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Sissejuhatus
Terviseprofiil on koondmaterjal, mis on vajalik inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel,
hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks
vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.
Terviseprofiili koondatud materjalid annavad teavet ja oskusi suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta
inimeste elukvaliteeti parema tervise saavutamise kaudu.
Terviseprofiil on suunatud kõigile Raplamaa elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite
paremaks mõistmiseks. See aitab erinevate valdkondade spetsialistidel, otsusetegijatel ja poliitikutel
paremini aru saada tervisetemaatikast ning tõsta valdkondadevahelist koostöösuutlikkust parema
tervise nimel.
Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate
tegevuste ning tervisemõjurite vahel (Ingrid Tilts, 2009).
Rapla maakonnas on andmeid kogutud ja analüüsitud aastast 2005, mil nägi ilmavalgust esimene
maakonna terviseprofiil. Tervise ja turvalisuse programm koostati aastatel 2006-2007 ja see hõlmas
andmeid ja põhjalikku tegevuskava aastateks 2007-2009. Käesolev kolmas versioon valmis 2010. aastal
ning on nüüdseks kaks korda uuendatud. Terviseprofiili on mõttekas uuendada iga kolme aasta järel,
siis on näha ka trendid ja muutused.
Ka kõikidel Rapla maakonna omavalitsustel on olemas terviseprofiilid (koostatud aastatel 2010-2014)
ning tänaseks on ka kõigis neis omavalitsustes terviseprofiilid juba ka uuendatud.
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PEAMINE EESMÄRK
Keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad
Rahvatervise strateegiate peaeesmärgiks on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja
haigestumise vähendamise kaudu. Tervena elatud eluiga võiks Eestis aastaks 2020 olla pikenenud
meestel keskmiselt kuni 60 ja naistel kuni 65 eluaastani ning keskmine eeldatav eluiga on pikenenud
meestel kuni 75 ja naistel 84 eluaastani.
Allolevalt tabelilt on nähe, et püstitaud eesmärgid koos vaheetappidega on kulgenud ootuspäraselt ja
veidi enamgi – tõenäoliselt on eesmärk reaalne ning täituv.

Joonis 1. Keskmine eeldatav ja tervena elatud iga Eestis. Allikas: Rahvastiku Tervise Arengukava 2008-2020

Raplamaal on tervena elatud aastate näitaja oluliselt parem kui Eestis keskmiselt – nii on see 2013/2014
aastate seisuga 4,44 aastat enam (Raplamaa 59,39, Eesti 54,95).

Joonis 2. Tervena elada jäänud aastad Raplamaa ja Eesti võrdluses. Allikas: Tervise Arengu Instituut (TE753)

Eeldatav eluiga ja tervena elatud aastad on tõusuteel, kuid maha jääme siiski meeste näitajate osas:
rahvastiku tervise seisukohalt on suurimaks ohuks ja ebavõrdsuse näitajaks meeste ja naiste eluea vahe,
mis on praegusel hetkel Eestis 9,22 aastat. Viimasel kümnendil on vahe vähenenud pea paari aasta
võrra. Raplamaal on naiste näitajad kõrgemad ja meeste näitajad veidi madalamad kui Eestis keskmiselt.

Mehed
Naised
Vahe

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
67,68
67,49
68,9
69,98
70,84
71,34
71,36
72,7
72,32
78,6
78,8
79,41
80,06
80,54
81,01
81,17
81,33
81,54
10,62
11,31
10,51
10,56
9,7
9,67
9,81
8,63
9,22
Tabel 1. Oodatava eluea näitajad 2006-2014 meestel ja naistel Eestis ning meeste ja naiste eluea vahe. Allikas: Statistikaamet
(RV 045)
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Joonis 3. Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad Raplamaal. Allikas: Statistikaamet (RV0452)

I ÜLDANDMED
1.1. Pindala
Rapla maakonna pindala on 2 979,71 km2. See moodustab ligi 6,9 % Eesti maismaa-pindalast ja ligi 6,6 %
kogupindalast (koos Võrtsjärve ja osaga Peipsi järvest). Oma suuruse poolest kuulub Rapla maakond
keskmiste hulka (7.koht Eestis).

