluutarvudes: 2020. aastal olid Alutaguse vallas kõrgeima kvaliteediga järgmised valdkonnad: 

valitsemine, alusharidus, noorsootöö, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, lastekaitse, sport, kriisideks 

valmisolek (kõik 6 punkti). Ajas vaadelduna: kui aastal 2019 ületati Eesti keskmine tulemus 11-s 

valdkonnas, siis aastal 2020 oli tulemus võrdne keskmisega või parem 14-s valdkonnas. Alates 2019. 

aastast on Alutaguse valla teenuste tase muutunud keskmiselt 0.81 punkti võrra - 16-ne valdkonna 

lõikes oli keskmine tulemus valdkonna kohta 4.12 punkti 2019. aastal ning 4.94 punkti 2020. aastal. 

Tulemus paranes 9-s valdkonnas. Suurimat, 4 punkti kasvu võis täheldada lastekaitse valdkonnas (2-

It 6-le). Suhtelisena: Alutaguse vald ületas teenuste osutamise kvaliteedis riigi keskmist 14-s 

valdkonnas, neist enim lastekaitse (2.76 punktiga), jäätmemajanduse (2.37 punktiga) ja täiskasvanute 

sotsiaalhoolekande (2.34 punktiga) valdkondades. Parimale kohale kõigi omavalitsuste lõikes 

positsioneerus Alutaguse vald alushariduse valdkonnaga - oli 1. kohal. Temast paremal või samal 

tasemel oli 0 teist omavalitsust. Samuti oli Alutaguse vallas teenustase võrdselt hea või parem 

võrreldes teiste omavalitsustega täiskasvanute sotsiaalhoolekande (7. kohal) ning lastekaitse (7. 

kohal) valdkondades. Alutaguse vallas oli kohalike teenuste osutamise kvaliteet kogu Eesti 

keskmisest t kõrgem. Kahe aasta lõikes (2019-2020) kogus Alutaguse vald 16-s vald- konnas 144-st 

võimalikust punktist keskmiselt 64.4. Võrdluseks: keskmine Eesti omavalitsus sai 56.7 punkti. 2019. 

aastal oli Alutaguse valla tulemus üle Eesti keskmise (66 vs 57.9 punkti). Ka 2020. aastal oli 

Alutaguse valla tulemus üle Eesti keskmise (79 vs 60.04 punk Füüsilise isiku tulumaksu laekumine 

KOV eelarvesse on olnud aastate lõikes stabiilne, mis on võimaldanud planeerida KOV tegevusi ja 

elukorraldust järjepidevalt. Seoses elanikkonna vananemisega ja töövõimelise elanikkonna 

suhteliselt stabiilse võimekusega on suurenenud sotsiaalkaitsekulutused kahe aasta jooksul 

kahekordselt. 

KOV´i haldusvõimekus on aastatega suurenenud (aluseks minuomavalitsus.ee andmed), mis on 

heaks näitajaks valla elanikkonna heaolu tagamiseks aga ka arenguks. Viimase nelja aastaga on 
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Alutaguse Vallavalitsus tõestanud on võimekust ja maakonnasiseselt juhib esireas ning kogu riigi 

omavalitsuste hulgas tõusnud arvestatavate KOVide hulka 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 

• Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV-i 

eelarvesse 

• Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves on suurenemas 

• Hindamine KOV-i tööprotsessis on rahuldav 

• KOV-i eelarvetulud langemas 

• KOV-i eelarvekulud tõusmas 

• Puudub ühtne heaolu 

hindamissüsteem 
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5.2 KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTID JA KOOSTÖÖ HEAOLU TAGAMISEKS 

 

5.2.1 KOV-I JUHITUD VÕRGUSTIKUD ENNETUSE, TERVISE JA HEAOLU 

EDENDAMISEKS 

 

KOV-is heaolu edendav koostöö erinevate valdkondade ja asutuste vahel on valdkonnapõhine. 

Toimuvad temaatilised ümarlauad, koostöökohtumised, teineteisel külaskäimised kogemuste 

saavutamiseks. 

Ennetustegevus on koostöös Päästeametiga- reguleeritud tegevuskava, eesmärgid kajastuvad 

arengukavas ja strateegia tegevuskavades. 

Koostöökohtumistele või muudele ümarlaudadele kaastakse juhtpositsioonis olevaid isikuid või 

valdkonnajuhte. 

KOV-is heaolu edendav koostöö erinevate valdkondade ja asutuste vahel on valdkonnapõhine. 

Toimuvad temaatilised ümarlauad, koostöökohtumised, teineteisel külaskäimised kogemuste 

saavutamiseks. Ennetustegevus on koostöös Päästeametiga- reguleeritud tegevuskava, eesmärgid 

kajastuvad arengukavas ja strateegia tegevuskavades. Koostöökohtumistele või muudele 

ümarlaudadele kaastakse juhtpositsioonis olevaid isikud või valdkonnajuhid. 

Koostööd erinevate valdkondade ja riigiasutustega on võimalik kasutada veebipõhiseid kohtumisi, 

mis aitab koostööd konstruktiivsemalt korraldada. Suurimaks puudujäägiks on erinevate asutuste 

tihe personalivahetus, mille tõttu kaob järjepidev koostöö. 

Heaolu toetavat valdkonnaülest arendusvõrgustikku toimimise sidumiseks toimuvad ümarlauad. 

 

5.2.2 JUHTUMITÖÖ VÕRGUSTIKUD 

 

Alutaguse vallas toimib sotsiaalkomisjon ning laste ja perede komisjon. Eri sihtgrupile lähenetakse 

juhtumipõhiselt. 

