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1. Sissejuhatus
Kõige normaalsem maakond, valdav osa näitajaid on tugev keskmine. Siinsed teismelised joovad
ja suitsetavad keskmisest vähem, aga sünnitavad rohkem. Tarvitatakse keskmisest vähem alkoholi,
kuid ollakse keskmisest rohkem ülekaalulised (rohkem kui iga teine pärnumaalane on ülekaaluline).
Siin on ka keskmisest suurem eakate osa rahvastikus.
Eesti Ekspress 23.02.2012 uuring “Tervis ja heaolu Eesti maakondades 2000–2010”
(valminud Tervise Arengu Instituudi, Statistikaameti ja Sotsiaalministeeriumi koostööna) vaatles
sündimust, tööhõivet, ülekaalulisust ja paljusid muid näitajaid.
Terviseprofiili üldeesmärgiks on maakonna elanike tervena elatud eluea pikenemine
enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud
viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist,
lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike
eluviiside soodustamist ning tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist. Nende
temaatiliste valdkondade kaupa on esitatud maakonna terviseprofiili üldeesmärgi täitmiseks seatud
prioriteedid, alaeesmärgid ning võimalikud lahendusteed.
Vastavalt Pärnumaa arendustegevuse strateegia 2030+ visioonile on Pärnu maakond
tasakaalustatult arenev maakond, mis loob võimalused väärikaks euroopalikuks eluks igas
maakonna paigas.
Väljavõte arengusuundadest:
 Pärnumaa on tugeva kodanikuühiskonnaga ja koostööle avatud maakond.
 Pärnumaa on loov ja tervislik maakond.
 Pärnumaa pakub kodulähedast ning rohelisest mõttelaadist kantud elustiili ja energiat.
 Pärnumaa on sotsiaalselt turvaline ja uuenev maakond.
 Pärnumaa majandus on mitmekülgne ja lähtub kohalikest arengueeldustest.
 Pärnumaa on Eesti parima kuurordimajanduse ja taastusraviga maakond.
 Pärnumaa on loodust hoidev maakond.
 Pärnumaa on kaasaegse transpordi- ja telekommunikatsiooniühendustega maakond.

4

Pärnumaa positsioon ülejäänud Eestiga võrreldes
Seisuga 01.01.2013 oli rahvaarv Pärnumaal 81 482 (Statistikaamet) ja 87 745 (Rahvastiku-register).
Elanike arvu muutus 2000 vs 2011 rahvaloenduste andmetel: -9,46%. Eestis keskmiselt – 5,5%.
Rahvaarvu muutus Pärnumaal 2000-2011
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Maakondadevaheline rändesaldo 2010 – 2012
Statistikaameti andmetel:
Maakond
Viljandi
Järva
Lääne
Rapla
Ida-Viru
Valga
Lääne-Viru
Välisriigid

Rändesaldo
Pärnumaaga
+166
+86
+78
+62
+37
+25
+24
-1373

Põlva
Jõgeva
Võru
Hiiu
Saare
Tartu
Harju

Rändesaldo
Pärnumaaga
+10
+5
+4
-6
-30
-83
-317

Kokku

-1809

Maakond

Esialgsed rahvastikuprognoosi arvutused ilma rändeta: Tiit Tammaru (TÜ/Statistikaamet)
Paikuse +3,74%
Sauga + 3,46%
Surju – 2,42%
Are – 4,49%
Tahkuranna - 5,37%
Audru – 6,66%
Pärnu - 7,10%
Sindi -8,97%
Tori – 11,82%
Vändra vald – 12,33%

Häädemeeste – 12,94%
Vändra alev – 13,76%
Kihnu – 16,00%
Halinga – 17,39%
Koonga – 19,76%
Tõstamaa – 20,21%
Saarde- 21,29%
Varbla – 26,11%
Tootsi – 38,15%
Pärnumaa – 8,63%

Vastavalt arengustrateegiale koonduvad inimestele eluks ja toimetulekuks vajalikud teenused
tõmbekeskustesse.
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Rahvaarv Eestis seisuga 01.01.2013 (Statistikaamet)
Kogu Eesti
Harju
Tartu
Hiiu
Lääne
Pärnu
Lääne-Viru
Ida-Viru
Põlva
Saare
Järva
Valga
Rapla
Jõgeva
Viljandi
Võru
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1 286 479
555 566
150 139
8 394
23 810
81 428
58 806
146 283
27 028
30 966
29 940
29 498
34 442
30 671
46 702
32 806

Inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet igapäevaelus toime tulla, nende
sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist edu. Tervis on seega
oluline rahvuslik ressurss, mis väärib sihi- ja kavakindlat arendamist. Samuti kuulub õigus
tervise kaitsele inimese põhiõiguste hulka ning kõikidele inimestele peavad olema tagatud
vajalikud eeldused parima võimaliku terviseseisundi saavutamiseks – igal Eesti inimesel peab
olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja võimalus teha tervislikke valikuid.
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Eesti rahvastiku tervise arengukavas, mis koostati 2008. aastal, püstitatakse strateegilisi eesmärke
rahvastiku tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks. Vabariigi Valitsuse prioriteetide seas on
olulisel kohal rahvastiku iibe positiivseks muutmine, eeldatava ja tervena elatud eluea pikenemine.
Antud eesmärkide saavutamiseks on Eesti rahvastiku tervise arengukavas toodud ära soovituslikud
eesmärgid ja tegevused kohalikele omavalitsustele. Need suunad on aluseks ka kõigile käesolevas
terviseprofiilis välja toodud eesmärkidele ja tegevustele.

2. Terviseprofiili eesmärk ja väärtused
a. Terviseprofiili eesmärk
Maakonna terviseprofiili eesmärgiks on kaardistada rahva tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete,
keskkondlike ja majanduslike tegurite hetkeseis. Neid analüüsides tuua välja peamised tervist
mõjutavad probleemid ja vajadused ning pakkuda välja võimalikud tegevused probleemide
lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks.
b. Terviseprofiili väärtused
i. Inimõigused
Tervis on inimese põhiõigus ning kõigile ühiskonnaliikmetele tuleb tagada eeldused võimalikult hea
terviseseisundi saavutamiseks.
ii. Ühine vastutus tervise eest
Inimese ja rahvastiku tervist mõjutavad suuremal või vähemal määral kõik poliitilised,
majanduslikud või muud otsused. Vastutus rahvatiku tervise eest on ühine vastutus, mis hõlmab
ühiskonna kõiki sektoreid, organisatsioone, rühmi ja üksikisikuid.
iii. Võrdsed võimalused ja õiglus
Võrdsed võimalused tervisele ja teistele väärtustele on demokraatliku ühiskonna ideaaliks. Võrdsete
võimaluste loomine hariduse, elutaseme, töö ning tervise ja tervishoiuteenuste osas on eelduseks
inimeste tervise ja elukvaliteedi jätkuvale paranemisele.
iv. Sotsiaalne kaasatus
Isikute, sotsiaalsete rühmade ja kogukondade aktiivne osalemine enda, oma kodukandi ja ühiskonna
elu ja keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel ja probleemide lahendamisel toob kaasa nende
võimestumise ja võime suuremal määral lahendada oma terviseprobleeme.
v. Riiklike strateegiate arvestamine
Maakonna terviseprofiil järgib Eesti rahvastiku tervise arengukava ning teiste valdkondade
alusdokumentide ideid.

3. Terviseprofiili visioon
Pärnumaalane on tugev, pereväärtusi hindav teadliku tervisekäitumisega. Tema eluiga ja tervena
elatud aastad on pikenenud, ta püsib kauem aktiivsena tööturul ja kogukonna liikmena.
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4. Hetkeolukord
Maakonna üldandmed on üksikasjalikult esitatud maakonna terviseprofiili indikaatorite tabelites ja
graafikutes, mis annavad iseloomustava ülevaate maakonna olukorrast, kasutatud on erinevaid
vabariiklikke andmebaase ja maakondlikke andmeallikaid.
4.1 Üldandmed
Pärnu maakond asub Eesti edelaosas, poolkaares ümber Liivi lahe kirdenurga, kus sügavasse
mandrisse lõikub Pärnu laht. Läänes piirneb maakond Liivi lahe ja selle osa- Pärnu lahega. Loodes
on naabriks Lääne maakond, põhjas Rapla maakond, Kirdes Järva maakond, idas Viljandi maakond
ja lõunas Läti Vabariik.
Eesti suurima maakonna pindala on 4806,68 km2 (10,6% Eesti vabariigi territooriumist), sellest jääb
saarte alla ligi 20km2 . Maakonna territooriumist moodustab mets 54%, soo ja raba 24%, haritav
maa 19% ja muu maa (ehitised, karjäärid, looduslik rohumaa, võsa) 3%.
Pinnamood on tasane, kõrgeim punkt asub Saarde vallas Lepiste külas: Rehemaa mägi, 81 m üle
merepinna.
Suurim järv on ravimuda poolest tuntud Ermistu (4,56km2) Tõstamaa vallas.
Pärnumaal on 177 saart ja laidu, millest 2 asustatud: kihnu- 16,38 km2, 487 elanikku; Manija1,87km2, 43 elanikku. Maakonna rannajoone pikkus on 242 km.
Maakonda läbiv Pärnu linnas merre suubuv Pärnu jõgi ( 144 km, sh maakonna piires 84 km) on
Eesti pikimad.
Pärnu lahe rannik on kliima poolest Eesti soojemaid piirkondi. Aastatel 2005-2008 läbiviidud
uurimuse tulemusel selgus (vt Eesti loodus 8/2009), et Eesti sisemaa äikeserikkaim piirkond asub
Pärnu- ja Viljandimaa piiril Aesoo, Leetva ja Toonoja vahel: keskmiselt 800 looki/100km2 aastas.
Pärnumaal asub Eesti kuivemaid paiku- Kihnu saar, aga ka Jäärja, kus on mõõdetud Eesti suurim
keskmiste sademehulk (Pärnumaa aastaraamat 2006-2008).
4.2 Asustustihedus

Pärnumaa on pindalalt suurim maakond Eestis. Samas moodustab suure osa maakonnast
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hõredalt asustatud ala. Pärnu maakond hõlmab 4 807 km2. 2011. aasta rahva ja eluruumide
loenduse andmetel elas Pärnumaal 82 598 elanikku. Keskmine asustustihedus on 17,2 elanikku
km2 kohta. Jättes arvestusest välja Pärnu linna, on Pärnu maakonna mandriosa keskmine
asustustihedus 9 elanikku km2 kohta.
Asustustihedus ja elanike arv on suurem Pärnu linna ümbruses, vallakeskustes, põhi- ja
tugimaanteede ääres. Pärnu linna järel on suurima elanike arvuga Sindi linn, Paikuse ja Vändra
alevid. Asustustihedus on Pärnu järel suurim Sauga alevikus, Sindi linnas, Vändra alevis ja
Paikuse alevis. Paikuse alevi järel on asustustiheduselt maakonnas kuuendal kohal Tootsi alev.
Suurel osal Pärnu maakonnast on asustustihedus siiski väga väike jäädes alla kahe elaniku km2
kohta. Rahvaloenduse andmetel ei elanud koguni kaheksas Pärnumaa külas mitte ühtegi
elanikku.

5. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
Antud peatükis on andmed maakonna elanike situatsioonist tööturul, nende majanduslikust
toimetulekust ja kaasatusest kogukonna ellu.
5.1. Tööturu situatsioon
Töötuse tase on maakonnas viimasel kümnendil jäänud Eesti keskmisele tasemele ühe kuni nelja
protsendipunkti võrra alla. Statistikaamet andmetel oli 2012. aastal Pärnumaa registreeritud töötuse
määr riigi keskmisest kõrgem 1,4 protsendipunkti võrra. 2013. aastal on märgata üleüldist langust
registreeritud töötuse määra seas ja Pärnumaa keskmine jääb Eesti keskmisest 0,8 protsendipunkti
võrra madalamale.
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Registreeritud töötuse määr. Allikas: Statistikaamet
Pärnumaal on seisuga 28.02.2014. 2332 töötut, kellest poole moodustavad Pärnu linna elanikud.
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5.2 Registreeritud töötute arv Pärnumaal ja töötute osakaal tööjõust (Eesti Töötukassa)
Seisuga 31.12.2013. on kõige enam arvel üldkeskharidusega inimesi, kellele järgnevad
põhiharidusega ja põhikooli baasil kutsekeskhariduse saanud inimesed. Kõige rohkem on aasta
lõpus end töötuna registreerinud eelnevalt lihttöölisena, oskus- ja käsitöölisena ning teenindus- ja
müügitööl tegutsenud isikud. Neile järgnevad kontoritöötajad, ametnikud ja keskastme juhid,
tehnikud. Vanuseliselt on enim töötuid 25-54 aastaste seas, kuid noorte (16-24) ja vanemate
tööealiste (55+) tööotsijate arv on üsna võrdne, vastavalt 336 ja 311 inimest. Enim töötuid on naiste
seas.
Keskmisest kuupalgast Pärnumaal ja Eestis tervikuna annab ülevaate alljärgnev tabel. Pärnumaa on
5 maakond Eestis keskmise kuupalga suuruse osas, kuid on Eesti keskmist arvestades siiski 133
euro võrra madalam.

