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Sotsiaalsete 

toimetulekuraskustega 

inimeste tervis Põlvamaal 

 

 

Margit Rikka, juuni 2012 

Üldandmed 

 Elanike arv rahvaloenduse andmetel  27 542  

    -16 % (2000.a),  esialgne 29 220 (01.01.2011),  

 Osakaal kogu Eesti elanikkonnast: 2%, 

 pindalast 5% 

 Rahvuslik koosseis homogeenne – 95% eestlased 

 Asustustihedus: 13,6, Eesti keskmine 30,9 in/km²  

 2/3 rahvastikust elab maal 

 Maakonna keskus: Põlva linn (6049 elanikku)  

 Omavalitsusüksusi: 14, sh 1 linn ja 13 valda  

 Olulisimad ettevõtlusharud: põllumajandus, metsa- ja 
puidutöötlemine, turism, teenindus, toiduainetööstus  
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Põlvamaa 

 Maakonna rahvaarv väheneb ka edaspidi 

 Sündimus aastas keskmiselt 292 last. Erinevalt Eesti 
keskmisest ei oma loomulik iive pidevat kasvutendentsi. Vahe 
Eesti keskmisest jääb madalamaks iga aastaga. 

 Sureb aastas keskmiselt 475 inimest. Naiste suremus on 
nihkunud 70-74-a vanuserühma (15 aasta võrra) ja meeste 
suremus 10 aasta võrra –50-54-a vanuserühma 

 Eesti piires on ränne Tartumaale, Harjumaale ja vähesel määral 
Võrumaale. Eestist välja on mindud peamiselt Soome. 
Valdavaks põhjuseks on tööpuudus, väga madal palgatase, 
lastele antava hariduse kvaliteet, vaba aja veetmise võimaluste 
puudumine. Lahkuvad aktiivsed 25-39-aastased inimesed, mille 
tulemusena on kahanenud ka 0-14-aastaste elanike arv. 
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Põlvamaa versus Eesti 

 Loomulik iive  -4,5%,   Eesti keskm - 0.2       (-6,7+ 4,6)  

 Rändesaldo    -3,9%,                        -1,0       (-12,8+6,0)  

 Eakate osakaal 20,4%                      17,2      (20,5/15,2)  

 0-14a osakaal  14,5%                       15,2      (13,3/17,2)  

 Oodatav eluiga sünnihetkel 75,6a    75,8       (72,3/76,9)  

 Tööhõive määr  48,1%                      62,7      (48,1/68,6)  

 Keskmine brutokuupalk 625,0          792,3   (594,1/901,2)  

 Suhtelise vaesuse määr 21,7%        15,8        (24,7/9,5)  

 Isikuvastased kuriteod    5,0 %          4,4         (6,6/2,2)  

 Õhu saastamine              3,3              4,3        (93,4/1,4)  

 Reg.alkoholi tarvitamine 19,9%         20,9       (30,3/14,1)  

Tööealiste hõivatus ja  

suhteline vaesus 
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Põlvamaa 2 

 Kiiresti langeb tööturule sisenejate arv 

 Kasvab töötajate koormus mittetöötava elanikkonna ülalpidamisel. 
Tööealiste elanike tööhõive on Eesti madalaim 47,7%, hõivatus on 
langenud 2002. aasta tasemele.  

 Keskmine brutotulu kirjeldab piirkonna suhtelist jõukust, meil üks Eesti 
madalamaid. (Harjumaal on ca 30% kõrgem brutopalk)  

 Miinimumpalga saaja on potentsiaalses vaesusriskis elavate inimeste 
grupp. 20-22% üksikisiku tulumaksu maksjatest said miinimumpalka  

 Üksikisiku tulumaks on rikkus, mida osaliselt on võimalik ümber jaotada 
kohaliku elukvaliteedi edendamiseks ja avalike teenuste osutamiseks.  

 Töötus on üks olulisematest terviseriskidest. Töötuse määr 16,2 %, aga 
ei kajastu pikaaegne töötus, osa maakonna elanikest on kõrvale jäänud 
aktiivsest majanduselust ja siirdunud naturaalmajanduslikele vormidele.  