Joonis 4. Eest kaart.

Rapla maakonna äärmuspunktid on järgmised:
° põhjas: Pahkla küla – 59°12’ p.l.;
° lõunas: Reonda küla – 58°39’ p.l.;
° läänes: Tika küla – 24°08’ i.p.;
° idas: Suurekivi küla – 25°19’ i.p.
Rapla maakonna ulatus põhjast lõunasse on 49-54 km (idaosas – 42 km) ning läänest itta – 61-71 km
(põhjaosas – 21 km).
Rapla maakond asetseb strateegiliselt väga soodsas paigas - maakonnakeskus Rapla linn asub Tallinnast
48 km kaugusel. Harjumaa ja Tallinna lähedus soodustavad suuremaid võimalusi tööks ja ka
kultuuritarbimiseks.
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Joonis 5. Rapla maakonna kaart omavalitsuste lõikes.

Rapla maakonna moodustavad 10 omavalitsust, millest territoriaalselt on suurim Märjamaa vald (29%),
järgneb Kehtna vald (17%). Kõige väiksem on Järvakandi vald, mille pindala on 4,83 km2. Teised vallad
on suhteliselt sarnased, moodustades maakonna pindalast 5-9%.

Joonis 6. Rapla maakonna omavalitsuste pindalad. 0-ga märgitud Järvakandi vald. Allikas: Statistikaamet

1.2. Asustustihedus
Soodsalt mõjub hea asend pealinna ja suurte teetrasside (Via Baltica) suhtes, hõre asustustihedus (12,3
in/km²) tingib kvaliteetsete elupaikade külluse.
Pindala, km²

Asustustihedus, elanikku km²
kohta

Juuru vald

152,4

9,9

Järvakandi vald

4,83

263,6

Kaiu vald

261,06

5

Kehtna vald

507,3

8,7

Kohila vald

230,2

31,8

Käru vald

214,91

2,9

Märjamaa vald

871,62

7,6

Raikküla vald

224,2

7,1

Rapla vald

243,37

37,2

Vigala vald
269,81
4,5
Tabel 2. Raplamaa omavalitsuste pindalad ja asustustihedus. Allikas: Statistikaamet (RL006)
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1.3. Haldusvõimekuse indeks kohalike omavalitsuste lõikes
Kohalike omavalitsuste võimekuse mõõtmisel eristatakse kuute komponenti:
 linna või valda moodustav rahvastik ja maa;
 kohaliku majanduse tugevus ja mitmekesisus;


linna või valla elanike heaolu;

 kohaliku omavalitsuse finantsolukord;
 kohaliku omavalitsuse organisatsiooni tugevus;
 kohaliku omavalitsuse avalike teenuste maht ja mitmekesisus.
Perioodil 2005-2008 kohta arvutatud KOV võimekuse indeksi väärtused varieeruvad Eesti 83,6 punktist
13,3 punktini. Hinnati 227 valda.
KOV võimekuse esikümnes on pealinna ja tema lähedal asuvate valdade ning Tartu ja Pärnu linna vahel
ka Rapla vald (9.koht!) . KOV teenuste osutamise võime esikümnes on ka Järvakandi vald (üldtabelis
82.kohal). Esimese saja hulgas on Kohila (39), Kehtna (50), Kaiu (59), Vigala (68). Väike vald Käru jääb
113. ehk siis täpselt Eesti KOVde keskmisele kohale. Raikküla vald platseerus 134. kohale.