5.3 Keskmine kuupalk Eestis ja Pärnumaal 2012 (Statistikaamet)

Kogu Eesti
Harju
Tartu
Hiiu
Lääne
Pärnu
Lääne-Viru
Ida-Viru
Põlva
Saare
Järva
Valga
Rapla
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keskm
kuupalk
2012(bruto)
887
1 001
837
769
756
754
741
723
721
713
694
682
674

Jõgeva
Viljandi
Võru

669
655
654

keskmine kuupalk
2012(bruto)
Kogu Eesti
Harju
Tartu
Hiiu
Lääne
Pärnu
Lääne-Viru
Ida-Viru

5.4 Toimetulek
5.4.1 Ravikindlustus
Pärnu maakonna ravikindlustusega hõlmatud inimeste osakaal jääb vabariigi keskmisele tasemele.
Ravikindlustuseta isikute ravikulude katmine on kohalike omavalitsuste ülesanne ja omavalitsused
kasutavad oma eelarvelisi vahendeid kindlustamata isikute raviks vastavalt võimalustele. Lepinguta
ehk „mustalt“ tööl käivate isikute hulk ei ole väga suur. Esmatasandi perearstiabi on Pärnumaal
kättesaadav tasuta, eriarstiabi ja erakorralise meditsiiniteenuse eest tuleb tasuda vähemalt
visiiditasu. Mitmed Pärnumaa kohalikud omavalitsused on panustanud ravimitoetuse maksmisse, et
aidata suurte ravikulude korral hätta sattunud inimestel säilitada toimetulekut.
5.4.2 Toimetulekutoetuse maksmine Pärnumaal
Toimetulekutoetus on olulisem sotsiaaltoetuse liik, mida makstakse väikese sissetulekuga
perekondadele või üksi elavatele isikutele. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või
perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi jooksva kuu alaliste kulude mahaarvamist
normpinna ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Perekonna teise ja iga järgneva liikme
toimetulekupiiri suurus on 80 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest.
Toimetulekutoetust maksab valla- või linnavalitsus riigieelarve vahenditest.
2012. aastal maksti Pärnumaal välja toimetulekutoetusi summas 1 824 112 eurot. 2013. aastal
1 776 680 eurot. Ülevaate makstud toetuse suurustest erinevate perede ja 2012.a. ning 2013. a.
lõikes annavad alljärgnevad tabelid:

Toimetulekutoetuse maksmine Pärnumaal 2012.a. (Sotsiaalministeerium)
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Toimetulek
utoetuseks
sh
arvestatud eluasemek
summa
ulude
2012. a.
katteks
2012.a.
Pärnu maakond
Pärnu linn
Sindi linn
Are vald
Audru vald
Halinga vald
Häädemeeste vald
Kihnu vald
Koonga vald
Lavassaare vald
Paikuse vald
Saarde vald
Sauga vald
Surju vald
Tahkuranna vald
Tootsi vald
Tori vald
Tõstamaa vald
Varbla vald
Vändra alev
Vändra vald

1 824 112
1 027 747
53 032
13 471
53 984
31 331
19 710
6 799
87 414
24 911
47 190
146 036
25 934
20 088
32 265
23 146
40 241
32 430
61 620
52 987
23 776

490 942
355 553
10 476
965
4 741
6 717
1 965
130
17 321
9 672
9 993
19 783
5 095
3 294
3 523
7 564
4 814
2 095
9 837
15 294
2 109

sealhulgas
lapsega (lastega)
registreeritud töötu(te)ga leibkonnad
leibkonnadsh
Kokku
kokku
sh
ühe täislapsega
pikaajakasvanuga
(lastega)
lis(t)e
töötu(te)ga
832 644
510 453 1 141 705
463 940
104 299
464 138
315 520
786 016
307 972
57 124
30 824
20 466
39 313
20 635
470
8 177
5 564
4 036
1 126
0
23 955
12 624
36 179
15 995
200
15 101
3 270
18 114
4 255
0
7 313
4 684
11 479
2 512
1 991
4 396
2 875
6 682
4 355
30
48 274
22 244
27 540
18 139
0
8 264
5 502
11 692
1 622
5 121
30 112
15 107
30 090
18 493
153
65 788
30 048
38 760
20 535
15 502
10 091
5 961
20 533
7 619
7 192
9 219
3 479
16 467
7 826
30
13 870
2 166
22 571
8 921
0
5 029
4 869
4 665
2 327
635
15 848
12 866
9 254
751
1 243
19 148
10 749
8 325
5 178
160
26 521
17 226
31 022
12 063
8 340
18 356
12 504
11 311
3 301
6 109
8 219
2 730
7 657
315
0

pensionäri(de)ga leibkonnad
kokku
sh
vanadus- töövõimetu
pensionä- s-pensioni
ri(de)ga saaja(te)ga
159 607
11 847
131 305
101 912
7 144
84 247
4 536
40
2 114
0
0
0
5 050
1 385
3 447
1 444
68
1 179
700
77
470
430
0
430
4 279
0
3 903
1 278
0
592
3 075
225
2 849
14 228
596
13 631
1 894
8
1 885
3 770
750
2 306
2 309
1 009
1 300
1 815
142
1 738
1 842
0
1 842
561
354
206
2 594
0
1 791
6 436
48
5 942
1 455
0
1 431

Kahe aasta võrdluses võib välja tuua, et toimetulekutoetuse väljamaksete suurused on vähenenud
lastega peredele, registreeritud töötutega peredele. Sellest võib järeldada, et ka taotlejate arv nende
sihtrühmade seas on vähenenud. Suurenenud on pensionäridega leibkondadele makstava
toimetulekutoetuse suurus ja seda nii vanaduspensionäride kui ka töövõimetuspensionäride osas.
Oluliselt on suurenenud ka eluasemekulude kompenseerimisele kuuluv osa, mis tõttu saab
järeldada, et eluasemekulutused on oluliselt suurenenud.
Toimetulekutoetuse maksmine Pärnumaal 2013. a. (Sotsiaalministeerium)
Toimetulek
utoetuseks
sh
arvestatud eluasemek
summa
ulude
2013.a.
katteks
2013.a.
Pärnu maakond
Pärnu linn
Sindi linn
Are vald
Audru vald
Halinga vald
Häädemeeste vald
Kihnu vald
Koonga vald
Lavassaare vald
Paikuse vald
Saarde vald
Sauga vald
Surju vald
Tahkuranna vald
Tootsi vald
Tori vald
Tõstamaa vald
Varbla vald
Vändra alev
Vändra vald
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1 776 680
995 586
78 520
9 485
29 840
36 207
21 904
6 001
86 892
23 938
38 756
121 401
31 455
22 833
37 792
39 271
36 413
29 705
52 053
44 998
33 629

568 767
399 973
19 571
434
4 751
10 965
1 875
191
21 542
9 689
11 205
18 782
8 550
3 027
6 180
15 713
4 593
4 227
9 611
13 906
3 983

sealhulgas
lapsega (lastega)
registreeritud töötu(te)ga leibkonnad
leibkonnadsh
Kokku
kokku
sh
ühe täislapsega
pikaajakasvanuga
(lastega)
lis(t)e
töötu(te)ga
802 453
512 413 1 034 332
421 588
87 545
446 077
314 166
728 235
285 236
61 276
44 036
31 952
56 835
28 700
307
3 830
2 636
2 358
262
0
13 220
7 174
21 596
7 720
0
18 976
6 582
22 454
10 804
0
6 750
2 704
12 419
1 522
2 705
2 918
2 619
5 229
2 376
0
45 109
22 807
20 312
11 088
77
7 480
5 330
10 608
3 045
3 535
26 202
16 260
17 417
10 396
0
48 788
16 640
27 878
14 222
6 943
18 289
12 241
20 060
10 057
6 428
13 051
5 804
19 896
10 619
0
18 336
8 104
17 343
6 720
0
12 518
8 348
7 227
3 051
195
17 853
15 110
5 913
3 286
172
13 527
7 843
5 173
1 218
543
19 449
13 623
17 670
5 246
5 363
11 377
7 890
5 113
824
0
14 669
4 581
10 594
5 196
0

pensionäri(de)ga leibkonnad
kokku
sh
vanadus- töövõimetu
pensionä- s-pensioni
ri(de)ga saaja(te)ga
166 320
12 966
142 786
107 153
8 105
95 540
4 436
71
3 600
0
0
0
4 058
393
3 578
5 170
214
2 945
77
0
0
376
0
376
6 522
470
5 731
3 521
0
2 825
1 882
88
1 795
13 172
502
12 670
2 070
0
1 939
1 292
380
878
3 673
1 875
1 798
2 231
301
1 882
791
47
465
411
411
0
2 339
110
1 325
4 640
0
3 694
2 508
0
1 744

5.4.3. Erivajadusega inimesed ja nende toimetulek
Pikaajalisi kroonilisi haigusi või terviseprobleeme esineb Pärnumaal võrdselt Eesti keskmisega.
2011. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud paikkonna tervisemõjurite uuringu kohaselt
on Lavassaare vallas (55%) pikaajaliste krooniliste haiguste põdejaid kõige enam ja Pärnu linnas
(49%) kõige vähem. Uuringu andmetel esineb pikaajalisi kroonilisi haigusi või terviseprobleeme:
sagedamini vanemaealistel (78%) kui keskealistel (53%) ja noortel (32%);
sagedamini keskharidusega (55%) kui alg- või põhiharidusega (48%) ja kõrgharidusega
(45%) vastajatel;
sagedamini mitteaktiivsetel (56%) kui töötavatel (48%) ja töötutel (39%);
pigem kõrge (61%) kui keskmise (49%) ja madala (45%) ostujõuga vastajatel.

-

-

Ka tervise tõttu piiratud toimetulekuga inimeste arv on Pärnumaal sarnane Eesti keskmisega,
ligikaudu 36% elanikkonnast.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli seisuga 01.01.2014. Pärnumaal 6028 töövõimetuspensioni
saajat. Töövõimetuspensioni saajad on vähemalt 16. aastased isikud, kellele on määratud täielik või
osaline töövõimekaotus. Viimase kolme aasta jooksul on esmase püsiva töövõimetuse saanud
inimeste arv nii Eestis tervikuna kui ka Pärnumaal näidanud langustrendi. Pärnumaal on esmase
töövõimetuse saajate arv 10 000 elaniku kohta madalam kui Eestis tervikuna. Töövõime puudumine
on risk inimese hakkamasaamisele, mida leevendab riiklikult makstav töövõimetuspension ja
millega kaasneb ravikindlustus.
Puuetega inimeste arv on aasta-aastalt suurenenud. Aastatel 2012-2013 suurenes puuetega inimeste
arv 14 inimese võrra. Suurenes kerge puudega inimeste arv, kuid langesid raske ja sügava puudega
inimeste arvud. 2013. aasta lõpu seisuga oli Sotsiaalkindlustusameti andmetel Pärnumaal tööealisi
liikumispuudega inimesi 3440, vaimupuude või psüühikahäirega inimesi 1242. Liitpuudega
tööealisi inimesi oli 923. Puudest tulenevaid lisakulutusi kompenseerib riik puuetega inimestele
makstavate erinevate sotsiaaltoetustega.
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Puuetega inimeste arv Pärnumaal ning osatähtsus elanikkonnast. (Pärnu Maavalitsus)
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Käesoleval ajal on aktuaalne töövõimereformi kavandamine, mille elluviimisel muutub
töövõimetuse protsendi määramine töövõime hindamiseks ja millega kaasnevad aktiivsusnõuete
täitmise kohustused. See tähendab, et tänases mõistes töövõimetuspensionärid, kellele makstakse
riiklikku töövõimetuspensioni, peavad riikliku toetuse saamiseks käima tööl, olema tööga
võrdsustatud tegevustes (õppimine, laste kasvatamine) või aktiivsed tööotsijad Töötukassas.
Aktiivsusnõuete mittetäitmisel ei maksta riiklikku toetust ja inimesel puudub ka ravikindlustus.
Reformi üks eesmärk on suurendada erivajadustega inimeste kaasatust tööturule ja nende aktiivsuse
tõstmist. Negatiivseks küljeks on ettevõtjate/tööandjate vähene valmisolek erivajadusega inimeste
tööle võtmisel, kuna ettevõttele on oluline tootlikkuse tõus võimalikult väheste kuludega.
Erivajadusega inimeste oskused ja valmisolek täisajaga tööle asuda on aga madal, mistõttu on nende
tööle võtmisel ettevõtjatel vaja rakendada lisateenuseid (nt isiklik abistaja, tugiisik). Töötukassal on
valmisolek ettevõtjaid selles abistada.