 

Koostöövõrgustik saab kokku vastavalt vajadusele. MAPPA kohtumised toimuvad kord kvartalis 

(iga kolme kuu tagant). Linnade ja Valdade Liidu poolt korraldatavad kohtumised ja arutelud 

omavalitsustega toimuvad juhtumipõhiselt, kord kuus. 

 

Varasem koostöö riigiasutustega ja teiste KOV-idega on aastatega paremaks muutunud. 

 

Juhtumipõhine võrgustikutöö töömeetodi peamiseks eesmärgiks on pakkuda inimesele tema 

vajadustele vastavaid teenuseid. Juhtumit juhib algusest lõpuni konkreetne isik. Juhtumipõhise 

võrgustikutöö eesmärk on arendada ja parandada abivajaja sotsiaalset toimetulekut ning vältida 

sotsiaalsete probleemide tekkimist ja süvenemist. Juhtumikorraldaja ülesandeks on tagada 

koostöövõrgustiku loomine ja hoidmine lähtuvalt isiku probleemist. 
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Juhtumipõhise võrgustikutöö tugevuseks on asjaolu, et protsessi juhib algusest lõpuni vastavalt 

juhtumisisule juhtumikorraldaja. Juhtumipõhise võrgustikutöö puudujääk tihe personalivahetus ja 

IT-alaste programmide mitte ühtne kasutamine. 

 

5.2.3 RAHVATERVISE TEGEVUSTE KORRALDUS KOHALIKUS OMAVALITSUSES 

 

Rahvatervise korraldus KOVis 

Ametniku olemasolu 

Konkreetne ametnik, kes tegeleks rahvatervisega, ei ole määratletud. Küll aga rahvatervise 

valdkonda on kaasatud sotsiaal- ja spordivaldkonna töötajad. 

 

Meeskonna olemasolu 

Koostöös erinevate valdkondade inimestega  

 

Kaasatus arengustrateegia koostamisse 

Koostöös erinevate valdkondade inimestega 

 

Nii sotsiaalvaldkonna- kui ka valla spordispetsialisti ametiülesannete hulka kuulub rahvatervise 

tegevuste planeerimine ja elluviimine, finantside planeerimine. 

 

5.2.4 LASTEKAITSESPETSIALISTIDE OLEMASOLU JA KVALIFIKATSIOON 

 

Lastekaitseametnike arv 

 2017 2018 2019 2020 

Lastekaitseametnike arv 1 2 2 2 

Laste arv lastekaitseametniku kohta  475,0 413,0 477,0 

 

Tabel 5.2.4.1 Lastekaitseametnike arv 

 

Töötab täiskoormusega kaks spetsialisti. 

Laste arvu suhet lastekaitsetöötaja kohta Alutaguse vallas on piisav. 

Kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 19 nõuetele on täidetud. 

Läbi erinevate toetavate programmide ja tegevustega (individuaalne nõustamine, 

koostöövõrgustiku ümarlauad). 
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KOV võimaldab osaleda erinevatel koolitustel, täiendõppel, super- ja kovisioonidel. 

 

Lastekaitsetöötajad kaks, kes vastavad nõudmistele. Tulevikus laste arvu suhet ja 

juhtumeid arvesse võttes, kaob kahe lastekaitsetöötaja vajadus.      

 

5.2.5 LASTEGA TÖÖTAVAD INIMESED JA NENDE KVALIFIKATSIOON 

 

Õpetajate arv 

 2017 2018 2019 2020 

Õpetajate arv alushariduses 32 32 30 30 

Alusharidust omandavate laste arv ühe õpetaja kohta 6 5 6 6 

Õpetajate arv põhihariduses 80 80 75 75 

Põhiharidust omandavate õpilaste arv ühe õpetaja kohta 4 4 4 5 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal kõikidest 

(%) 
95 95 99 99 

 

Tabel 5.2.5.1 Õpetajate arv 

 

Olukorra kirjeldus 

KOV toetab õpetajate erialateadmiste sise-ja täiendkoolitustega, supervisiooniga. 

Õpetajate liikuvus tööturul keskpärane, võib lugeda suhteliselt stabiilseks. 

Õpetajate keskmine tööstaaž 10-15 aastat, keskmine vanus 55 aastat. 

KOVis on vajadus erivajadustega lastele HEV koordinaatoreid, tugiisikuid, eripedagooge, 

logopeede, psühholooge. 

 

Alutaguse valla koolides on üldjuhul olnud viimasetel aastatel kõik õpetajate ametikohad täidetud. 

Kõikides koolides on loodud vajalikul arvul tugispetsialistide ametikohti. Kvalifikatsioonile 

vastavate põhikooli õpetajate arv on olnud viimastel aastatel langustrendis ja  murekohaks on 

kvalifikatsioonile mittevastavad õpetajad, kellega on sõlmitud tähtajalised töölepingud. Suurim 

vajadus on tugispetsialistide osas: logopeed, eripedagoog, psühholoog, tugiisik. Maapiirkonda on 

väga keeruline leida eelpool nimetatud spetsialiste. 
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5.2.6 NOORSOOTÖÖTAJATE OLEMASOLU JA KVALIFIKATSIOON (SH 

HUVIHARIDUSE OSUTAJAD) 

 

 

 2017 2018 2019 

Noorsootöötajate arv 3 3 4 

Laste arv noorsootöötaja kohta 20,0 20,0 20,0 

Noorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega 

noorsootöötajate arv 
3 3 3 

Noorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega 

noorsootöötajate osakaal 
100,0 100,0 75,0 

 

Tabel 5.2.6.1 Noorsootöötajate olemasolu ja kutsetunnistuse või erialase kõrghariduse 

omamine 

 

Vajaduspõhiselt, erinevate supervisioonidega, kovisioonidega. 