Joonis 7. Raplamaa omavalitsuste indeksi väärtused 2005-2008 perioodil. Allikas: Geomeedia analüüs 2009

1.4. Aasta keskmine rahvaarv
Üheksakümnendaid aastaid ja 21.sajandi algust on Raplamaal iseloomustanud stabiilne rahvastikusituatsioon väikese langustrendiga – maakond kaotab aastas keskmiselt pool protsenti oma rahvastikust.
Raplamaa rahvaarv on 2,7% Eesti rahvastikust.
Rahvastik on aastatel 2000- 2015 vähenenud kokku ca 3754 inimese võrra.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Naised

17820 17710 17610 17570 17520 17410 17340 17182 16983 16846 16764 16858
19200 19040 18980 18880 18820 18660 18510 18321 18086 17830 17672 17290

Kokku

37020 36750 36590 36450 36340 36070 35850 35503 35069 34676 34436 34148

Mehed

Tabel 3. Meeste, naiste ja elanike arv kokku (arvestades rännet). Allikas: Statistikaamet (RV0282)
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37500

37000
36500

elanike arv

36000
35500
35000
34500
34000
33500
33000
32500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kokku 37020 36750 36590 36450 36340 36070 35850 35503 35069 34676 34436 34148

Joonis 8. Rahva arv Raplamaal (arvestatud rännet). Allikas: Statistikaamet

Joonis 9. Maakonna rahvaarvu (arvestatud rännet) muutus võrreldes 2000.aastaga. Allikas: Statistikaamet

Raplamaalased ei ole linnarahvas. Maakonna neljas linnalises asulas (Rapla linn, Kohila alev, Märjamaa
alev ja Järvakandi alev) elab ca 35,5% elanikest, mis on märgatavalt alla Eesti keskmise (ligi 70%).
Raplamaal on olemas soodne pinnas rahvastiku arvu vähenemise peatumiseks ja selle uueks kasvuks.
Maakonna suurtes valdades (elanike arv suurem kui 4000) on näha, et ainsana on toimunud elanikkonna
suurenemine Kohila vallas, kus on rakendatud ka mitmeid meetmeid, et elanikkond end valla registrisse
kannaks. Kohila vallas on Tallinna ümbruse suvilapiirkonnad, mis on arenenud elamurajoonideks. Siiski
aastast 2013 toimub rahvastiku vähenemine tasapisi kõikides suurtes valdades.

2005
Kehtna
5190
Kohila
6460
Märjamaa 7320
Rapla
9380

2006
5070
6590
7220
9420

2007
4990
6850
7110
9330

2008
4880
6970
7030
9300

2009
4850
7130
6990
9310

2010
4750
7150
6930
9300

2011
4640
7230
6750
9170

2012
4462
7499
6727
9145

2013
4406
7375
6639
9118

2014
4393
7304
6525
9093

2015
4333
7270
6494
9051

Tabel 4. Maakonna suurte valdade rahva arv aastatel 2005-2015. Allikas: Statistikaamet
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Joonis 10. Maakonna suurte valdade rahvastiku muutused (arvestades rännet) aastatel 2000-2011. Allikas:
Statistikaamet

Väikestes valdades (elanike arv kuni 1600) on toimunud kõigis elanikkonna vähenemine järjepidevalt.
Erit suur vähenemine on toimunud Vigala vallas ja Kaiu vallas. Käru vald on rahvaarvu poolest läbi
aastate kõige stabiilsem.
2005
Juuru
1570
Järvakandi 1440
Kaiu
1600
Käru
690
Raikküla
1710
Vigala
1660

2006
1520
1370
1560
660
1720
1620

2007
1530
1330
1530
640
1720
1560

2008
1510
1350
1480
640
1720
1570

2009
1560
1300
1430
620
1640
1510

2010
1530
1270
1420
620
1630
1470

2011
1660
1250
1430
660
1610
1450

2012
1544
1288
1325
641
1617
1255

2013
1523
1280
1300
617
1590
1221

2014
1492
1242
1263
621
1544
1199

2015
1475
1228
1230
620
1549
1186

Tabel 5. Väikeste valdade rahva arv aastatel 2005-2015. Allikas: Statistikaamet

Joonis 11. Väikeste valdade rahvastiku muutused 2005-2015. Allikas: Statistikaamet
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1.5. Rahvastiku soo - ja vanusjaotus
Rapla maakonna soolis-vanuselist struktuuri osas erinevusi Eesti näitajatega ei ole: lapsi (0-14) on
Raplamaal elanikkonnast 16,5% , tööealisi (15-65) on 65,2 % ja pensioniealiste elanike (65-…) osatähtsus
on maakonnas viimase 10 aasta jooksul kasvanud ja on nüüd 18,9% . Mõne aasta jooksul on laste arv
küll veidi suurenenud, kuid tööealiste % on vähenenud paari protsendipunkti võrra ja eakate osakaal on
suurenenud samuti paari protsendipunkti võrra.