5.4.4 Kohalike omavalitsuste teenused erivajadustega inimestele toimetuleku
tagamiseks
Sotsiaalhoolekande seadus näeb ette 13 puudega inimesele suunatud kohaliku omavalitsuse teenust.
Need teenused ei ole kohalikule omavalitsusele kohustuslikud osutada, vaid neid osutatakse, kui on
olemas piisav rahaline ressurss, valmisolek teenust pakkuda ja kliendid, kellele teenust pakkuda.
Nendeks teenusteks on:
- eluruumide kohandamise teenus puudega isikutele;
- hoolduslepinguga hooldaja;
- isikliku abistaja teenus;
- koduhoolduse hooldusabi teenus;
- koduhoolduse koduabi teenus;
- proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid;
- päevakeskuse teenus psüühilise erivajadusega isikutele;
- päevakeskuse teenus vaimupuudega isikutele;
- riiklik lapsehoiuteenus puudega lapsega perele;
- sotsiaaltransport;
- tugiisik toimetulekuraskustega perele;
- tugiisiku teenus psüühilise erivajadusega täisealisele;
- tugisiku teenus puudega lapsega perele;
Vastavalt Eesti Patsientide Esindusühingu poolt tellitud ja Asko Uri poolt koostatud
uuringuraportist võib leida, et kohalikes omavalitsustes üle Eesti on sotsiaalteenuste kättesaadavus
väga piiratud. Seda näitab ka alljärgnev joonis:
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Puuetega inimeste sotsiaalteenuste üldine kättesaadavus omavalitsustes (protsent näitab, kui
paljudes vastanud omavalitsustest on antud teenus kättesaadav). Allikas: Sotsiaal- ja
hoolekandeteenuste osutamine puuetega ja erivajadustega inimestele Eesti omavalitsustes (2014:
13; http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/KOV_uuring_EPE.pdf)
Pärnu maakonnas on puuetega inimestele kohalikul tasandil vajalike sotsiaalteenuste kättesaadavus
võrreldes Eesti keskmisega väga madal. Puuetega inimeste sotsiaalteenuste kättesaadavus kohalikes
omavalitsustes on tugevalt seotud omavalitsuse eelarve ja elanike arvuga. Väiksema eelarve ja
elanike arvuga omavalitsustes on teenused oluliselt vähem kättesaadavad kui suurema eelarve ja
elanike arvuga kohalikes omavalitsustes.
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Puuetega inimeste sotsiaalteenuste keskmine kättesaadavus maakondades (vaadeldud 13-st
teenusest). Allikas: Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamine puuetega ja erivajadustega inimestele
Eesti omavalitsustes (2014: 15; http://www.epikoda.ee/wpcontent/uploads/2012/04/KOV_uuring_EPE.pdf)
Pärnumaal osutavad sotsiaalteenuseid mitmed erinevad asutused ja vallavalitsused. Kokku on
selliseid ettevõtteid ja asutusi üle 30. Iga soovija võib leida endale lähima ja sobivaima
teenusepakkuja. Informatsiooni olemasolevatest asutustest annavad kohalikud omavalitsused.

5.4.5 Erivajadustega inimesed ja tööturg
Eesti Töötukassa andmetel ei ole Pärnumaa tööandjad väga motiveeritud tööle võtma erivajadusega
inimest. Seda olenemata Töötukassa poolt pakutavatest tugiteenustest.
Töötukassa pakub erivajadustega inimestele mitmeid teenuseid: abistamine tööintervjuul,
tööruumide ja töövahendite kohandamine; tööks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutamiseks
andmine; tugiisikuga töötamine; tööandjale tööturukoolituse hüvitamine. Lisaks pakutakse
erivajadusega inimesele ka kõiki neid lisateenuseid, mida pakutakse ka tavalisele tööotsijale.
Töötukassal on pakkuda tööotsijale ligikaudu 25 erinevat teenust. Ainult puudega isikule pakutakse
tugiisikuga töölerakendumist ja töökoha kohandamist ning abivahendi kasutada andmist.
Tugiisikuga töölerakendumise teenust osutati Töötukassa vahendusel Pärnumaal 2012. aastal 11
kliendile. Terves Eestis tehti sellel aastal kokku ainult 27 lepingut. 2013. aastal oli sama näitaja
Pärnumaal 7 lepingut. Töökoha kohandamise osas on olnud nõudlus väike, 2012. aastal sai üks
klient erikohandusega töötooli ja 2013. aastal ei ole ühtegi kohandamist tehtud.
Tugiisikuga töötamise teenuse vastu on olnud huvi üsna väike, mille põhjusena on erinevad
tööandjad toonud välja suure paberitöö kaasnemise. Aruanne kliendi töötundide kohta tuleb esitada
igakuiselt ja lepingu maksimaalne kehtivusaeg on 1 aasta.
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Töötukassa andmetel on pigem murekohaks tööandjate kaasamine, kuna tööandjad ei ole veel
leidnud teed Töötukassa teenuste juurde. Samuti on probleemiks tööandjate jäikus töökoha
kohandamise osas (töö iseloom; töökoht, tööaeg).
Tööealisele, aga ka lastele ja eakatele tehniliste abivahendite soodusmüüki ja –laenutust, reguleerib
Pärnumaal Pärnu Maavalitsus. Erivajadusega inimene saab vastavalt Sotsiaalministri määrusele
temale vajaliku soodusabivahendi soetada või laenutada enam kui 25 ettevõte kaudu, kellel on
Pärnu Maavalitsusega leping. Ka see süsteem on koos sotsiaalhoolekande seaduse
kodifitseerimisega ümbervaatamisel, kuna ei taga erivajadusega inimestele piisavalt ühesugust
kohtlemist üle terve Eesti. Riigieelarvest on kulunud pärnumaalasele soodustingimusel abivahendi
müügi või laenutuse tagamiseks 2012. aastal 385 039 eurot ja 2013. aastal 429 572 eurot.
Erinevate abivahendite hulk, inimeste teadlikus abivahendite kasutamisest on tõusnud. Samuti on
tõusnud abivahendite hinnad ning kasvutendentsi näitab ka abivahendite kasutajate arv.

5.5 Kogukonna kaasatus
Pärnumaal on 01.01.2014 seisuga Äriregistri andmetel registreeritud 1897 mittetulundusühingut ja
sihtasutust. Hinnanguliselt võib öelda, et nendest kolmandik tegutseb kogukondlikul printsiibil liites
või esindades huvigruppe, kes määratlevad ennast kogukonnana. Näidetena võib tuua Pärnu linnas
tegutsevad MTÜ Selts Raeküla, kelle tegevuspiirkonnaks on Raeküla linnaosa või MTÜ Rääma
selts, kes tegutseb Rääma linnaosas.
Maapiirkondades kannavad samasisulist rolli külaseltsid (60) kes siis koondavad ühes või mitmes
külas elavaid inimesi. Kogukonna põhiseid seltse iseloomustavad peamiselt ennetustööle suunatud
tegevused. Nii korraldavad seltsid koostöös omavalitsustega erinevaid tervisedenduslikke sündmusi
nn perepäevad, tervisepäevad, spordipäevad vm selline. Lisaks tegeletakse kogukondade tasandil
inimese turvalisuse teemadega olgu see siis seotud vigastuste ennetamise või näiteks esmaabi
oskuste õpetamisega.
Lisaks kogukondlikul printsiibil tegutsevatele ühendustele on terviseennetuslikus tegevuses suur
roll spordiseltsidel, mida on maakonnas ligi 200. Spordiseltside tegevus on kahesuunaline. Osad
seltsid on keskendunud professionaalse spordi arendamisele ja teised jälle üldise sportliku
harrastuse sh tervislike eluviiside propageerimisele. Siin võime näiteks tuua kahe silla klubi, kelle
eestvedamisel toimub Pärnumaal rahvatervise laat ja jooksude sari mida tuntakse Jaanosni
jooksude nime all.
Eraldi grupina saab veel käsitelda ühendusi, kes on arendanud välja oma võimekuse pakkuda
kogukondadele tervisega seotud teenuseid sh avalikke teenuseid koostöös omavalitsustega.
Pärnumaa näitel siis Pärnumaa Puuetega inimeste Koda, kelle võrgusitkus on mitmed
allorganisatsioonid nn Pärnumaa pimedate ühing, Pärnumaa vähiühing jne. Nende spetsiifiline roll
on aidata inimest personaalselt ja seista hea selle eest, et inimese elukvaliteet ei langeks peale
töövõimetuse ilmnemist.
Avalike teenuste pakkujate näideteks on MTÜ Shalom, kes pakub Pärnu linnale laste varjupaiga
teenust.
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6. Laste ja noorte turvaline ja terviklik areng
6.1 Koolivõrk ja hariduse võrdne kättesaadavus
Pärnumaal on 49 üldhariduskooli: 12 algkooli/lasteaed-algkooli, 24 põhikooli ja 13 gümnaasiumi.
Neist 45 on munitsipaalkoolid, 3 erakoolid ning 1 riigikool.

Laste arv haridusasutuses

Õpilaste arv maakonna üldhariduskoolides näitab järjepidevat langustrendi. Samas on paranenud
õpilaste koolikohustuse täitmine ning vähenenud õpilaste väljalangevus kohustusliku põhihariduse
raames. Kuna õpilaste arv põhikoolides jääb üha väiksemaks, siis on kujunemas tõsiseks
probleemiks põhihariduse kättesaadavus maapiirkonnas. 61% põhikoolides on alla 90 õpilase, 67%
põhikoolides on moodustatud liitklassid. Riigigümnaasiumi loomine Pärnusse toob kaasa olulised
muutused maakonna gümnaasiumivõrgus ning gümnaasiumihariduse koondumise Pärnu linna.
Tänaseid õpilasarve ning sünnistatistikat vaadates on jätkusuutlikud vaid Kilingi-Nõmme ja Vändra
gümnaasiumid.
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Maakonna üldhariduskoolides õppivate õpilaste arvu dünaamika. (Pärnu Maavalitsus)
Samas lasteaias käivate laste arv on kasvutrendis, mistõttu napib lasteaiakohti peamiselt Pärnu
linna ning selle lähiümbruse kohalikes omavalitsustes. Väga hästi on käivitunud eralastehoidude
loomine, mis pakub mõningast leevendust lasteaiakohtade nappusele. Maakonnas on 46 lasteaeda
ning neis käib 4302 last.
Kutsehariduses jätkavate noorte osakaal on püsinud stabiilselt 30% piires. Pärnu linnast jätkab
kutsehariduses ca 20% ja maapiirkonnast 40% põhikoolide lõpetajatest. Vähenenud on õpinguid
mittejätkavate noorte osakaal, moodustades 4% põhikooli lõpetajatest, mis on sarnane riigi
keskmisega. Suurenenud on gümnaasiumijärgselt õpinguid mittejätkavate noorte osakaal, mis
moodustab 37%, riigi keskmine on samas 30%.
Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste osakaal õpilaskontingendist on viimastel aastatel
näidanud väikest langustrendi jäädes püsima 20% piirile maakonna õpilaskontingendist. Pakutavad
tugisüsteemid on koolide lõikes erinevad ning sõltuvad omavalitsuste ja koolide võimalustest ning
teadlikkusest. Kõige enam hariduslike erivajadustega lapsi osaleb logopeedilistes ja
eripedagoogilistes õpiabirühmade, ca 14% õpilaskonnast. Kõikides koolides on määratud HEV
õppe koordineerijad ning HEV õppe korraldamise põhimõtted on sätestatud koolide õppekavades.
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Alates 2014. aasta sügisest moodustatakse kõikides maakondades SA Innove koosseisus olevad
Rajaleidja Keskused, mis hakkavad pakkuma teenuseid kõigile omavalitsustele, kes ei ole suutnud
kindlustada esmatasandi tugispetsialistide vajadust. Hetkel napib erinevaid spetsialiste pea
neljandikus maapiirkonna koolides. Tõsiseks probleemiks on õpetajaskonna vananemine, noorte
õpetajate osakaal väheneb, moodustades vaid 4,8% . Igal aastal tuleb maakonda vaid paar kõrgkooli
lõpetanud noort õpetajat.