Noosootöötajad vajavad täiendõpet. 

Käesoleval ajal jätkub noorsootöötajaid. 

 

 

Noorsootöötajad olemas, vajadus on nende kvalifikatsiooni suurendada, täiendada. 
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5.2 KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTID JA KOOSTÖÖ HEAOLU TAGAMISEKS. 

KOKKUVÕTE 

 

HINNANG  TREND 

4 3 2 1 

   3.7  2.0 

5.2.1 KOV`i juhitud võrgustikud ennetuse, tervise ja 

heaolu edendamiseks    

   

3.0  2.0 5.2.2 Juhtumitöö võrgustikud 

  

   

3.0  2.0 
5.2.3 Rahvatervise tegevuste korraldus kohalikus 

omavalitsuses 
  

   

3.4  2.0 
5.2.4 Lastekaitsespetsialistide olemasolu ja 

kvalifikatsioon 
  

   

2.8  2.0 5.2.5 Lastega töötavad inimesed ja nende kvalifikatsioon 

  

   2.7  2.0 

5.2.6 Noorsootöötajate olemasolu ja kvalifikatsioon (sh 

huvihariduse osutajad)   

 

Kokkuvõte: 

KOV-is toimib järjepidev ennetuse, tervise ja heaolu edendamine. Kaasatakse noorsoo, 

haridusvaldkonna ja teisi riigiasutuste spetsialiste võrgustikutöö teostamisel. Rahvatervise 

edendamine vajab nii sisulist kui adminfinantsilist arendamist. Lastekaitsespetsialistide arv suhtes 

valla laste arvuga on väga hea. Nii lastekaitsespetsialistid kui ka noorsootöötajad vajavad 

kutsekvalifikatsiooni tõstmist. 

TUGEVUSED NÕRKUSED 
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• KOV-i juhitud võrgustikud ennetuse, 

tervise ja heaolu edendamine 

• Tihe koostöö erinevate 

koostöövõrgustikega  

• Erialane kvalifikatsiooni puudumine 

noorsootöötajatel 
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KOONDHINNANG OLUKORRALE 

 

1. DEMOGRAAFILINE OLUKORD JA RAHVASTIKU TERVIS. KOKKUVÕTE 

 

 

 HINNANG TREND 

1.1 Demograafiline olukord  2.4 Pigem halb  1.7 Stabiilne 

1.2 Rahvastiku tervise 

seisund 

 2.5 Pigem hea  2.2 Stabiilne 

1.3 Haavatavad sihtrühmad  2.3 Pigem halb  2.3 Stabiilne 

1.4 Tööturg  2.8 Pigem hea  2.3 Stabiilne 

1.5 Kuritegevus  2.0 Pigem halb  1.5 Stabiilne 

 
Keskmine: 2.4 Pigem halb  2.0 Stabiilne 

 

Kokkuvõte: 

Piirkonna demograafiline olukord rahvastiku vananemine, eakate suur osakaal, naiste tervislik 

seisund - elavad kauem aga tervelt elatud aastad naistel on 54a. Keskmine suremus aastas 80 inimest, 

sündivus madal - keskmiselt 35 inimest. Rahvastiku tervise seisund on rahuldav. Haavatavad 

sihtrühmadeks on vähenenud töövõimega isikud, üksi elavate eakad ja vanemliku hoolitsuseta 

lapsed. Keskmine töötute arv on aasta lõikes olnud 150 kuni 200. Elanikkonna vanuseline struktuur 

on tasakaalust väljas ehk raskusastmega vanemates vanuserühmades. Tegemist on vananeva 

rahvastikuga, kus eakate arvukus suureneb aastatega. See on iseloomulik suurele osale Eestist. 

Vanusstruktuur on nii Ida-Viru maakonnas kui ka Alutaguse vallas Eesti keskmisega võrreldes 

vähem jätkusuutlik – laste ja noorte osakaal elanikkonnas on keskmisest madalam, eakate oma 

kõrgem. Noorema vanusegrupi dünaamika mõjutab tulevikus nõudlust alushariduse ja üldhariduse 

järele. Kui sündide arv ei suurene, siis võib järeldada et nõudlus nii lasteaiakohtade kui ka 

koolikohtade osas võib kahaneda. Meeste ja naiste osakaal on vallas tervikuna peaaegu tasakaalus - 

2381 meest ning 2315 naist. Valla tugevuseks on paikne elanikkond - vähe sisserännanud inimesi, 

mistõttu elanikkond stabiilne. Piirkonna arengule aitavad kaasa uusarenduste loomine, eriti 

Mäetaguse ja Pagari piirkonda, mis on geograafiliselt  Jõhvi vallale lähedane. Trendide 

aeglustamiseks ja teatud määral muutmiseks tuleb pöörata tähelepanu elukeskkonnale, noortele ja 

noortele peredele ning ettevõtluse arengule. Teisalt tuleb realistlikult läheneda linnastumise 

protsesside vältimatusele, prognoositud rahvastikutrendid tuleb võtta arvesse kohalike avalike 

teenuste (ümber) kavandamisel ning valitsemisstruktuuride ajakohastamisel ja ümberkorraldamisel. 