Joonis 12. Maakonna rahvastiku vanusjaotus (arvestatud rännet). Allikas: Statistikaamet
2000
0-14

5830

6460

2005

5890

6290

2006

5990

6170

2007

5990

6080

2008

6160

6020

2009

6190

5980

2010

6260

5890

2011

6270

5880

2012

6320

5812

2013

2014

6420

5669

2015
22107

5720

6760

2004

15-64 25460 25500 25480 25290 25110 24740 24590 24350 24240 24100 23910 23650 23271 22952 22470
5660

6870

2003

5677

5630

6950

2002

5689

65+

7100

2001

6448

6517

6652

Tabel 6. Maakonna rahvastiku vanusjaotus absoluutarvudes 2000-2015.a. Allikas: Statistikaamet (RV063)

Võrreldes Rapla maakonna rahvastiku püramiidi Eesti püramiidiga võib öelda, et need on üsna sarnased,
ent 20-39 aastaste naiste osakaal on oluliselt väiksem Eesti näitajast ning meeste puhul on vanuseline
erinevus 25 – 34. Need on tööealised nooremad inimesed, kes on rände tõttu kaduma maakonnast
läinud. Püramiidi jalg õnneks on ühtlane, mis näitab viimase aastakümne suhteliselt stabiilset sündivust.
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Joonis 13. Rapla maakonna rahvastiku püramiid võrdluses 2000 ja 2010 Allikas: Tervise Arengu Instituut

1.6. Loomulik iive
Aastatel 2005-2010 oli iive tõusutrendis jõudes aastaks 2010 positiivseks (0,9), kuid seejärel on iive
olnud taas negatiivne ning jõudnud 2014. aastaks näitajani -2,7. Ka Eesti loomulik iive on alates 2010.
aastast alaneva trendiga, kuid Raplamaa näitaja on siiski Eesti keskmisest kehvem.
Kuna rahvastikupüramiidi järgi hakkavad sünnitusikka jõudma väiksemaarvulised põlvkonnad, siis on
see loomulik nähtus. Ohusignaaliks on ka sünnituste kandumine vanematesse earühmadesse, mis
tekitab olukorra, et iibe positiivsuseks vajaliku kolmanda lapse sündimine võib osutuda mitmetel
põhjustel vähetõenäoliseks.

Joonis 14. Loomuliku iibe kordaja Raplamaal ja Eestis. Allikas: Statistikaamet
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1.7. Demograafiline tööturusurveindeks
Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-aastased)
ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe. Raplamaa indeks on
alates 2008. aastast väiksem kui üks, mis tähendab, et tööturule siseneb järgmisel kümnendil vähem
inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Tööealiste hulk väheneb.
1,5

1,2
0,9
0,6
0,3
0,0

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
Rapla maakond 1,19 1,18 1,17 1,13 1,07 1,01 0,97 0,95 0,91 0,86 0,84 0,8 0,79 0,79 0,81
Eesti

1,20 1,18 1,14 1,09 1,02 0,96 0,91 0,88 0,84 0,81 0,79 0,77 0,78 0,76 0,72

Joonis 15. Demograafiline tööturusurveindeks Raplamaal ja Eestis 2000-2011. Allikas: Statistikaamet