6.2. Huvihariduse võimalused
Koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalitusega
koordineeritakse ja viiakse läbi ülemaakondlikke aineolümpiaade ja õpilasüritusi. 2013. aastal viidi
läbi 23 maakondlikku aineolümpiaadi ja 28 õpilasvõistlust.
Maakondlikel õpilasüritustel osalevate laste ja noorte osakaal näitab järjepidevat kasvutrendi,
ulatudes 2013 aastal 43% õpilaskonnast. Traditsiooniks on kujunenud parimate õpilaste ja nende
juhendajate tunnustamine, samuti parimate noorsootöötajate tunnustamine.
Tõusnud on huvikoolide ning seal õppivate laste ja noorte arv. 2013 aastal tegutses maakonnas 37
huvikooli ning seal õppis 6537 õpilast. Huvitegevuse kohta kogutud statistika näitab, et koolides on
mitmekesistunud huviringide temaatika ning suurenenud huviringides osalevate õpilaste osakaal.
Kõige enam on maakonnas spordiringe, järgnevad kunsti- ja muusikaringid. Samas on vähe
tehnikaringe ning III kooliastme poistele suunatud huviringe. Probleemiks on huvitegevuse
finantseerimine ning kättesaadavus (transport, pikad vahemaad).
Maakonnas töötab 12 Avatud Noortekeskust. Noorsootööle eraldatud riiklikku toetust jagatakse läbi
Pärnu Maavalitsuse poolt korraldatud Pärnumaa Avatud Noortekeskuste projektikonkursi. 2013.
aastal eraldati maakonna noortekeskustele läbi projektikonkursi 15 540 eurot. Pärnu maavalitsus on
püüdnud arendada noortekeskuste vahelist koostööd, korraldades ühiskoolitusi ning õppereise
teistesse maakondadesse, samuti tutvustanud õnnestunud projekte ning innovaatilisi ettevõtmisi.

6.3. Laste ja noorte probleemkäitumine
6.3.1. Füüsiline aktiivsus
Eurostati poolt avaldatud ELi sotsiaalse statistika aastaraamatust 2013 selgub, et Eestis on iga
kümnes laps ülekaaluline. Statistikaameti poolt 2013. aastal avaldatud kogumikust „Laste heaolu“
võib lugeda, et toidusedel peaks juba varasest lapseeast alates sisaldama iga päev vajalikus koguses
ja õiges vahekorras põhitoitaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Terviseameti 2012. aasta järelevalve
andmetel on toitlustamise korraldamisele esitatavad üldnõuded täidetud enamikus lasteasutustes,
puudusi oli vaid 2%-l kontrollitud koolidest ja 1%-l lasteaedadest. Toiduenergia ja põhitoitainete
sisalduse nõuded on täidetud 80%-l kontrollitud koolidest ning 72%-l lasteaedadest, menüü
koostamise nõuded 78%-l kontrollitud koolidest ja 88%-l lasteaedadest.
Samast kogumikust võib lugeda, et soovitatav on, et lapsed oleksid iga päev vähemalt 60 minutit
mõõdukalt kehaliselt aktiivsed. Regulaarne kehaline aktiivsus soodustab luu-, lihas- ja südameveresoonkonna arengut ning aitab ära hoida ülekaalu ja rasvumist. Samuti toetab regulaarne
kehaline aktiivsus vaimset ja sotsiaalset tervist (Allikas: Global Recommendations on Physical
Activity for Health. (2010). WHO). Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel vastas Eestis
2010. aastal sellele nõudele vaid 14% kõigist 11–15-aastastest õpilastest (sh 16% poistest ja 12%
tüdrukutest). Iga päev kehaliselt aktiivsete õpilaste hulk on võrreldes 2006. aasta näitajatega nii
vanuseti kui ka sooti märkimisväärselt vähenenud.
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6.3.2. Laste ja noorte vaimne tervis ja riskiv tervisekäitumine
Pärnu maakonnas on alates 2006 aastast läbi viidud kogu maakonna õpilaskonda haaravat
riskikäitumisalast küsitlust. Küsitlused toimuvad 5-aastase intervalliga. Küsitletakse 5.-12. klassi
õpilasi. (vt joonis mõnuainete tarbimine 2006 ja 2011).

Mõnuainete tarbimine 2006. ja 2011. a
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Mõnuainete tarbimine. Küsitlus 2006 ja 2011.a. (Pärnu Maavalitsus)
2011. aasta küsitluse põhjal suitsetab 17,6% õpilaskonnast. 57% kõikidest suitsetajatest suitsetab
päevas 1-5 sigaretti ja sellise arvu sigarettide suitsetajate arv on võrreldes 2006. aastaga tõusnud 6%
võrra. Suurenenud on ka 5-10 sigaretti suitsetavate õpilaste osakaal. Keskmine vanus, millal
suitsetama hakatakse on 12 aastat.
54% küsitletud õpilastest on tarvitanud alkoholi. 7% õpilastest tarvitab alkoholi sageli. Võrreldes
2006. aastaga on alkoholi tarbimine noorte hulgas vähenenud. Keskmiselt alustatakse alkoholi
proovima 11. aastaselt. Alkoholi tarbimine on suurenenud 5.-7. klasside õpilaste hulgas. Muret
tekitav on asjaolu, et 16% noortest ostab alkoholi ise kauplustest või baaridest.
Narkootilisi aineid tarvitab või on proovinud 16% õpilaskonnast, neist 35% on proovinud ühel
korral, 9% on teinud seda korduvalt ja sõltlasteks loeb end 0,8%. Kui alkoholi tarvitavate õpilaste
arv näitab mõningast langustrendi, siis narkootikume tarvitavate noorte hulk suureneb. See näitab,
et noorte seas on narkootikumid muutumas üha enam alkoholi aseaineks.
49% koolilastest väidab, et nende koolis esineb vägivalda. Vastajatest 27% on langenud ise koolis
vägivalla ohvriks. Võrreldes 2006. aastaga on kasv 0,8%. 29% kõigist vastanutest väidab, et on ka
ise koolis vägivallatsenud. Kõige sagedasemad vägivalla põhjustajad on oma klassi õpilased. 6%
õpilastest leiab, et vaimse vägivalla põhjustajateks on olnud õpetajad. Probleemiks on see, et 37%
õpilastest väidab, et püüab vägivallaga ise hakkama saada ega pöördu kellegi poole abi saamiseks.
Kõige enam usaldatakse vanemaid, seejärel sõpru ning alles siis õpetajaid.
Viimaste aastatel on seoses õigusliku regulatsiooni ning koolikorralduslike muudatustega hakatud
üha enam tähelepanu pöörama õpilaste vaimsele tervisele. Suurel osal maakonna õpilaskonnast, kes
vajavad eripedagoogilist lähenemist, on samuti raskusi sotsiaalse või emotsionaalse
kohandumisega. Seega on tegemist arvuka ja äärmiselt heterogeense õpilaskontingendiga, kelle
õpetamine ja arendamine vajab pedagoogilist meisterlikkust ja iga õpilase eripära mõistmist ning
arvestamist. Samuti oskuslikult korraldatud võrgustikutööd ning erinevate valdkondade
spetsialistide kaasamist. Heaks ja tulevikku vaatavaks näiteks on Pärnu laste ja noorte vaimse
tervise keskuse käivitumine ning juhtumikorraldaja ametikoha loomine, samuti SA Innove
Rajaleidja Keskuse rajamine. Kahe asutuse koostöös on võimalik märgata ja ennetada probleeme
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ning vajadusel õigeaegselt sekkuda, samuti korraldada teemakohaseid koolitusi erinevatele
sihtgruppidel.

6.3.3.Alaealiste komisjon
Maakonnas töötab 9 kohaliku omavalitsuse alaealiste komisjoni, kelle tööd koordineerib vastavalt
kriminaalpreventiivse töö arengukavale maakonna alaealiste komisjon. Keskmiselt viiakse
alaealiste komisjonide liikmetele aastas läbi 4-5 ühiskoolitust. Alaealiste komisjonides arutatud
noorte süütegude arv näitab langustrendi. Valdav osa õigusrikkumisi pannakse toime Pärnu linnas,
rikkujatest valdav osa on poisid, vastav osakaal aastate lõikes on 65-75%.
Peamised alaealiste komisjonidesse suunamise põhjused on sõltuvusainete tarvitamine
(suitsetamine, alkoholi tarbimine), vägivalla tarvitamisega seotud teod, vähenenud on
koolikohustuse mittetäitmise arutamine. Alaealiste komisjonid teevad koostööd Pärnu
Õppenõustamiskeskuse spetsialistidega, kes aitavad komisjone mõjutusvahendite määramisel ja
kohaldamisel. Mõjutusvahenditest kasutatakse enam hoiatust ja üldkasulikku tööd. Aasta-aastalt on
suurenenud eriallaspetsialistide vestlusele suunamine. Komisjon teeb koostööd SA Pärnu Haigla
Psühhiaatriakliinikuga,
Pärnu
Õppenõustamiskeskusega
ja
Psühhiaatria
ning
Psühhoteraapiakeskusega SENSUS.
500
400
300
200
100
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Alaealiste komisjonides arutatud süüteod (Pärnu Maavalitsus)

7. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
7.1 TEK ja TEL vähesus maakonnas
Pärnumaal on probleemiks tervistedendavate asutuste võrgustiku madal koguarv. Sisuliselt
tegelevad tervisedenduslike tegevustega kõik koolid ja lasteaiad, kui tervistedendava asutuste
võrgustikuga liituda ei soovita. Põhjenduseks tuuakse täiendav koormus pabermajanduse ajamisel
ning vähene finantsiline ning koolitustepoolne tugi. Infot saadakse kätte samamoodi nagu
mitteliitumise puhul, see ei tõsta motivatsiooni liituda tervisedendusliku võrgustikuga.
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Lahendused:
 Kampaaniate, koolituste läbiviimine, teavitus ja selgitustöö. Motiveerida ? Entusiastlik
eestvedaja. Tõus mk lasteaedade arvelt.
Mõõdikud:


2024. aastaks on TEK ja TEL osakaal tõusnud 75%

7.2 Koolides puuduvad kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks spordivahendid
ja spordirajatised
Õpilaste osakaal, kes on vähemalt 5 korda nädalas vähemalt 30 minutit kehaliselt aktiivsed
(allikas:

)

Lahendus:
 KOV terviseradade ehitamine, terviserajatiste ehitamine, jäähall, ujula. Spordivahendite
soetamiseks rahaliste vahendite planeerimine KOV poolt.
 Koolides tuleb tähelepanu pöörata õpilase tervise arengule vastavalt õpilase isiklikku
võimekust arvestades. Koostöö aine ühenduste ja noorte spordiorganisatsioonidega.
Mõõdikud:
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Infrastruktuur on rajatud. Inimesed kasutavad loodud rajatisi aktiivselt. Kogukonnal on
võimalusrajatisi kasutada. Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks vajaminevad vahendid
on koolides olemas.

7.3 Uppumissurmad

Lahendused:




KOV ja Päästeameti koostöö teavituse ja vabatahtlike koolitamisel. Ujumise algõpetus
põhikooli õpilastele ja gümnaasiumi õpilastele. Täiskasvanutele suunatud
kampaaniatejätkumine (nt. purjusujumisele EI)
Avalikud valvatavad rannad ?

Mõõdikud:
 Uppumissurmade arv on vähenenud. Veeõnnetuste tagajärjel saadud vigastuste arv- ja
invaliidistumine on vähenenud

7.4 Tööõnnetused on kasvav trend, puudub info nende kohta, mida ei
registreerita
Tööõnnetuste ja neis hukkunute arv Pärnumaal (allikas )
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Probleem:

7.5 Tervist edendavate töökohtade vähesus
Tervist edendavate töökohtade võrgustikuga liitunute arv Pärnumaal (TAI)

Lahendus:
 Teavitus, kontroll, järelevalve. Turvalise töökeskkonna loomiseks teavituse läbiviimine,
tööandjate ja töövõtjate teavitamine ja vastutuse tõstmine. Tööandja põhjusel juhtunud
tööõnnetuse eest tööandja karistamise määratlemine ja karmistamine.
 Kampaaniad. Töötervishoiu arst. Töökeskkonnavolinik. Ametiühingud.





Selgitada ja lahti mõtestada asja sisu ja olemus. Kajastada meedias head eeskuju.
Soodustama tööandjaid tervisliku töökeskkonna loomist ja teadvustama neid selle kasulikkusest.
Motiveerida tööandjaid ja töötajaid edendama tervislikku töökeskkonda.
Soodustada ettevõtetes ja asutustes aktiivsete tegevuste ja tervislike eluviisidega seotud
teemapäevi.