Jätkusuutlik mittekasv tähendab ka tõhusat omavalitsust, kes pakub vajalikke teenuseid tehes seda 

efektiivselt ja optimaalselt, sekkumata „vägisi“ teenuste pakkumisse ja infrastruktuuri arendamisse. 

Samas toetab mittekasv ka nt loodusliku kapitali hoidmist ja arendamist, mis on üks Alutaguse valla 

väärtustest. 
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TUGEVUSED  NÕRKUSED 

 

• Paikne elanikkond 

• Väike välisränne 

• Hajaasustus 

• Vananev elanikkond  

• Palju üksielavaid eakaid 

 

2. TERVIST TOETAV JA TURVALINE ELUKESKKOND NING OSALUSVÕIMALUSED. 

KOKKUVÕTE 

 

Kokkuvõte: 

Alutaguse valda iseloomustab maaline ja hõredalt asustatud ruumimuster. Valla territooriumile 

jäävad Alutaguse põlismetsad, mitmed suured sood ja rabad (nt Puhatu soo, Muraka raba), Eesti 

suurim järvestik (Kurtna), aga ka põlevkivikaevandused. Põlevkivi kaevandamine (Estonia ja 

Ojamaa kaevandused) mõjutab ligi kolmandikku valla territooriumist. Ida-Virumaa on Eesti kõige 

linnastunum maakond, kus ligi 90% elanikest elab maakonna põhjaosa linnades, samas on Alutaguse 

vald asustatud hõredalt ja hajusalt ning linnaline keskkond vallas praktiliselt puudub. Piirkonna 

asustuse kujunemisel on suunavaks teguriks olnud piirkonna looduslikud tingimused ning 

elanikkonna tegevusalad ja elulaad. Vallas domineerivad pereelamud, suvilapiirkondades 

omanäolised ja eripärase iseloomuga hooajalise kasutusega elamud (suvilad). Valla alevikes ja 

suuremates külakeskustes esineb üksikuid korterelamuid. Tihedama asustusega on vaid kaks 

alevikku, mõned suuremad külad ning hooajaliselt ka Peipsi järve põhjakallas ja Narva jõe kallas 

Vasknarvast Kuningakülani. Peamise osa avalikest rajatistest moodustavad mänguväljakud, 

spordiplatsid ning mõisapargid. Valla elanikkonna suhtarv väheneb iga aastaga seoses elanikkonna 

vananemisega ja laste arvu vähenemisega. Haldusreformi tagajärjel on säilinud piirkondande 

keskused ja nendes turvaline elukeskkonda, kus inimestele on tagatud vajalikud esmatasandil 

teenused.  Vallavalitsus on võimaldanud ja taganud inimestel kaasa rääkida nende elukeskkonda 

puudutavates küsimustes nagu näiteks planeeringutes, arengukavades, tegevuskavades. Erinevate 

sihtrühmade elanikkond on kaasatud erinevatesse kodanikualgatuste tegevustesse. Lastele ja noortele 

on võimaldatud tegeleda huvialadega nii valla kui väljaspool valda. Alutaguse valla mõte ja moto 

"Liikudes läbi Alutaguse" kutsub kõiki inimesi aktiivsele eluviisile. Vaadeldes Alutaguse valla 

pensioniealisi on 63,5-75 aastaste osakaal elanikkonnast 46%. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli 

nendest 680-le ehk 48 %-le määratud puude raskusaste. Arvestades rahvastikutrende on eakate arv 

lähiaastatel veelgi suurenemas. 2020 aastal moodustas 64 kuni 75 aastaseid pensioniealisi isikuid 

46,4% rahvastikust. Kui võrrelda meeste ja naiste osakaalu, siis alates 60-aastast hakkab meeste 
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osakaal vähenema ja 70-aastast järsult vähenema osakaal meestel ja naistel vastavalt 3,29 % ja 

5,75%. Viie aasta pärast üldine rahvaarv vallas väheneb, kuid suureneb kolmandiku võrra eakate sh 

üksikute eakate (naiste) osakaal, kes elavad 10-15 aastat oma eakaaslastest meestest kauem. 65-ja 

vanemate inimeste osakaal on 23,27% elanikkonnast (www.statistika.ee). Prognoosides järgnevaid 

aastaid tõuseb eakate osakaal 25% ja rohkemgi. Vanemaealiste osakaalu suurenemine elanikkonnas 

muudab oluliseks sihtrühma tööhõiveprobleemide lahendamise. Võrreldes 2018 aastaga on 2020 

aastal töövõimeliste isikute töötus kasvanud ligi 30%. Võrreldes puude liike tööealiste ja 

pensioniealiste vahel ilmneb, et kui liikumispuue on domineeriv mõlema sihtgrupi puhul, siis teise 

liigina psüühikahäire on eelkõige tööealistel isikutel. Elanikkonna vananemisega kaasneb surve 

majandusele ja sotsiaalsüsteemile. Aastaks 2030 on oletatav Alutaguse valla elanike arv ligi 4000 

inimest. 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 

• Turvaline elukeskkond 

• Aktiivne elukorraldus 

• Elanikkonna kaasamine 

• Hajaasustus 

• Vananev elanikkond 
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3. UNIVERSAALSETE TEENUSTE KÄTTESAADAVUS JA KVALITEET. KOKKUVÕTE 

 

 

Kokkuvõte: 

Alutaguse valla üldhariduskoolides õpib õppeaastal 2020/2021 kokku 425 õpilast. Kõige enam 

õpilasi on Iisaku Gümnaasiumis (186) ja Mäetaguse Põhikoolis (139) ja Illuka Koolis (100). 