1.8. Rahvastiku rahvuslik jaotus
Põlisrahvuse osatähtsus maakonnas on suhteliselt kõrge: 93,8% rahvastikust (Eesti keskmine 69,1%).
Kuigi 90. aastate alguses olid Raplamaal kolmes koolis vene õppekeelega klassid, on tänaseks noorem
põlvkond integreerunud. Venelaste osakaal on olnud 2000. aastast stabiilselt ca 4%, ukrainlasi ja
soomlasi 0,8% ja muid rahvusi 1% elanikkonnast. Inimese tervise- ja arengunäitajate seisukohalt ei tekita
nii väike mittepõlisrahvuste osakaal olulisi probleeme.
2015
Eestlased
Venelased
Muud rahvused
..ukrainlased
..valgevenelased
..soomlased

32320
1276
715
212
91
180

% elanikkonnast
93,8
3,7
2

Tabel 7. Muudest rahvustest inimeste arv ja % maakonnaelanikkonnast 2015.aastal. Allikas: Statistikaamet

1.9. Rändesaldo kordaja
On selgelt näha, et heaoluaastatel ränne oli positiivne- st maakonda tuli inimesi juurde, ja majanduse
languse ajal on ränne negatiivne ehk siis inimesed lahkuvad nii maakonnast kui ka sootuks välismaale.
Eesti keskmisega võrreldes joonistub maakonna rändesaldo kordaja eriti drastiliselt välja. Lahkuvad
noored.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sisseränne
717 1206 1166 1252 1108 1332 1412 1271 1133 1174 1181 995 958 729
Väljaränne 638 1063 1269 1442 1373 1268 1265 1201 1145 1251 1363 1129 1225 850
Siseränne Rändesaldo
79 143 -103 -190 -265
64 147
70 -12 -77 -182 -134 -267 -121
Sisseränne
0
6
3
4
4
13
21
57
49
62
42
60
23
33
Väljaränne
24
30
31
47
65 103 150 120 116 115 116 162 138 192
Välisränne Rändesaldo -24 -24 -28 -43 -61 -90 -129 -63 -67 -53 -74 -102 -115 -159

2014
1085
1187
-102
63
111
-48

Tabel 8. Ränne maakonnas 2000-2014.a. Allikas: Statistikaamet
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Joonis 16. Rändesaldo kordaja. Allikas: Statistikaamet

1.10. Elanikkonna haridustase
Tervise oluliseks mõjuriks on inimeste haridustase. Haridustaseme näitajad pärinevad 2000.ja 2011.
aasta rahvaloendusest. Kui võrrelda Raplamaa elanikkonna haridustaset Eesti keskmisega, siis on näha,
et Raplamaal on võrreldes 2000. aastaga elanikkonna haridustase oluliselt suurenenud – 2011. aastal on
kõrgharidusega inimesi 19% (2000. aasta 8%) ja kutseharidusega inimesi on 38% (2000.a. – 27%).
Seetõttu on vähenenud ka põhiharidusega inimesi (2000 – 29%, 2011 – 18%). Võrreldes Eesti näitajatega
on Raplamaal kõrghariudsega inimesi siiski vähem, enam-vähem samapalju on kutsehariduse ja
keskharidusega inimesi, kuid põhiharidusega inimesi on meil võrreldes Eesti keskmisega rohkem
(Raplamaal 18%, Eestis 12%).
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Joonis 17. Maakonna elanikkonna haridustase (aastatel 2000 ja 2011). Allikas: Statistikaamet

Joonis 18. Eesti elanikkonna haridustase (aastal 2000 ja 2011). Allikas: Statistikaamet
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1.11. Elussünnid
Raplamaal oli sündimus tõusutrendiga kuni 2010. aastani. Sündimustrendi tõus oli seotud
demograafilise laineharja järelkajaga, mis on möödas. 2014. Aastaks on sündimus jõudnud aegade
madalamaini (vaid 2003. Aastal oli veel madalam näitaja).