Mõõdikud:
 Tööõnnetuste registreerimine on kasvanud. Tööõnnetuste arv on vähenenud. Kodanike
teadlikus tööõnnetustest teavitamisel on kasvanud. Isikukaitsevahendite kasutamine on
suurenenud. Töötervishoiualaste koolituste läbiviimine.
 Ettevõtjad on aru saanud tervist edendavate töökohtade vajalikkusest. Tervist edendavate
töökohtade arv on tõusnud.
 Tekkinud maakonda juurde x tervist edendavat töökohta.
 Toimuvad spordiüritused, kus osalevad erinevad asutused ja ettevõtted kollektiivselt (Jaansoni
jooks).

7.6 Töökeskkond
Lahendus:
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 Paremad töötingimused/võimalused olemasolevatele töötajatele. Puuetega inimeste
töökohad. (söögikohad, puhkenurgad, sport ID, sportimine tööajal)
Mõõdikud:
 Töökeskkond on muutunud paremaks. Töötajate tervisenäitajad on paranenud.

7.7 Vigastusohtlikud kohad.
Pärnumaa tervise- ja traumanõukogu korraldas 2013. aastal fotokonkursi „Peleta oht
koduümbrusest“, mille eesmärk oli jäädvustada pildile kõik elule ja tervisele ohtu kujutavad asjad
või kohad. Konkursile laekus üle 50 foto erinevatest kohalikest omavalitsustest. Kõikidest
vigastusohtlikest kohtadest tehtud fotod saadeti valdadesse, kust pildid pärit olid. Mitmedki
ohukohad said kiiresti likvideeritud. Probleemiks jäävad endiselt valla- või külakeskused, kus on
mahajäetud paneelmajad vm laokile jäetud hooned.
Lahendus:
 Peleta oht. Kampaaniad, konkursid, teavitus jne
Mõõdikud:
 Kohtade arv on vähenenud. Ohtlikud kohad on likvideeritud

7.8 Ühistransport (Kokkuvõte tehtud ühistranspordi arengukava alusel )
7.8.1 Ühistranspordi olukorra kirjeldus
Transpordikasutust ja liikumisvajadust mõjutavad elanike ning huvipunktide paiknemine. Kuigi
inimeste soovid, vajadused ja kohustused ning nende teostamise koht erinevad personaalselt,
on inimeste igapäevaste tegevuste üldeesmärgid suurel määral võrreldavad. Inimeste
liikumisvajadust mõjutavad peamiselt kodu, töökoha ja kooli, teenindus ning
kaubandusasutuste paiknemine ja nende omavaheline seos. Nendele liikumistele lisaks
sooritatakse ka paljudel muudel põhjustel liikumisi.
Lisaks töö ja kooliga seotud liikumistele teostatakse igapäevaselt mitmetel muudel põhjustel
liikumisi. Suurema mahuga on teenindus- ja kaubandusasutustega (sh meditsiiniteenus)
seotud liikumised. Enamasti on vallakeskustesse koondunud
kohaliku omavalitsuste teenused,
meditsiiniasutused, Eesti Post jt. Teenuste kättesaadavus sõltub seega maakonnaliinide ühenduste arvus valla
keskusega ja sõiduajas.
Pärnu maakonna elanike elu- ja töökoha ning kooli seosed näitavad suurt nõudlust Pärnu suunalise liikumise
järele. Pärnus paikneb paljudel maakonna elanikel töökoht, suur osa lastest käib Pärnus koolis. Pärnu on
maakonnakeskus, kuhu on koondunud olulised teenindusasutused ning ka vabaaja veetmise võimalused.
Vaatamata Pärnu ühendusvajadusele toimub siiski inimeste ( eelkõige vanemaealised) liikumine ka
kohaliku omavalitsuse sees. Liikumine toimub äärepiirkondadest valla keskuse suunas, kus paiknevad
enamik huvipunktidest. Valla keskuses asuvad suurimad tööandjad, olulised kaubandus- ja
teenindusasutused ning vabaaja veetmise paigad.

7.8.2 Bussipeatuste kaugus elukohast
Ühistranspordi kättesaadavuse seisukohalt on oluline peatuse kaugus elukohast ja väljumiste
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sagedus. Eestis reguleerib neid nõudmisi 2002. aastal kinnitatud määrus „Teenindustaseme
soovituslikud normid avalikule kohalikule liiniveole“. Antud määruse kohaselt on soovituslik
jalgsikäigu tee pikkus peatusesse paikkonnas:
- kuni 500 elanikku kuni 3 km;
- kuni 1 000 elanikku kuni 2 km;
- üle 1 000 elaniku kuni 1 km.
Paikkond on määruse kohaselt vallasiseselt eristuv üksus, mille elanikkonda saab pidada
ühtseks sotsiaal-territoriaalseks koosluseks. Suurel osal Pärnumaast on lähtuvalt määrusest tagatud piisav
juurdepääs bussipeatustele. Koguni 98,7%
Pärnu maakonna elanikule paikneb bussipeatus määruses soovitatud kaugusel kodust. Kõige
enam elas bussipeatustest soovituslikust määrast kaugemal Saarde vallas, kus ligikaudu 160
elanikku peavad kõndima bussipeatusesse enam kui 3 kilomeetrit. Vändra vallas elab ligikaudu
70 inimest, Tori vallas ligikaudu 60 ja Varbla vallas 50 inimest kelle elukoht asub bussipeatusest
kaugemal kui 3 kilomeetrit. Saarde vallas Jäärja külas jäävad kõik elamud maakonnaliinide
bussipeatusest liialt kaugele. Ka mitmes teises väiksemas külas jäävad kõik või enamik elamuid
peatusest määruses soovitatust kaugemale:
Ühe kilomeetri raadiuses lähimast bussipeatusest elab Pärnu maakonnas ligikaudu 87%, 500
meetri raadiuses ligikaudu 66% ja 300 meetri raadiuses ligikaudu 39% maakonna elanikest.
Enamikes vallakeskustes asub peatus elukohast 500 meetri raadiuses. Vaid Are alevikus elab
enamik sõitjatest bussipeatusest kaugemal kui 500 meetrit.
Kõige enam elab peatusest kaugemal kui 1 km inimesi Sauga vallas Tammiste külas, kus
ligikaudu 230 elaniku elukoht paikneb lähimast bussipeatusest kaugemal kui 1 km. Seda
peamiselt Uuemetsa ja Vesikaare tee piirkonnas. Lähim peatus selles piirkonnas on
Hooldekodu. Ligikaudu 150 Tahkuranna valla Tahkuranna küla elanikku ja 140 Paikuse valla Silla
külaelanikku elab samuti peatusest enam kui 1 km kaugusel. Enamasti jääb bussipeatustest kaugemale
asulate äärealadel suurtest teedest eemal asuvad hooned. Hõreda asustuse tõttu ei ole kõigile elanikele
peatuse piisavale kaugusele toomine siiski kahjuks võimalik.

7.8.3 Õpilasveod
Enamik õpilasi õpib elukohajärgses koolis või koolieelses õppeasutuses. Siiski käib suur hulk
õpilastest koolis ka teistes kohalikes omavalitsustes. Enamasti Pärnu linnas. Eesti Hariduse
Infosüsteemi andmetel õpib 2013/2014 õppeaastal Pärnu maakonna üldhariduskoolides 8 833
õpilast. Neist 202 õpilast elab ametlikel andmetel väljaspool Pärnu maakonda. Samas 149
Pärnu maakonna elanikku õpib teistes maakondades. Andmete puhul tuleb silmas pidada, et
õpilase tegelik elukoht võib erineda andmebaasis registreeritud elukohast.
Pärnu maakonna üldhariduskoolides õpib 8 631 Pärnu maakonnas elavat õpilast (sealhulgas
4 087 Pärnu linnas elavat õpilast). Pärnu maakonna kohalikes omavalitsustes (va Pärnu linn)
elab seega 4 544 Pärnu maakonna üldhariduskoolide õpilast. Neist ligikaudu 63,8% õpib
elukohajärgses kohalikus omavalitsuses, 28,2% õpilastest õppis Pärnu linna koolides ning
7,7% õpilastest mõnes teises kohalikus omavalitsuses, mis ei ole elukohajärgne kohalik
omavalitsus ega ka Pärnu linn.
Pärnu linna koolides õpib 1 297 maapiirkonna last. Osa lapsi ei sõida igapäevaselt maakonnas
asuva kodu ja kooli vahel ning omavad Pärnu linnas elukohta. See puudutab eelkõige just
kaugemal elavaid lapsi. Samas suurima mahuga liikumine toimub just Pärnu linna ja
naabervaldade vahel, kus lapsed liiguvad siiski igapäevaselt. Enim lapsi käib Pärnu linna
koolides Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel õpib Pärnu koolides 302 Sauga valla last. Sauga
valla kõrval on olulise tähtsusega Audru vald. Pärnu linnas õpib 273 Audru valla õpilast.
Ülejäänud kohalike omavalitsuste Pärnus õppivate laste arv jääb oluliselt väiksemaks. Seega moodustab
kogu Pärnu suunalisest õpilasrändest viie Pärnu lähiümbruse valla laste
liikumine ligikaudu 76,2%.
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Õpilasvedude korraldamisel kasutatakse nii maakonnaliine kui ka omavalituste poolt korraldatud sisemisi
õpilasveoliine.

8.Tervislik eluviis Pärnumaal
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Trend on väikeses languses, mis näitab, et valdkond peab olema jätkuvalt tähelepanu all.

8.1 Tervisespordiga tegelejate hulk väikeses langustrendis
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Tööealised Pärnumaal, kes teevad tervisesporti vähemalt kaks korda nädalas (TAI)

Lahendus:
 Pidev ja laiaulatuslik teavitus, meedia, alustada lasteaedadest, lasteaedade mõõduvõtud
omavahel sportlikes tegevustes, näidistegevused
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Mõõdikud:
 Osavõtt rahvaspordi üritustest, vastavad uuringud (meil tegelejate % kõrgem ,kui vabariigi
keskmine),

8. 2. Ettevõtted ja asutused ei panusta töötajate tervisesporti
Lahendus:
 Seadusandluse muutmine
Ettevõtete tunnustamine, kes panustab
Mõõdikud:
 Oleme viinud läbi vastava konkursi

8.3 Puu- ja juurvilja süüakse vähem kui 6 korda nädalas (näitaja alla Eesti
keskmise)
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Lahendus:
 Analoogselt kooli puuviljaga puuvili ka töökollektiividesse, nõupidamistelauale küpsise
asemel, soodustada inimestel peenramaade saamist, tunnustada ettevõtjaid, kes pakub
töötajaile puuvilja või juurvilja , konkurss „Pärnumaa tervislikum söögikoht”, kohalik
kalaturg, üldse turukultuuri väärtustamine, kohaliku kauba müügiletikesed valdadesse,
koolide ja lasteaedade aiad ja peenrad taaselustada puu- ja köögiviljade kasvatamiseks,
Koolisööklade omavaheline mõõduvõtt maakonnas tervisliku toidu kriteeriumite alusel.
 Head näited tuua pildile, eeskuju näitab maavalitsus oma töötajate peal.
 Kõikides lasteaedades pakkuda toidukordade vahele värsket juur- ja puuvilja.
Mõõdikud:
 Meedias kajastatud esimesed head näited töökollektiividest, kes nõupidamistel joovad mahla
ja söövad puuvilja.
 Loodud pärnu kalaturg
 Toimib koolisööklate konkurss (osaleb vähemalt 10? Koolisööklat).
 Lasteaia aedadesse istutatud viljapuid ja marjapõõsaid.
 Lasteaedades pakutakse toidukordade vahele värsket puu-ja köögivilja.

8.4 Inimeste ülekaalulisus tõuseb, eriti laste hulgas
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Lahendus:
 Suhkru vähendamine toidusedelis, liikumine massidesse, Teavitusega muuta mõttemalli, et
töötamine une arvelt on tunnustust vääriv – UNI VÄÄRTUSEKS, STRESSI VÄHEMAKS!
 Tervislike ja mitmekesiste toitumisharjumuste kujundamine ikka algus lasteaias siis kool.
Põhitegevused sinna.
 Soodustada ja toetada lasteaedades ja koolides aktiivsete tegevustega huviringide toimimist.
Vähem aktiivsust soovivatele lastele soodustada huviringe, mis on mitmekesise tegevusega
(n: koos laulmine, tantsimine, mängud, joonistamine).
Mõõdikud:
 Artiklid kohalikus lehes une tähtsusest.
 Lasteaedades ja koolides toimuvad sportliku tegevusega huviringid.
 Välja ehitatud jalg-ja jalgrattateed ning terviserajad.