Põlvamaa versus Eesti 2 

 Suitsetajad                           28,4%                       27,4     (36,9/18,2)  

 Raseduse ajal suitsetajad   12,5 %                        8,4      (17,7/4,6)  

 15-17a rasedused                17,3%                       23,3     (31,4/17,1) 

 Perearstide arv                      58,6                         62,1      (47,5/79,7)  

 Hooldusravivoodite arv   (39) 50,0                      682,8     (0,0/1178,7)  

 Pahal. kasvajate e.juhud       498,7                     506,2  (617,6/397,7)  

 Tuberkuloosi e.haigestumus   11,2                       23,5       (36,8/ 3,5)  

 Viirushepatiidid                         2,2                        23,6       (65,7/2,0) 

 Seks. teel haigused (sh HIV) 144,7                     213,7  ( 287,5/21,1) 

 Puukborrelioos                       139,1                    124,1  (1461,0/ 27,2)  

 Puukentsefaliit                        18,0                        11,8      (51,1/ 3,7) 

 

 Ravikindlustatud                  89,0%                       87,7      (83,3/89,2) 

 39,6% ravikindlustusega hõlmatutest on kindlustatud tööandja poolt 
54,6% on saanud ravikindlustuse võrdsustatud isiku staatuse läbi.  
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Ravikindlustus, puuetega inimeste 

osakaal ja töövõimekaotus + puue 
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Põlvamaa versus Eesti 3 

 Pos. tervise enesehinnang   30,5%  Eesti keskm   55,0   30,5/ 62,7) 

 Tervisest tingitud piirangud   57,0%                        30,2    (57,0/24,0) 

 Tervisekaotus                     41174,5                  35597,1   

 Suremuskaotus                   20205,8                 18739,6 

 Haiguskaotus                      21772,3                 17032,8 

 0-9a laste surmad              (3)    98,6                     66,7      (98,6/0,0)  

 Surmad enne 65. eluaastat    451,8                    385,0  (601,1/288,4)  

 Surmad vereringeel.haig.       477,3                    427,9 (541,5/ 378,4)  

 Surmad pahal. kasvajatesse  165,5                    187,6  (222,7/165,5) 

Tervisekaotus näitab, kui palju eluaastaid on elanikud haiguste  

põdemise ja suremuse tõttu kaotanud ning oleks võinud tervena elada.  

Põlvamaa elanike tervisekaotus 1000 el. kohta 412 aastat. Haiguste 

ning vigastuste tõttu kaotati 217 aastat ja enneaegsete  surmade läbi 

202 aastat. (tabelis 100 000 kohta)  

Põlvamaa rahva tervis on Eesti keskmisest tunduvalt halvem. 
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Tervisest tingitud igapäevategevuste 

piiratus 
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Põlvamaa versus Eesti 4 

 Õnnetussurmad            117,7     Eesti  85,8 (117,7/62,6)  

 Tulekahjudes hukkunud       7,9              5,6   (11,1/2,8)  

 Alkoholisurmad (mehed)  107,1            69,3  (107,1/47,9)  

 Alkoholisurmad (naised)     34,7            20,4   (34,7/5,7)  

 Alk. ting. vigastatud liikluses 86,4          29,4  (86,4/11,5)  

 Surmad tööõnnetustest       101,6         26,5  (258,1/46,0) 

 

 Välispõhjuste (õnnetusjuhtumid, mürgitused, traumad) 
osatähtsus maakonna suremuses on langenud 11,5%-st (2000. 
aastal) 7,6%-ni 2006. aastal.  