Joonis 19. Elussünnid. Allikas: Statistikaamet (RV112)

Joonis 20. Sündimuse üldkordaja 1000 elaniku kohta. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SR02)

Peamine sünnitajate vanusegrupp on 25-34 aastased naised. Pea võrdselt on vanuserühmad 20-24 ja
35-39. Alaealisi on aegade vähim (2) 2014. aastal ning ja üle 40 sünnitajaid on aegade kõige rohkem (16).
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Joonis 21. Elussünnid ema vanuse järgi 2005-2014. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SR01)

1.12. Abordid
Abortide arv on vähenenud viimasel kümnendil nii Raplamaa kui Eestis. Kui aastal 2000 oli aborte enamvähem sama palju kui sünde, siis nüüdseks on abortide arv pea pool sündide arvust. Abortide arv 1000
fertiilses eas naise kohta on Raplamaal olnud võrreldes Eesti keskmisega alati veidi väiksem.

Joonis 22. Abortide arv Raplamaal 2000-2014.
Allikas: Tervise Arengu Instituut (RK2)

Joonis 23. Abortiivsuskordaja – abortide arv 1000 fertiilses eas naise kohta Eestis ja Raplamaal.
Allikas: Tervise Arengu Instituut (RK20)
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II RAHVASTIKU TERVISESEISUND
2.1. Tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus
Tervisekaotus ehk vaevuste tõttu kaotatud eluaastad 1000 elaniku kohta. Näitab terviselõhet rahvastiku
parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel, kasutades selleks enneaegsete surmade ja
haigestumiste tõttu kaotatud eluaastaid. Raplamaa on tervisekaotuse näitajate poolest Eestis
paremuselt kolmandal (348,1eluaastat 1000 in kohta) kohal 2013. aastal olles väiksem ka Eesti
keskmisest (374,6 eluaastat 1000 in kohta) näitajast.
Haiguskaotus 1000 elaniku kohta näitab haiguste ning vigastuste tõttu kaotatud eluaastaid.
Haiguskaotus on aeg, mida üksikindiviidid ja rahvastik tervikuna oleks saanud kasutada, kui haigusi ei
oleks esinenud. Haiguskaotus on Raplamaal Eesti väikseim (182 aastat 1000 in kohta) – Eesti keskmine
näitaja on 211,5 eluaastat 1000 in kohta.
Suremuskaotus 1000 elaniku kohta näitab enneaegsetest surmadest tingitud eluaastate kaotust.
Suremuskaotus on aeg, mida üksikindiviidid ja rahvastik tervikuna oleks saanud kasutada, kui
enneaegseid surmasid ei oleks esinenud. Surm loetakse enneaegseks, kui see saabub enne vanuserühma
eeldatava eluea lõppu. Seega, mida nooremas eas surrakse, seda suurem on eluaastate kaotus.
Suremuskaotuse näitaja poolest on Raplamaa samuti kolmandal kohal, kuid Eesti keskmisest veidi
kõrgema näitajaga (Rapla 166,2. Eesti 163,1 eluaastat 1000 in kohta).

Joonis 24. Tervise, suremus- ja haiguskaotus 2013. aastal 1000 inimese kohta. Allikas: Tervise Arengu Instituut
(TER02)

2.2. Välditavad surmad
Välditava suremuse metoodika järgi loetakse neid enneaegseid surmasid, mida teoreetiliselt oleks meie
praeguste parimate teadmiste järgi võimalik ära hoida. 2010.aastal oli Eestis 192 välditavat surma
100 000 inimese kohta,. mis on märkimisväärselt vähem võrreldes 2000.aasta 312 välditava surmaga.
Välditavate surmade arv on kaudselt seotud rahvastiku keskmise elueaga.
Kui aastal 2000 oli Rapla maakond Eesti keskmisest viletsamate näitajatega (300-350 grupis) olles
tagantpoolt viiendal kohal maakondade seas, siis 2010.aastal on Raplamaa aga Eesti esimese viie seas ja
näitajad ületavad Eesti keskmist (150-200) Allikas: Tervis Eesti piirkondlik areng 2011.
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2.3. Surmad ja suremuskordajad. Varajased surmad (<65 eluaastat)
Nii nagu Eestis tervikuna on ka Raplamaal kolmeks suurimaks suremuse põhjustajaks vereringeelundite
haigused, pahaloomulised kasvajad ja vigastused.
Südame- ja vereringeelundite haigustesse suremus on väga drastiliselt langenud nii Eestis kui Raplamaal,
jõudes ka Eesti näitajatest oluliselt paremate tulemusteni. Pahaloomulistesse kasvajatesse suremus on
ajas tõusnud veidi Raplamaal, Eestis tervikuna on see näitaja 10 aasta jooksul stabiilne. Vigastustesse
suremus on 10 aasta jooksul Raplamaa korraliku langustrendiga (2005-172 : 2014- 64), langustrend on
Eestis tervikuna. Raplamaal on vigastustesse suremus langenud viimastel aastatel peale 2011.a. järsku
tõusus taaskord Eesti näitajatest madalamale tasemele,
2005
Vähk
Eesti