8.5 Mehed 30+ ei teadvusta endale ohtusid, valed toitumisharjumused
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Lahendus:
 Teavitus igal tasandil aga jõuda nendeni läbi laste. Koos lastega liikuma.
 Kampaania asutustele, et need suunaks oma mehed 30+ arstlikku kontrolli. Siis hea näide
meediasse. Väike präänik ka. Näiteks projekti rahaga viiakse selles asutuses läbi tervisepäev
või midagi muud sarnast.
 Viia maakonnas läbi perespordipäevi „Isad liikuma”, „Mehed liikuma!“ vms.
Mõõdikud:
 On olemas 1-2 hea praktika eeskuju, kus on ümber korraldatud töötajate (ehitajad,
puidutööstus...) toitlustamine. Saia ja vorsti asemel tuuakse supp tööpaigale.

8.5 Pärnumaal tarbib alkoholi mõni kord nädalas rohkem kui Eestis keskmiselt,
mehed joovad rohkem kui Eesti mehed
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(TAI)

Lahendus:
 Ei liigsetele piirangutele! Õpetada ja propageerida kultuurset tarbimist. Suund tervislikule elavale
õllele!!!
 Pakkuda alternatiive joomise asemel nt smuutide või sportlike tegevuste propageerimine
Mõõdikud:
 Et statistikas langustrendi saada, peame sellel juhul õlle mitte alkoholiks kuulutama.

8.6 Pärnu mehed teevad rohkem suitsu kui Eestis keskmiselt
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Et küll naistest suitsetajate osas on märgata väikest langustrendi aastatel 2004-2008, on aastaks
2010 toimunud jälle tõus. Langustrendi näitab aga Pärnu naiste hulgas raseduse ajal suitsetajate
osakaalu vähenemine.
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Lahendused:
 Suitsetamine on juba tehtud piisavalt ebamugavaks.
 Suitsetamise langus võib olla tingitud muude asjade tõusust (kanep, mokatubakas,
energiakotikesed jm.)
 Tuleb kujundada harjumusi lapseeast alates. Põhirõhk lasteaiad, koolid. Teavitus mitte
keeluna vaid kaudselt, n. millised väärarenguid toob kaasa suitsetamine ja alkohol
sündivatel lastel jne. Šokivõtted kooliõpilastele. (elundite näitused suitsetaja ja mitte jne.)
 Raseduse ajal suitsetajad jätta ilma haigekassa kaudu saadavast hüvitisest.
Mõõdikud:
 Teadlikkust tõstetud x hulgal kooli- ja lasteaia lastel.
 Läbi viidud teavituskampaaniaid

8.5 Helkurite kasutamine enda nähtavaks tegemiseks liikluses (trend on
positiivne)
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Lahendused:
 Jätkata atraktiivseid üritusi lasteaedades ja koolides, haarates tegevusse ka lapsevanemaid.
 Koolides viia läbi helkuri kasutamise reide õpilaste endi poolt.
 Teavitus väikestes ringides (eakate klubid jne) turvalise liiklemise teemadel.
 Tasuta helkurite jagamine tööandjate poolt.
Mõõdikud:
 Kokku leppida millist elanikkonna sotsiaalset gruppi selle perioodi jooksul koolitame,
teavitame ja siis kokkulepitud % sellest oleks mõõdikuks.
 Viidud läbi ülemaakonnaline reid kontrollimaks jalakäijate turvavarustust (helkur)
 Tasuta helkurite jagamine lasteaedades koolides, osades asutustes.

8.6 Jalakäija liikluskäitumine, sh helkurite kasutamine enda nähtavaks tegemiseks
liikluses
Helkuri kandmist tajutakse vajalikuna, seda nii täiskasvanute kui ka laste puhul. Täiskasvanutest
peab helkurit väga vajalikuks 77%, mis on 4% rohkem kui 2011. aastal. Laste puhul näeb selle
vajalikkust tervelt 97% elanikest. Reaalselt kannab helkurit 9 last 10st. Positiivne hoiak realiseerub
ka käitumises. Lapsevanemate sõnul kannab 93% lastest alati helkurit ja see näitaja on kahe aastaga
kasvanud 7% võrra.
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Laste helkuri kandmine pimeda ajal
Allikas: Maanteeamet TNS Emor Jalakäijahelkuri kasutamine 2014

Täiskasvanutest kannab alati helkurit pea seitse inimest kümnest ning see näitaja ei ole 2011.
aastaga võrreldes muutunud. Mõnevõrra vähenenud (4%) on sagedaste kuid siiski mitteregulaarsete helkuri kandjate arv (kannab küllalt sageli).

Täiskasvanute helkuri kasutamine pimeda ajal
Allikas: Maanteeamet TNS Emor Jalakäijahelkuri kasutamine 2014

Täiskasvanud, kes helkurit ei kanna toovad tihedamini põhjuseks, et helkurit lihtsalt ei ole või
sõidan autoga ning jalgsi ei käi. Siin kohal on vajalik jätkata teavitustööd lastevanematele, et tagada
eeskuju lastele ning tekitada positiivset hoiakut kohustuslikku jalakäija turvavarustusse. Oluline on
märkida, et tasuta helkurijagamised ei pruugi soovitud tulemust tuua, kuna eesmärk on ergutada
inimesi endale ise helkurit soetama.
Et hoida head üle-eestilist taset ning tõsta täiskasvanute helkurkandmise osakaalu on vajalik:
 Jätkata atraktiivseid üritusi lasteaedades ja koolides, haarates tegevusse ka lapsevanemaid.
 Koolides viia läbi helkuri kasutamise reide õpilaste endi poolt.
 Teavitus väikestes ringides (eakate klubid jne) turvalise liiklemise teemadel.
 Pimeda ajal helkuri kandmise teavitustööle ja kampaaniale on äärmiselt oluline jätkata
jalakäijatele (sh eriti eakatele) suunatud koolitustega, mis hõlmab jalakäija liiklusreeglite
kordamist läbi arutelude ning eluliste näidete. Pärnumaal on oluline arendada veelgi
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koostööd sotsiaalvaldkonnas, et kaasata oma spetsialiste liiklusohutusalase sõnumi
kandmisele.
8.7 Liiklusõnnetused
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9. Terviseteenused
9.1 Tervishoiuteenused
Pärnumaal on 52 kinnitatud perearsti nimistut. Kõik perearstipraksised tegutsevad eraettevõtluse
vormis.
SA Pärnu Haigla on Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne-, Saare- ja Hiiumaa elanikke teenindav
keskhaigla, mis osutab ööpäevaringset ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi.
SA Pärnu Haiglas on arstlikke erialasid üle 20: anestesioloog, endokrinoloog, füsiaatria ja
taastusravi arst, gastroenteroloog, hematoloog, kardioloog, lastearst, lastekirurg, naha- ja
suguhaiguste arst, naistearst, nakkushaiguste arst, nefroloog, neuroloog, nina-kõrva-ja kurguarst,
patoloog, psühhiaater, pulmonoloog, radioloog, reumatoloog, silmaarst, sisearst, traumatoloogortopeed, töötervishoiuarst, uroloog, üldkirurg.
Statsionaaris on 390 litsentseeritud profiilset voodit (sh. hooldusravi). Statsionaarselt pakub SA
Pärnu Haigla raviteenust sisehaiguste, kardioloogia, kirurgia, uroloogia, ortopeedia, neuroloogia,
psühhiaatria, günekoloogia, sünnitusabi, raseduspatoloogia, lastehaiguste, nina- kõrvakurguhaiguste, nakkushaiguste, naha- ja suguhaiguste, intensiivravi, laste intensiivravi, taastusravi
ja hooldusravi profiilis.
Statsionaaris on ravitud haigeid: 2012.a.-14 322 , 2013.a – 14 520. Ambulatoorseid visiite : 2012.a.
- 212 952 visiiti; 2013.a. - 227 509 visiiti.
Pärnu Haigla ruumides asub suitsetamisest loobujate nõustamise kabinet ja neljal päeval nädalas on
avatud anonüümne AIDS-i nõustamiskabinet, kus kõigil soovijatel on võimalik end tasuta ning
anonüümselt testida HIV-i ja süüfilise, B- ja C- viirushepatiidi suhtes. Kabinetis toimub
nakatumisriski hindamine ning tasuta infomaterjalide ja kondoomide jagamine. Soovi korral
väljasõidud asutustesse nõustamiseks, testimiseks või loenguteks eelnevalt kokkulepitud aegadel.
Aktiivraviteenust osutab SA Pärnu Haigla ja Villa Medica. Hooldusraviteenust osutavad SA Pärnu
Haigla, SA Pärnu-Jaagupi Haigla, Vändra Hooldusravihaiglas ja SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja
hoolduskeskus. Pärnu-Jaagupi ja Vändra haiglates on lisaks hooldusravi voodikohtadele erinevad
hoolduskohad.
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9.2 Hooldekodud maakonnas
MTÜ Halinga Turvakodu, Häädemeeste hooldekodu, Jõõpre Vanurite Kodu, OÜ Zunt (Hoolekoda
Fööniks ja Villa Mare pansionaat), SA Pärnu Haigla (Õendushoolduskeskus), SA Pärnu -Jaagupi
Hoolduskodu, Surju Hooldekodu Videvik, Tammiste hooldekodu, SA Tõstamaa hooldekodu,
Tihemetsa hooldekodu, Varbla Hooldekod, Vändra Alevi Hoolekandekeskus, SA Vändra
Tervisekeskus, Tootsi Hoolekodu (käivitamisel).

9.3 Erihoolekande erinevate teenuste pakkujad (vaimse tervise kõrvalekallete
osas)
Audru Päevakeskus, Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus, Häädemeeste päevakeskus,
MTÜ Maarjakodu, Paikuse Päevakeskus, SA Pärnu Haigla Psühhiaatria Kliiniku Päevakeskus, SA
Vändra Tervisekeskus, Surju hooldekodu Videvik, Tahkuranna valla sotsiaalmaja, Tori
Sotsiaalmaja, Vändra Alevi Sotsiaalmaja, Vihtra Päevakeskus, AS Hoolekandeteenused (Tori Kodu
ja Vändra Kodu)
Alates 2014 aasta septembrist alustab Pärnu Haiglas õppetööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
õenduse eriala põhikursus, koostöös SA Pärnu Haigla, Eesti Õdede Liidu ja Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledžiga,
Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis saab õppida erialal sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus.
2013 aastal oli haiglaravi põhjustest lastel esikohal hingamiselundite haigused, täiskasvanutel
vereringeelundite haigused nagu eelmistel aastatelgi. Ambulatoorsete eriarstidena tegutseb
maakonnas rida eraarste pediaatria, allergoloogia, gastroenteroloogia, günekoloogia, esteetiline
näokirurgia, endokrinoloogia, kardioloogia, psühhiaatria, oftalmoloogia ja taastusravi erialadel.
Taastusravi osutavad peale manuaalteraapiaga tegelevate eraarstide veel aktsiaseltsidena tegutsevad
Sanatoorium Tervis ja taastusravikeskused Estonia, Wasa ja Viiking.
Hambaraviteenust osutavaid asutusi on maakonnas 2011.a seisuga 34, milles 70 hambaarsti
osutavad lisaks raviteenusele veel proteesimisteenust 6.-s; ortodontiat 3.-s ja kirurgiat 6.-s
spetsialiseeritud kabinetis ehk osakonnas. Maakonnas puudub puhkepäevadel erakorralise
hambaravi võimalus. Arstiabi kättesaadavus on valdavalt hea ning olukord on viimastel aastatel
üldiselt paranenud.
Konkursside tulemusena on alates 1. jaanuarist 2014 kiirabi korraldus teeninduspiirkondade lõikes
järgmine (sulgudes maksimaalne brigaadide arv): Pärnu – SA Pärnu Haigla (8).

9.4 Vaktsineerimine
Eestis vaktsineeritakse riikliku immuniseerimiskava alusel lapsi kokku 10 nakkushaiguse vastu.
Lisaks võimaldatakse riigi kulul täiskasvanutele difteeria ja teetanuse kordusvaktsineerimisi.
Riiklikult tagatakse ka marutõve kontaktijärgne immuniseerimine.
Reisimeditsiini kabinet
SA Pärnu Haigla Reisimeditsiini kabinetis, asukohaga Ristiku 1 C110 (esimesel korrusel) pakutakse
tasulist nõustamist.
Nõustame toimub järgnevatel teemadel:
infot sihtriigis olevate haiguste ja nende vältimiste kohta
informatsiooni vaktsineerimiste kohta ja vaktsineerimisteenust koos rahvusvahelise
vaktsinatsioonipassi väljastamisega (vaktsiinide eest tuleb tasuda vastavalt tasuliste teenuste
hinnakirjale)
juhised reisiapteegi koostamiseks
võimaldatakse omandada sertifikaadi kaasavõetavate ravimite kohta tollile esitamiseks; sertifikaat
vaktsineerimise vastunäidustuste kohta kui mittevaktsineerimine peaks olema riiki sisenemisel
takistuseks (nt. kollapalavik), HI-viiruse B-ja C-hepatiit, süüfilis, kopsuröntgen.
39

Ettepanekud :
Sisse viia valvehambaarsti teenus maakonnas nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
Pärnu maakonnas (puugiohtlik piirkond) tagada riiklikus immuniseerimiskavas tasuta elanikkonna
vaktsineerimine.
Gripivastane vaktsineerimine tagada tasuta.
Tervishoiutöötajaga kindlustamine kõikides maakonna haridusasutustes, KOV.