Gümnaasiumiaste on olemas Iisakus ning seal õpib 46 õpilast. Illuka Kooli eripäraks on asjaolu, et 

tegu on mõisakooliga, mis on osa suuremast kompleksist ning alates 01.09.2010 töötavad lasteaed ja 

kool ühendatud õppeasutusena Illuka Kool. Põhikool ja lasteaed asuvad eraldi hoonetes, kuid neil on 

ühtne juhtimis- ja majandamisstruktuur. Koolikohti on kokku 680 (608 põhikoolis ja 72 

gümnaasiumis), neist täidetud on rohkem kui pooled ehk 425 (379 põhikoolis ja 46 gümnaasiumis). 

Gümnaasiumiõpilaste pidev vähenemine viitab asjaolule, et tulevikus gümnaasiumi ei ole võimeline 

üleval hoida, sest pole õpilasi keda õpetada. Alutaguse vallas asub üks huvikool – Iisaku Kunstide 

Kool. Tegemist on haridusasutusega, kus on loodud tingimused ümbruskonna muusika-, tantsu- ja 

kunstihuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele huvihariduse saamiseks. Vald toetab 

huvihariduses ja -tegevuses osalemisel Alutaguse vallas elavaid 7-19 aastaseid õpilasi (kelle üks 

vanematest on samuti valla elanik) ühes kuus kuni 15 euroga. Perspektiivseks arendussuunaks on 

Iisaku Kunstide Kooli arendamine ülevallaliseks huvikooliks (Alutaguse Kunstide Kool), millele on 

ligipääs kõigil valla elanikel. See toetaks ka elukestva õppe arendamist piirkonnas. Alates 2019/2020 

toimib bussiühendus Mäetaguse Põhikooli õpilaste jaoks, mida kasutab huvikooli sõitmiseks 

kümmekond õpilast. Alutaguse vald koosneb kultuuriliselt eripärastest kogukondadest. Vallas on 

arvestaval määral nii põliselanikke kui ka hiljem sisserännanuid ning nende järeltulijaid. Eriilmeline 

on nt Peipsi äärne suvilapiirkond, kus suveperioodil puhkab tuhandeid peamiselt suurematest 

linnadest pärit inimesi. Omanäoliseks objektiks on kindlasti ka Kuremäe klooster, mis on ainukene 

Eestis tegutsev vene õigeusu kiriku nunnaklooster ja kus elab üle saja nunna ja noviitsi. Valla 

territooriumil olevate rahvamajade, seltsimajade, noortekeskuste ning raamatukogude tegevust 

koordineerib Alutaguse Huvikeskus. Kultuuriasutused vallas toimivad kogukonnakeskustena, kus 

ühte majja on kokku koondatud erinevad kasutajakesksed teenused (olgu see siis raamatukogu, 

rahvamaja, kogukonnamaja jne). Oluline on kultuurialase tegevuse järjepidevus ja 

kultuuritraditsioonide hoidmine. Rahvamajade juures tegutsevad mitmed tugevad 

kultuurikollektiivid (2 segakoori, 6 rahvatantsurühma, puhkpilliorkester, 3 lauluansamblit). Lisaks 

veel ka näiteringid, käsitööringid, huviklubid jne. Toimuvad mitmed traditsioonilised üritused: 

Mäetaguse mõisapäev, Alutaguse valla mõisakohvikute päev, laste lauluvõistlus Viisiratas jne. 2020. 

aastal oli valla raamatukogudes kokku 1162 registreeritud kasutajat (iga neljas valla elanik), 

külastusi oli 17604 ja laenutati 26708 eks teavikuid. Raamatufondi suurus kõigis raamatukogudes 

kokku oli 107148 eks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli 01.12.2020. aasta seisuga Alutaguse 

vallas kuni 19aastaste laste arv 856, mis moodustas kogu valla rahvastikust 18,29 %. Jälgides laste 

sündide tendentsi sünnib aastas keskmiselt kuni 35 last ja seetõttu võime prognoosida, et viie aasta 

pärast laste arv väheneb kuni 800 piirini. Alutaguse valla peremudelid jagunevad järgmiselt: ühe 

lapsega peresid 216, kahe lapsega 161 ja kolme lapsega peresid 65. Puudega laste (kuni 16 aastased 
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) arv kõigub aastate lõikes 35-50 vahel. Nendest keskmise puudega lapsi on 10, raske puudega lapsi 

23 ja 1 sügava puudega laps. Kõige enam tervisehäiretega lapsi on liitpuudega ja sellele järgneb 

keele- ja kõnepuue ning vähem esineb psüühikahäirega lapsi. Võrreldes 2018, 2019 ja 2020 aastatega 

ei ole laste tervise osas põhjused muutunud. Tendentse arvestades ja statistikat jälgides näeme, et 

raske puudega, vaimse tervise häiretega ja käitumisprobleemidega laste arv on tõusuteel. Selle 

tulemusel on lastele ja nende peredele mõeldud toetavate hoolekandeteenuste- ja erialaspetsialistide 