    Põlva maakonna meeste suremus välispõhjustesse on kordades 
suurem kui naistel ning kõrgem ka vabariigi keskmisest näitajast 
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Õnnetussurmad ja alkoholisurmad 
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Positiivsed arengud 

Eesti madalaim  

 suremus pahaloomulistesse kasvajatesse  

 teismeliste raseduste näitaja  

 keskmisest madalam haigestumus hepatiitidesse, tuberkuloosi 

ja seksuaalsel teel levivatesse haigustesse  

Eesti keskmisest kõrgem  

 tööealiste ravikindlustatuse määr 

Suhtelise vaesuse määr on viimastel aastatel langenud  
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Väljakutsed 

Eesti kõrgeim  

  eakate osakaal maakonna rahvastikust  

  suhtelise vaesuse määr  

  õnnetussurmade kordaja  

  alkoholi tarvitamisest tingitud surmade kordaja  

  elanike osakaal, kelle igapäevane toimetulek on tervise   

      tõttu piiratud  

  keskmisest suurem haiguskaotus  

Eesti madalaim  

 tööhõive määr  

 keskmisest madalam brutopalk  

 elanike osakaal, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks  

Väljakutsed 2 

Maakonna arengukavast  

 Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna võtmeprobleem : 

 Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonna ülekoormatus 

tööpuudusest  ja sotsiaalsest tõrjutusest tulenevatest 

probleemidest (pikaajaline töötus, alkoholism, riskikäitumine) 
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Võimalused 

Regionaalpoliitika!  

Töötus on üks olulisematest terviseriskidest  

 Maakonna tervishoiu- ja sotsiaalteenused ja aktiivne 
tööturupoliitika arvestavad reaalseid probleeme ja lahendavad 
neid koostöös tööharjumusi toetavad tegevused  on välja 
töötatud ja kättesaadavad kõikides omavalitsustes .  

  KOV-del on võimalus käivitada programme kaasnevate 
sotsiaalsete ja terviseriskide maandamiseks (kursused, 
nõustamisteenused, koolitused, töökohtade loomine, 
terviseteenuste tagamine tervisekindlustuseta isikutele. 

Võimalused 2 

 Töökohtade loomine ja säilitamine,  

 üksikisiku tulumaks on rikkus, mida on võimalik ümber 
jaotada kohaliku elukvaliteedi edendamiseks ja avalike 
teenuste osutamiseks.  

 Tegelemine alkoholismi ja riskikäitumisega, traumatismi 
ennetamisega : maakonna ja KOV-de vigastuste profiilid ja 
ennetamise programmid;  

       tervishoiuasutuste ja omavalitsuste koostöös alkoholismi 
võõrutuse programmi rakendamine (võõrutus, AA, 
nõustamine); 

        koostöö vabasektoriga riskikäitumise ennetuseks 

 TE projektid kõigile maakonna kodanikele (tervisepäevad, 
rajad)  
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Võimalused 3 

 Ravikindlustus, kindlustamata on 5,5 % elanikest 

    Kindlustatutele rahastatakse ambulatoorseid ja statsionaarseid 
teenuseid, osaliselt taastus- ja hooldusravi ning hambaravi; TE 
projektid (vähiennetus, südameveresoonkonna projektid), 
makstakse ajutise töövõimetuse hüvitist ja 
ravimikompensatsiooni,  

Koostöö KOV-dega ja perearstidega : 

 ravikindlustamata kodanike plaanilise ravi eest tasumine 

    ravikindlustuseks võimaluse leidmine, töövõimetuse, puude 
määramine (haigusest tingitud kulutuste hüvitamiseks) 

 Valla inimeste eest visiidi ja voodipäevatasu maksmine, 
transport arsti juurde, hooldusravi korraldamine, 
toimetulekutoetused vaesuse vähendamiseks      

 

Võimalused 4 

 Hea praktika näide :  

    TE valdkond:  Põlva linna ja haigla Tervisetoa projekt  

 4-5 a jooksul: vanusegruppide kaupa kutsetega kõigi kodanike 
ennetav  kontroll (täisveri, glükoos, kolesterool, vererõhk, naistel 
rindade kontroll, meestel vajadusel PSA,  suitsetamisest 
loobumise nõustamise pakkumine jm) Info tulemustest 
perearstidele. 

 TEH - Põlva Haigla kui tööandja võimalused vähekindlustatud 
töötajate tervise parandamiseks (hea töö- ja puhkuse keskkond, 
toetuste süsteem, tasuta ujumine, vajadusel taastusravi 
protseduurid,  tervisematkad, tervisepäevad, prillitoetus, uus : 
hambaravi toetus)  
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Tänan! 

 

 

 Ilusat suve kõigile! 