10. Olulisemad tervisedenduslikud projektid
Tervisedenduslikud programmid Pärnu maakonnas on võimalikud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja
Rahvatervise seadusega määratud ja Eesti Haigekassa vahenditest.
Projekt “Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Pärnu maakonnas” koostöös Eesti
Haigekassaga – maht 14 000 € aastas.
Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014" projekt –
maht ca 14 000 aastas
Rahvastiku tervise arengukava 2008-2020 (RTA) raames planeeritud tegevuste elluviimiseks –
maht 2500 € aastas.
Hasartmängumaksunõukogu - maht ca 2000 € aastas vastavalt projektile.

11. Pärnumaa elanike tervise peamised probleemvaldkonnad ja
sekkumisvajadused
11.1. Terviseprofiili eesmärkide saavutamise vahendid
Elanike tervislik seisund on viimastel aastatel elanike enesehinnangute alusel mõnevõrra kasvanud 54,2% maakonna elanikest hindas 2007.a. enda tervist heaks (Eestis keskmiselt 53,3%) ning 14%
halvaks, teisest küljest, tervelt 41%-l üle 16-aastastest elanikest on pikaajaline haigus ( Eestis 40%l).
Võrreldes Euroopa Liidu riikidega on Eesti ja Pärnumaa inimeste tervislik seisund nõrk. Seda
näitavad:
 elanike lühike keskmine eluiga ning meeste ja naiste keskmise eluea suur erinevus;
 haigestumiste ja haiguspäevade arvukus;
 ajateenistusse astuvate noormeeste vilets füüsiline seisund;
 noorte ja keskealiste (eriti meeste) suremine vigastustesse, südame-veresoonkonna
haigustesse
ja teistesse ennetatavatesse haigustesse;
 ohtlike nakkushaiguste esinemise sagenemine;
 alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarbimise kasv noorte hulgas;
 vaimse tervise halvenemine, eriti noorte ja tööealiste inimeste hulgas.
Pärnu maakonnas on tervisedendust läbi aegade peetud väga oluliseks valdkonnaks. Sihikindla töö
tulemusel on suurenenud inimeste arv, kes väärtustavad oma tervist ja tegutsevad aktiivselt enda ja
ümbruskonna tervisepotentsiaali parandamisel ning on survegrupiks kohalike omavalitsuste
tegevusele.
Maavalitsus, kohalikud omavalitsused ja paljud ettevõtjad on pööranud tõsist tähelepanu võimaluste
loomisele, et inimesed saaksid tervist toetavalt käituda. Kõigis omavalitsustes on üks või mitu
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spordisaali/hoonet, rajatud ja rajamisel on mitmed tervise- ja matkarajad. Ehitatakse ja
renoveeritakse haridusasutusi ja noortekeskusi. Samas muutub iga aastaga järjest probleemsemaks,
kuidas neid kõiki võimalusi hoida aktiivses kasutuses, sest ruumide haldamine läheb üha kallimaks.
Oluline koht tervisedenduses on maakonnas loodud koostöövõrgustikel.
Maakonna tasandil töötavad järgnevad koostöövõrgustikud:
Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik, Tervist Edendavate Koolide võrgustik ja Tervist
Edendavate Haiglate ning Töökohtade võrgustik, Pärnumaa Spordiliit, kohalike omavalitsuste
tervisetoad, KEAT-i meeskond ja noorsoopolitseitöötajate meeskond.
Kõigi nende võrgustike eesmärk on kaasata maakonna tegevustesse rohkem inimesi, kes teeksid
otsuseid tervist toetavalt. Nimetatud võrgustikud vajavad pidevat koordineerimist, et tagada uute
võrgustiku liikmete kaasamine, tervist väärtustava sõnumi levimine ja jätkusuutlikus.

11.2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
Pärnumaa tulevikuvisiooni kohaselt on sotsiaalarengu eesmärgiks maakonnas hariduse kvaliteetsus,
kultuuri mitmekülgsus, elanike sotsiaalne turvalisus ja kaasatus, avaliku võimu demokraatlikkus ja
tõhusus ning maakonna avatus. Käesoleval perioodil on maakonnas probleemideks:
 Avaliku sektori institutsioonide (hoonete) erivajadustega inimestele kättesaadavamaks
muutmine;
 inimeste madal maksevõime ei võimalda tarbida tervist edendavaid teenuseid;
 paikkonna keskustest kaugemal elavatel inimestel on transpordi ja raha puuduse tõttu
erinevale sotsiaalsetele teenustele raske pääseda;
 elanike toitumisharjumused on tugevalt mõjutatud sissetulekutest ja perekondade hoiakutest;
 elanike tervisenäitajad halvenevad, suureneb riskikäitumine;
 tervisekäitumises on märgatav diferentseerumine, mis on seotud soo, hariduse ja
sissetulekuga.
Lahendused:
 maakondlikud tervisedenduslikud planeeringud ja sekkumised tuleb teostada kõiki
sihtgruppe informeerides ja kaasates;
 maakonna piires aktiveerida kohalikke omavalitsusi, asutusi ja kolmandat sektorit
tervisedenduslikuks tööks paikkonna elanike tervise parandamisel ja tervislike eluviiside
väärtustamisel;
 aidata kaasa kohalikes omavalitsustes tervisetubade moodustamisele;
 arendada sotsiaalhoolekande ja terviseteenuste võrgustikku lähtuvalt sotsiaalselt tundlike
 gruppide vajadustest.

11.3. Laste tervislik ja turvaline areng
Laste ja noorte tervisekäitumise kohta regulaarselt kogutav maakondlik statistika puudub, mis
omakorda raskendab maakondlike ennetustegevuste planeerimist. Küll on 6-aastase intervalliga
uuritud maakonna õpilaste uimastitarbimist, sihtgrupiks on õpilased 5.- 12.klassini. Küsitlused on
näidanud, et uimastitarbimise iga nooreneb ning tõuseb alkoholi tarvitavate noorte osakaal.
Probleemid:
 Laste vähene liikumine, enamus ajast veedetakse arvutis, sellega kaasnevad
terviseprobleemid, sotsiaalse toimetuleku ja suhtlemisoskuste vähenemine;
 laste tervistkahjustavad toitumisharjumused, mis sagedasti algavad kodudest;
 liigne edule suunatus, soov olla parim – risk laste vaimsele tervisele;
 turvaliste liiklemis- ja mängukeskkondade vähesus elamurajoonides;
 riskiv seksuaalkäitumine, millega kaasnevad sugulisel teel levivad haigused;
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 laste ja noorte haigestumine ja suremus vigastuste ja mürgistuste tõttu on sagenenud, samuti
on suurenenud mürgitused alkoholi- ja narkootiliste ainete tarbimisest tingituna;
 vanemate vähene teadlikkus laste tervist ohustavast riskifaktoritest. Ebapiisav
lapsevanemate koolitamis- ja nõustamissüsteem, samas lastevanemate osalusmotivatsioon
on sageli väga madal;
 eelkooliealiste laste ennetava tervisekontrolli ebaregulaarsus, mis on tingitud
tervishoiutöötajate vähesusest lasteaedades. Nimetatud valdkond vajaks üleriigiliselt
reguleerimist;
 spetsialistide (lastepsühholoogid, sotsiaaltöötajad, koolipsühholoogid ja logopeedid)
pakutava abi ebapiisav kättesaadavus maapiirkonnas, samuti transpordi probleemid.
Lahendused:
 koguda maakondlikku statistikat, teostada seiret ja hindamist;
 tõsta lastevanemate teadlikkust laste arengu iseärasustest, võimaldada lastele ja vanematele
 erinevaid nõustamisteenuseid olulistes valdkondades;
 tagada kõigi laste regulaarne tervisekontroll ja varajane terviseriskide ja arenguliste
erivajaduste märkamine;
 kujundada tervist toetav sise- ja väliskeskkond haridus- ja noorteasutustes;
 tagada erivajadustega lastele sobivad õppimis-, ravi- ja rehabilitatsiooniteenused;
 tagada perenõustamisteenuse kättesaadavus maakonna lastevanematele;
 tagada piisavad tugiteenused koolikohustuse täitmiseks ja alaealiste seadusrikkumiste
 vähendamiseks;
 toetada Pärnu Õppenõustamiskeskuse välja arendamist ülemaakonnaliseks
nõustamiskeskuseks;
 koostöös Pärnu Kolledžiga viia läbi ülemaakonnalisi laste tervisekäitumist puuduvaid
küsitlusi.

11.4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
Paljud terviseprobleemid saavad alguse ümbritsevast keskkonnast tööl, kodus ja haridusasutuses.
Ümbritseva elu-, õpi- ja töökeskkonna ning toodete disainimisel ja teenuste osutamisel tuleb
arvestada laste, puuetega inimeste, eakate, noorte emade ja ajutise terviseprobleemiga inimeste
erivajadustega. Töökeskkonnas on oluline töö korraldamine nii, et oleks tagatud terviseohutus.
Probleemid:
 väikeettevõtete vähene initsiatiiv töötajate tervislike valikute toetamiseks. Ettevõte tegeleb
 terviseprobleemidega juhul, kui see on talle kasulik. Väikestel ettevõtetel on raskem
pakkuda
 oma töötajatele terviseprogramme;
 erinevate elu-, töö- ja õpikeskkonda puudutavate normatiivide ja nõuete järgimine ei ole
piisav,
 järelvalve ei toimi;
 turvaliste keskkondade vähesus (kergliiklusteed, ohutud õue- ja mängualad, jalgrattateed
jne).
 Sotsiaalse uuenemise alustena eeldatakse sotsiaalse infrastruktuuri kättesaadavuse ja
kvaliteedi tõusu.
Eesmärk:
 eelduste ja tingimuste loomine tervise säilitamist ja arendamist soodustavale
füüsilisele- ja psühhosotsiaalsele elu-, õpi- ja töökeskkonnale.
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11.5. Tervislik eluviis
Maakonna tasandil puudub rahva tervist kajastav statistika ja andmete analüüs. Piisava analüüsi
puudumine ei võimalda hinnata tervise edendamiseks rakendatud meetmete tõhusust.
Probleemid:
 alkoholi tarbimine, seda eriti noorte hulgas. Lisaks on alkohol ka alaealistele kergesti
 kättesaadav, mis viitab järelvalve tõhustamise vajadusele;
 suitsetamisharjumus koolinoorte seas on püsiva trendiga. Noorte seas on järjest
populaarsemad suitsuvabad tubakatooted- näiteks mokatubaka tarbimine;
 teavitustöö ei arvesta piisavalt erinevaid sihtgruppe;
 puuduvad komplekssed tervisliku toitlustamise sekkumistegevused koolides ja töökohtades,
mis oleksid suunatud toitlustamisele sööklates, toidumüügipunktides või puhvetites- toimib
ainult linna suuremates koolides;
Lahendused:
 suurendada maakonna elanike kehalist aktiivsust;
 muuta toitumisharjumised tervislikumaks ja vähendada riskikäitumist;
 koolitada vaimse tervise hoidmisel kõiki sihtgruppe ja koostöövõrgustikku;
 luua maakondlik andmebaas, teostada seiret ja teavitada sihtgruppe;
 korraldada ülemaakondlikke teabe- ja koolituspäevi;
 kaasata toidukauplused tervisliku toitumise arendamisprogrammidesse.