(logopeedi, psühholoogi-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi) teenuste vajadused ning kulutused 

suurenemas. Puudega laste (kuni 16 aastased ) arv kõigub aastate lõikes 35-50 vahel. Nendest 

keskmise puudega lapsi on 10, raske puudega lapsi 23 ja 1 sügava puudega laps. Kõige enam 

tervisehäiretega lapsi on liitpuudega ja sellele järgneb keele- ja kõnepuue ning vähem esineb 

psüühikahäirega lapsi. Võrreldes 2018, 2019 ja 2020 aastatega ei ole laste tervise osas põhjused 

muutunud. Tendentse arvestades ja statistikat jälgides näeme, et raske puudega, vaimse tervise 

häiretega ja käitumisprobleemidega laste arv on tõusuteel. Selle tulemusel on lastele ja nende 

peredele mõeldud toetavate hoolekandeteenuste- ja erialaspetsialistide (logopeedi, psühholoogi-, 

tugiisiku-, sotsiaaltranspordi) teenuste vajadused ning kulutused suurenemas. Erinevad sihtrühmad 

vajavad erinevaid toetavaid teenuseid. Hoolekanne liigub eakate inimeste igapäevaelu toimingute 

toetamisele erinevate hoolekandeliste teenuste osutamisega. Teiste omavalitsustega koos 

korraldatakse puudega lastele lapsehoiu, tugiisiku-ja transporditeenust. Riigi poolt saadavat toetust 

kasutatakse sihipäraselt ja mõistlikult vastavalt abivajadusele. Sots.teenuste arendamisel vajab 

arendamist koduteenus, sotsiaaltransporditeenus. Veel vajavad teenuseid lastega pered-vanemluse 

võimekuse tõstmiseks nõustamisteenuseid ja koolitusi. Alutaguse vallas saavad sotsiaaltoetusi 

taotleda abivajavad isikud, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas 

olnud vähemalt aasta. Alutaguse Vallavalitsus maksab sissetulekust mittesõltuvate toetustena lapse 

sünnitoetust, esmakordselt koolimineva lapse toetust, matusetoetust, eakate sünnipäevatoetust, 

retseptiravimite ostmise toetus ning prillide ja invatehniliste abivahendite ostmise või laenutamise 

toetus. Õpilastele on tagatud bussisõiduteenus kuni keskhariduse omandamiseni. Õpilastele on ette 

nähtud tasuta sõidupilet maakonna piires ning neile, kes õpivad väljaspool maakonda, 

kompenseeritakse sõidupiletid. Vald tagab toitlustuse koolieelsetes lasteasutustes. Sissetulekust 

sõltuvate toetustena makstakse toimetulekutoetust, koolitarvete ja kooliriiete toetust 

(toimetulekutoetust saavad pered) ning erakorraline toetus, kes on sattunud toimetulekuraskustesse. 

Abivajadusest sõltuvad toetused on puudega lapse hooldajatoetus, hooldust vajava täisealise isiku 

täiendav sotsiaaltoetus ja kindlustamata isiku vältimatu abi ravikulude katmine. Vallavalitsuse 

hallatav sotsiaalhoolekandeasutus SA Alutaguse Hoolekeskus valmis 2011 aastal ja pakub Alutaguse 

valla ja Ida-Virumaa lõunaregiooni eakatele ja ka teistele abivajajatele erinevaid hoolekande- ja 

tervishoiuteenuseid: ööpäevane hooldusteenus (85 kohta, millest 18 kohta dementsete isikute 

hooldus), hooldusravi teenust (10 kohta). 2020.aastal valmis Hoolekeskuse Pansionaadihoone, kus 

on 12 kohaga kaasaegne ühekorruseline paaridele (peredele) mõeldud hoolekandeasutus, mis on SA 

Alutaguse Hoolekeskuse täiendav osa, kus elavad minimaalset kõrvalabi vajavad isikud. Nõudlus 

hoolekeskuse teenuste järele on jätkuvalt suur ning teenus vajab arendamist dementsetele 

abivajajatele. 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 

• Hea koostöö nõustamisteenust 

pakutavate 

 

 

• Kohapeal puuduvad 

nõustamisteenused asutustega 

• Arendamist vajab koduteenus 

• Arendamist vajab 

sostiaaltransporditeenus
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4. HAAVATAVATE (RISKIS) SIHTRÜHMADEGA TEGELEMINE. KOKKUVÕTE 

 

 

 

 

 

 

Kokkuvõte: 

 

Vanemaealiste ning puudega (sh psüühiliste erivajadustega) inimeste arvu suurenemisega suureneb 

elanikkonnas püsivalt nende inimeste hulk, kes oma vanusest ja/või terviseprobleemidest tulenevate 

piirangute ja ümbritseva keskkonna takistuste tõttu vajavad kas aeg-ajalt või pidevalt mitmesugust 

kõrvalabi. Sotsiaalteenuste kasutamise statistika ja sotsiaaltöötajate poolt hinnatud kõrvalabi- ja 

teenusevajaduse võrdlus näitab, et Alutaguse vallas on pakutavate teenustega kaetud vaid osa 

vajadustest. Olemasolevad andmed ja analüüsid ei võimalda hinnata tegelikku teenusevajadust, kuid 

suurenev institutsionaalsete teenuste kasutajate arv lubab eeldada, et suurem vajadus on koduses 

keskkonnas toimetulekut toetavate teenuste järele. Seetõttu on vajadus arendada ja toetada tugiisiku- 

ja isikliku abistaja teenust ning koduteenust vähemalt 50-le abivajajale. Vähekindlustatud ja 

toimetulekuraskustega isikutele erinevaid nõustamisteenuseid (võlanõustamine, psühholoogiline 

nõustamine). Lastega peredele perelepitus- ja pereteraapia, rehabilitatsiooniteenuseid. Ühtlasi on 

sihtrühmi (nt dementsusega eakad, psüühikahäirega inimesed, kellel on diagnoositud sõltuvushäire), 

kelle vajadustele vastavad hooldusvõimalused nii eri- kui üldhooldekodudes ja sobivad 

sotsiaalteenused puuduvad. Hooldusteenuse nõudlus ja mäluhäirega inimeste arv suureneb pidevalt. 