11.6 Terviseteenused
Inimesed ei teadvusta, mis on terviseteenus ja et seda on võimalik ka ise endale väheste vahenditega
pakkuda, näiteks jalutamine, jooksmine terviserajal, kepikõnd.
Probleemid:
 nõustamisteenused on olemas, aga selle kohta, kuidas teenusele saada, puudub info või on
infot vähe, sageli on teenus liiga kallis või liiga kaugel;
 põlvkondade vahetus perearstinduses pole sujuv, eriarstide järjekorrad pikad. Noored arstid
lahkuvad välismaale, samuti ei ole arstid motiveeritud töötama hõreasustusega maapiirkonnas
ja väikesaartel;
 elanikkonna vananemisega seonduvalt suureneb koormus tervishoiuteenustele;
 lisandub üha suurenev omaosalus tervishoiuteenuste ja ravimite eest tasumisel, mis
suurendab krooniliste haiguste tõusutrendi;
 ravimite müük maapiirkondades on puudulik. Peredes puudub harjumus varuda
esmaabivahendeid koduapteeki.
Eesmärk:
 tagada maakonna elanikele kvaliteetne info terviseteenuste kättesaadavuse osas;
 luua ühtne infopank, arendada teenusepakkujate koostööd;
 korraldada ülemaakondlikke teabe- ja koolituspäevi.
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12. Terviseprofiili koostajad
Ada Kraak

Pärnu linnaarst

Aive Sepa

Pärnu Maavalitsuse territoriaalplaneeringu peaspetsialist

Eha Ristimets

Pärnu Maavalitsuse kultuuri-ja tervisenõunik

Epp Klooster

Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Hede Martšenkov

Pärnu Maavalitsuse haridus-ja kultuuritalituse juhataja

Heiki Mägi

Pärnu Maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna juhataja

Helve Reisenbuk

Paikuse abivallavanem

Hiie Lainela

Eesti Punase Risti Pärnumaa sekretär

Ivika Kelder

Pärnu Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist

Kaiu Kustasson

Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht

Kaja Rebane

Pärnu Maavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Karin Uibo

Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskonna vanemnoorsoopolitseinik

Katrin Zagorski

Lääne Päästekeskuse juhtivspetsialist

Krista Habakukk

Pärnumaa Ettevõtluse ja Arenduskeskuse konsultant, MTÜ Kodukant

Kristel Ernits

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu sekretär

Ly Akenpärg

Pärnu lasteaed Mai õpetaja ja TEL linna koordinaator

Marika Luik

Maanteeameti liikluskasvatuse peaspetsialist

Marko Truu

Pärnu Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

Tarmo Vanamõisa

Maanteeameti direktori asetäitja
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13. Pärnumaa tervisedenduse tegevuskava 2014-2017
Missioon:
Pärnu Maavalitsus ja tervise-ja traumanõukogu ühes koostööpartneritega aitavad luua tervislikku
elukeskkonda maakonnas elanike kaasamise ning teadlikkuse tõstmise abil.
Visioon
Pärnumaalane on tugev, pereväärtusi hindav teadliku tervisekäitumisega. Tema eluiga ja tervena
elatud aastad on pikenenud, ta püsib kauem aktiivsena tööturul ja kogukonna liikmena
eesmärk

tegevus

2014 2015

2016 2017 Vastutajad/koostööpartnerid

Vahendid/maksu
mus

Valdkond: Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
Eesmärk: Maakondlikud tervisedenduslikud kavad ja sekkumised teostatakse kõiki sihtgruppe informeerides
ja kaasates, tagades sellega sotsiaalse sidususe ja võrdsed võimalused kõigile maakonna elanikele
1.
Pärnumaa tervise-ja
traumanõukogu ning
koostöövõrgustiku koolitamine ja
motiveerimine tõhusa
tervisedendusliku tegevuse
arendamiseks.
2. Terviseprofiili uuendamine ja seire.

3. Terviseprofiili ja tervisedenduse
tegevuskava baasil Pärnu maakonna
tegevuskavasse 2020 rahvatervise
ettepanekute esitamine.
4. Maakonna ja KOVide
meediakanalitesse ning
sotsiaalmeediasse tervisedendusliku
teabe edastamine
5. Prioriteedina toetada
tervisesekkumisi
maakonnakeskustest kaugemal
asuvates KOVides.
6. Tõsta KOVide suutlikkust rahva
tervise hindamisel ja analüüsimisel
(terviseprofiilide koostamine ja
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x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV

Pärnu MV, ESF,
RTA, EHK,
KOVid

X

x

x

x

TN ja TRN,
Pärnu MV

Pärnu MV ESF,
EHK, RTA,
KOVid,

TN ja TRN,
Pärnu MV

Pärnu MV

x

x

x

x

x

TN ja TRN,
Pärnu MV
/Meediakanalid,

ESF, EHK,
PÄRNU MV,
KOVid

x

x

x

x

x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/KOVid,
kolmas sektor
(vabakond)
Pärnu MV, TN,
TRN/ KOVid

Pärnu MV, ESF,
EHK, RTA,
KOVid,
omavahendid
Pärnu MV, ESF,
EHK, RTA

tervisenõukogude moodustamine)
ning tervisedenduslike sekkumiste
planeerimisel ja elluviimisel.
7. Olemas tervisedenduse koordinaator.

x

x

x

x

Pärnu MV/ TAI,
EHK, SOM

Pärnu MV, EHK,
ESF, RTA

Valdkond: Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
Eesmärk: Laste ja noorte kehalise ja vaimse tervise ning sotsiaalse arengu edendamine

1. Laste ja noorte tervise ja
tervisekäitumise kohta maakondliku
statistika regulaarne kogumine, seire
pidamine, hindamise teostamine.
2. TEK ja TEL võrgustike laiendamine
ja arendamine.

Pärnu MV,
Pärnu
EHK,
M EHK; ESF, RTA
ESF

x

x

x

x

x

Pärnu MV, TN,
TRN, TEK ja
TEL
koordinaatorid
Pärnu MV, TN,
TRN/ TAI; SOM,
EHK
Pärnu MV, TN,
TRN/ koolid,
lasteaiad,
pereõed,

Pärnu MV, ESF,
RTA

3. Riiklike tervisedenduse kampaaniate
toetamine ja läbiviimine.

x

x

x

x

4. Haridusasutuste tervishoiutöötajate
ja terviseõpetajate toetamine ja
koolitamine tervisenäitajate seire ja
hindamise teostamisel ja kvaliteetse
tervisekasvatuse ja sotsiaalsete
oskuste õpetamisel.
5. Suurendada lapsevanemate teadlikust
laste ja noorte tervise edendamisel ja
arengu toetamisel, kaasates neid
tegevuste planeerimisse ja
korraldamisse.
6. Edendada seksuaaltervise ja
perekonna planeerimise alast
teadlikust kaasates tegevustesse
vastava ala spetsialiste ja noorte
nõustamiskeskusi.
7. Meetmete planeerimine laste ja
noorte vigastuste ja mürgistuste
ennetamiseks ja vaimse tervise
edendamiseks.
8. Noortele ja lastele suunatud
sõltuvusainete tarbimise ennetamise
tõhustamine.
9. Noorte ja lastega tegelevate
spetsialistide tervisedendamise ja
sotsiaalsete oskuste õpetamise
võimekuse tõstmine-

x

x

x

x

x

x

x

x

TN, TRN, TEK
koordinaatorid/T
AI, HM, SOM

ESF, EHK, Pärnu
MV, HM, SOM

x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/TAI, Pärnu
haigla, LNVTK

ESF, EHK, RTA,
Pärnu MV

x

TN, TRN, Pärnu
MV/TAI, Pärnu
haigla, LNVTK

ESF, EHK, RTA,
Pärnu MV

x

ESF, EHK, RTA,
Pärnu MV

x

x

x

x

10. Koostööpartnerite võrgu
laiendamine.

x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/TAI, Pärnu
haigla, LNVTK
Pärnu MV, Tn,
TRN/ LNVTK
(laste-ja noorte
vaimse tervise
keskus)
TN, TRN, Pärnu
MV/ MTÜd
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TAI, EHK, SOM,
Pärnu MV
ESF, EHK, RTA,
Pärnu MV

ESF, EHK, RTA,
Pärnu MV

ESF, EHK, RTA,
Pärnu MV

11. Järjepidev liikluskasvatuse
lõimimine ainekavadesse

x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/Maanteeamet
, HM

ESF, EHK, RTA,
Pärnu MV

Valdkond: Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
Eesmärk: Eelduste ja tingimuste loomine tervise säilitamist ja arendamist soodustavale füüsilisele ning
psühhosotsiaalsele elu-, õpi- ja töökeskkonnale.

1. Tervistedendava asutuste ideoloogia
tutvustamine ja propageerimine
Pärnumaal
2. Maakonna TET võrgutiku
laiendamine ja arendamine.

x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/TAI

ESF, Pärnu MV

x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/TAI

ESF, Pärnu MV

3. Tervisedenduslike
motivatsioonikampaaniate
algatamine erinevates elu-, õpi- ja
töökeskkondades.
4. Koostööpartnerite koolitused teemal
tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond

x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/TAI

ESF, EHK, Pärnu
MV

x

x

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/TAI

ESF, EHK, Pärnu
MV

5. Veeohutuse alase ennetustöö
tõhustamine

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/Pääste,
Maanteeamet

EHK, Pärnu MV

6. Vigastus- ja liiklusohtlike kohtade
likvideerimiseks vastavate
kampaaniate korraldamine

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/KOVid,
Maanteeamet

EHK, Pärnu MV

7. Füüsilise, seksuaalse ja vaimse
vägivalla vaba elu- ja töökeskkonna
väärtuse teadvustamine

x

x

TN, TRN, Pärnu
MV/LNVTK,
TAI

ESF, Pärnu MV

x

x

Valdkond: Tervislik eluviis
Eesmärk: Maakonna elanike kehaline aktiivsus on suurenenud, toitumine on muutunud tervislikumaks ja
riskikäitumine vähenenud.

1. Elanike motiveerimine aktiivse
osavõtuks tervisespordiüritustest.

x

x

x

x

2. Tervisliku eluviisi toetavate riiklike
kampaaniate koordineerimine
maakonnas.

x

x

x

x
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TN, TRN, Pärnu
MV/TAI, MTÜd,
KOVid
TN, TRN, Pärnu
MV/TAI, MTÜd,
KOVid

ESF, Pärnu MV,
omavahendid
ESF, Pärnu MV,
omavahendid

3. Tööealiste elanike tervise ning
tervisekäitumise kohta info
kogumine ja hinnangu andmine.
4. Koostöö jätkamine Pärnu haigla kui
tervist edendava asutusega.

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Tervisliku toitumise propageerimine
(sh haridusasutuste toidukäitlejad)

x

x

x

x

6. Koolitused, infopäevad
sõltuvuskäitumise ennetamise
eesmärgil.
7. Tervist toetavate ürituste ja vaba aja
veetmise võimaluste tutvustamine ja
propageerimine
8. Riskiva seksuaalkäitumise ja HIV
nakkuse ennetamise teemalistele
infopäevade ja ürituste korraldamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9. Stressi ja depressiooni ilmingute
teadvustamine ja ennetavate ning
tasakaalustavate tehnikate ja
võimaluste tutvustamine
10. Meeste (30+) tervisekäitumise
teadvustamine ja tähelepanu
suunamine terviseriskidele

x

x

x

x

x

x

11. Koolipuhvetite ja –kohvikute
tervislikuma valiku propageerimine
ja suunamine

x

TN, Pärnu MV,
TAI, SOM,
KOVid
TN, TRN, Pärnu
MV/ Pärnu haigla

ESF, Pärnu MV
ESF, Pärnu MV
ESF, Pärnu MV

TN, TRN, Pärnu
MV/ KOVid,
haridusasutused
TN, TRN, Pärnu
MV/ Pärnu haigla
LNVTK
TN, TRN, Pärnu
MV/ Pärnu haigla,
KOVid, MTÜd
TN, TRN, Pärnu
MV/ Pärnu haigla,
haridusasutused,
MTÜd
TN, TRN, Pärnu
MV/ Pärnu haigla,
MTÜd
TN, TRN, Pärnu
MV/ Pärnu haigla,
MTÜd, KOVid

ESF, Pärnu MV
ESF, Pärnu MV
ESF, Pärnu MV

ESF, Pärnu MV

ESF, EHK,
Pärnu MV,
omavahendid

TN, TRN, Pärnu
ESF, Pärnu MV
MV/toidukäitlejad,
KOVid

x

Valdkond: Terviseteenused
Eesmärk: Pärnu maakonna elanikele on tagatud kvaliteetne info terviseteenuste kättesaadavuse kohta.

1. Terviseteenuste pakkujate
x
infopäevad. Infolevi tagamine
meedias ja maakonna lehtedes ning
internetis ja KOVide kodulehtedel.
2. Puugivastase vaktsineerimise
x
toetamine ja propageerimine. Tasuta!
3. Hambaravi kättesaadavaks muutmine x
pühade ajal ja pühapäevadel
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x

x

x

TN, TRN /TAI,
EHK, Pärnu
Haigla, SOM

muud

x

x

x

TN, TRN/SOM,
EHK, TAI
TN, TRN/SOM,
EHK, TAI

muud
muud