Ida-Virumaal puudub spetsiaalne hoolekandeasutus, kus kõrge ea ja kaasnevate haiguste tagajärjel 

kaotanud mälu ja toimetulekuosakused vajavad isikud saavad ööpäevaringset kvalifitseeritud 

kõrvalabi. SA Alutaguse Hoolekeskuse kompetentsi põhjal on vajadus arendada regionaalselt ja üle-

eestiliselt dementsete ööpäevaringset hooldust ning rajada Mäetagusele 30-50-ne voodikohaline 

kaasaegne, spetsiaalselt dementsetele inimestele ehitatud kodu. Hooldusteenuste pakkumist kodus 

takistab sageli asjaolu, et hooldatava kodu ei ole vajadustele ja olukorrale vastavaks kohandatud. 

Arendatakse hooldusvajadusega isikutele kodu kohandamise teenust vähemalt 30-le abivajajale), et 

siduda omavahel erinevad toetavad hoolekande-ja tervishoiuteenused. Lastega pered vajavad 

rohkem vanemluse teadlikkuse tõstmist. Erivajadustega lapsed vajavad rohkem toetavaid 

tugispetsialiste haridusasutustes. Rohkem on vaja vestelda peredega ja õpetada neid 

hakkamasaamisel (majanduslikud alused ja pedagoogilised teadmised) . Alutaguse vallas on 

sotsiaalkorterid (sotsiaalmaja Jõugal, Kiiklas ja korterid Mäetagusel). Vajadus on kaasajastada 

heitunud, toimetulekuraskustega isikutele sotsiaaleluruumid kuni 30 inimesele, kus on võimalus 

saada erinevaid toetavaid teenuseid (pesupesemine, sooja söögi valmistamine, ostmine, pesemine-

saunateenus, nõustamisteenus) - teenusmaja(de) ehitamine, kus oleksid kõik turvafunktsiooniga 

(tervisekaitse-, päästeameti nõuetele vastavad) nõuded. Alaeesmärgi raames elluviidavad tegevused 

hõlmavad iseseisvat toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste ja vajadustele vastavate 

hooldusvõimaluste tagamist pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormuse leevendamiseks. 

Keskendutakse inimeste tegelikule abivajadusele vastavate eesmärgipäraste kvaliteetsete 

sotsiaalteenuste pakkumisele. Samuti tegeletakse sotsiaalteenuste arendamisega ja sobitamisega 

erivajadusetega inimestele eelkõige toetavate ja nõustamisteenuste abil. Põhiõiguste kaitse tagamise 
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juures on oluline kindlustada tõhus kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, 

nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse käitumise alusel. 

Põhiõiguste tagamiseks tuleb tegeleda negatiivsete eelarvamuste ja stereotüüpide leviku piiramisega 

ja sallivamate hoiakute kujundamisega ühiskonnas ja asjakohaste sihtgruppide teadlikkuse 

tõstmisega võrdse kohtlemise põhimõttest ja selle integreerimisega erinevatesse teistesse 

ühiskonnaelu valdkondadesse. Eraldi pööratakse tähelepanu ligipääsetavuse tagamisele ja 

universaalse sotsiaaldisaini laiema kasutuselevõtu propageerimisele (kaldteed, puhkepingid, 

sotsiaaltransport, koduteenus, nõustamisteenus, tugiisikuteenus, rahvatervis, kõrvalabi toel aktiivne 

sotsiaalelus osalemine jne). Valdkonna suurimad kavandatavad strateegilised muudatused on 

hoolduskoormuse probleemile lahenduste leidmine ja arendamine, eri valdkondade sotsiaal- ja 

tervishoiuteenuste ja toetuste koostoime parandamine ning lastega peredele toetava teenusesüsteemi 

loomine ja arendamine. Mitmeid tegevusi viiakse ellu struktuurivahendite toel ja tuginedes valla 

sotsiaalvaldkonnastrateegiale ja finantsstrateegiale on valla prioriteediga sotsiaalvaldkonna 

kulutuste suurendamine. 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 

• varajane märkamine ja sekkumine 

• meetmetega toetamine  

• KOV + haridusasutuste töötajate 

võrgustikutöö  

• Vanematel laste kasvatamisel vähene 

pedagoogiline ressurss 

• vähene tugispetsialistide olemasolu 

haridusasutustes 
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5. KOHALIKU OMAVALITSUSE TOIMIMINE JA RESSURSID. KOKKUVÕTE 

 

 
 

Kokkuvõte: 

 

Omavalitsus korraldab sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist 

planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu. 

Samuti korraldavad omavalitsused enda omanduses olevate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, 

gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja 

hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Alutaguse Valla üheks 

prioriteediks on sotsiaalkaitsekulutuste suurendamine, sest demograafiline olukord vajab seda. 

Kindlast kasutab Vallavalitsus efektiivselt riigipoolsete finantside maksimaalset kasutamist 

erinevate projektide ja fondide toel. Alutaguse valla strateegia ja tegevuskava elluviimisel 

arvestatakse läbivalt järgnevaid põhimõtteid ja tegevusi: Jätkusuutlik majandamine – Alutaguse valla 

kõikide investeeringute ja arendustegevuste lähtepunktiks on jätkusuutlikkus tagamaks objektide ja 

teenuste toimimine ka tulubaasi vähenemise korral. Eesmärgiks on tagada valla objektide 

isemajandamine või võimalikult väikesed ülalpidamiskulud. Olemasolevad hooned renoveeritakse 

energiasäästlikuks, kasutades seejuures erinevaid taastuvenergia lahendusi. Perspektiivne suund on 

kujundada Alutaguse vallast energiat tootev piirkond. Täiendavalt on eesmärgiks tagada Alutaguse 

valla kõrge finantsvõimekus, mis lähtub säästvast ja tulevikku suunatud investeerimis- ja 

arendustegevusest. Uuenduslikkus – Alutaguse vald kasutab nii elukeskkonna, avalike teenuste kui 

ka turismi ja ettevõtluse arendamisel innovaatilisi lahendusi. Eesmärgiks on rakendada uusi ja 

säästvad tehnoloogilisi lahendusi, arendada e-teenuseid ja mobiilseid teenuseid, teha koostööd 

erinevate ekspertide ja koostööpartneritega ning toetada võimalusel teenuste pakkumisel ka uute 

ärimudelite kasutamist (nt jagamismajanduses). Eripära ja omanäolisuse toetamine – valla tegevuste 

puhul lähtutakse selle erinevate piirkondade eripärast, mis tagab omanäolisuse. Toetatakse valla 

erinevate osade sidumist terviklikuks toimekeskkonnaks, millel on atraktiivne kuvand ja maine. 

Samas toetatakse ka piirkondlikke erisusi, erinevaid kultuure ja kogukondasid. Tehnilise taristu 

arendamisel panustatakse kergeteede arendamisse (eelkõige Peipsi ääres ning tihedamalt asustatud 

aladel), teedele tolmuvaba katte panemisse ning teistesse taristuobjektidesse (vee- ja 

kanalisatsioonivarustus, tänavavalgustus, jäätmemajandus). Eraldi prioriteediks on ka turvalisuse 

suurendamine, sh turvakaamerate süsteemi väljaarendamine. Avaliku ruumi, keskkonnakaitse ja -

teadlikkuse arendamise kõige olulisemateks investeeringuteks on keskusasulate (Iisaku, Vasknarva, 

Tudulinna) terviklike kujundusprojektide elluviimine. Kujundusprojektide elluviimine võimaldab 

tagada asulate atraktiivsemaks muutmise nii kohalike elanike kui ka külastajate jaoks, sidudes 

seejuures kokku erineva teenuste pakkumise ja taristu elemendid. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu 

valdkonnas investeeringud dementsetele suunatud teenused. Oluline on SA Alutaguse Hoolekeskus 

jätkuv arendamine erinevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkujana ning koostöö erasektori ja 

kolmanda sektoriga hoolekandeteenuste pakkumisel. Järgnevate aastate tegevussuunad: arendada 

eakatele, puudega isikutele, abivajavatele peredele toetavaid hoolekandelisi teenuseid 

(sotsiaaltransport, tugiisiku-koduteeteenuseid ja muid toetavaid nõustamisteenuseid). Pakkuda 

lastega peredele vanemlikkus võimekuse tõstmise jaoks erinevaid toetavaid koolitusi ja seminare. 
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Tõsta noorsootöötajate kvalifikatsiooni ja võimekust. Arendamist ja täiendamist vajavad tulevikus 

raamatukogu-, elamu- ja soojamajandus, veemajandus, kultuur, muuseum, rahvatervis ja turvalisuse 

valdkonnad. 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 

• Valla vakantsed töökohad on täidetud, 

hea meeskonnatöö 

• Keskmiselt kõrgem töötasu, stabiilne 

töökollektiiv 

• Lisasoodustuste olemasolu 

• Suur hajaasustus 
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53. Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29, Võimalusel vaadata lisaks 

andmeid enne haldusreformi , Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel 

SD30 

54. Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29, Võimalusel analüüsida 

juurde statistikat enne haldusreformi:, Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, 

tabel SD30, Laste surmad (0–17 a): Surma põhjuste register (andmepäring) 

55. Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD40 

56. Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U 

57. Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel OE0452 

58. Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel TE753 

59. Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TH88 

60. Päästeameti interaktiivne kaart, Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel 

UP03 Päästeameti interaktiivne kaart    

61. Tervisestatistika andmebaasis andmetabel TUL04: Hoonetulekahjude tekkepõhjused 

haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018.  

62. Töötukassa andmed: osalise ja puuduva töövõimega isikud (uus süsteem) , 

Sotsiaalkindlustusamet: töövõimetuse tõttu pensioni saajad (vana süsteem) SoM (S-veeb);  

STAR andmebaas 

63. Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TT064 

64. Töötukassa andmed 

65. Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004 
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66. Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004 

67. Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel ER032 

68. Politsei- ja piirivalveamet (andmepäring) 

69. Terviseamet 

70. Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel LO01, Kindlustusjuhtumite 

virtuaalne kaart 

71. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabel PO02 

72. PPA avaandmed, Süütegude iseloom ja toimepanijate iseloomustus  kohalik konstaabel 

73. Sotsiaalkindlustusameti andmetabelid 

74. Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RR300 

75. Eesti Statistika andmebaas, tabel RR300 

76. Eesti Statistika andmetabel RR302 - Kohalike eelarvete põhitegevuse kulud ja 

investeerimistegevuse väljaminekud; Statistika ja aruandlus | Sotsiaalkindlustusamet; 

https://riigiraha.fin.ee/,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