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

194

196,1

190,2

187,9

184,7

182,7

183,8

182,7

179 184,2

SVH

492,5

480,4

460,1

449,2

420,8

405,3

366

360,6

349,7 338,8

Traumad

114,7

111,7

110,2

93,4

87,9

76,5

77,9

80,2

Vähk

178,5

182,2

188,9

173,1

204,1

164,1

205,2

186,7

205,3 197,7

SVH

476,7

469,8

412,3

451,3

463,5

404,6

352,8

346,3

369,4 303,6

67,9

65,5

Raplamaa
Traumad
171,9 107,2 114,5
76,6
86,7
61,9 103,8
84
58 64,0
Joonis 9. Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SD23)

Joonis 25. Vereringe elundite haigustesse, pahaloomulistesse kasvajatesse ja välispõhjustesse surnud inimeste standarditud
suremuskordaja 100 000 in kohta. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SD23)

Laste suremus on maakonna tasandil üksikjuhtumitena. Paraku ei ole laste suremus olnud null selle
aastatuhande sees.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 aastased

3

0

1

2

0

1

2

3

2

1

1

2

1

1

1

0-4 aastased

3

0

1

4

2

3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

5-9 aastased

1

2

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

0

1

10-14 aastased

1

1

0

1

0

1

1

2

0

0

1

1

1

0

1

5
3
1
5
2
Kokku:
Tabel 10. Laste surmad. Allikas: Statistikaamet (RV52)

5

4

6

3

3

6

3

2

1

3
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Varajane suremus näitab, kui suur on suremuse tase elujõuliste ja produktiivsete (sh tööealiste) elanike
seas. Varajased surmad suurendavad oluliselt üldis tervisekaotust. Võrreldes Raplamaa ja Eesti keskmisi
näitajaid, on näha, et Raplamaal on varajane suremus nii meeste kui nasite osas oluliselt madalam ning
aastaks 2014 on Raplamaa varajane suremus nii meest ekui naiste osas jõudnud praktilsielt madalaimate
näitajateni viimase 15 aasta jooksul. Eestis tervikuna varajane suremus on sujuvas langustrendis.

Joonis 26. Varajaste surmade (<65 eluaastat) osakaal (%) kõigist surmadest. Allikas: Statistikaamet

2.4. Õnnetussurmad
Õnnetussuremus näitab, kui suur hulk inimesi hukkub erinevate õnnetuste tagajärjel. Õnnetussurmade
osakaal kõikidest surmadest tõusis meeste seas järsult 2011. aastal, kuid on nüüd oluliselt vähenenud,
naiste õnnetussurmade osakaal oli 2014. aastal väikseim.

Joonis 27. Õnnetussurmade osakaal (%) kõigist surmadest. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SD30)

Kui vaadata Raplamaa vigastussuremuse trendi, siis oli selgelt näha meeste vigastussuremuse langus,
kuid 2011.aastal jõuti tagasi 2006-2007.aasta tasemele. Naiste vigastuusuremuse kõrgeim näitaja oli
2005.aastal. Laste suremuse suurim näitaja oli 2005.aastal (4) ja 2007.aastal (3), viimased aastad (20092011) on olnud laste suremus vigastustesse 0.
2010.aastal standarditud suremuskordaja välispõhjustesse oli 62,2 ja 2011.aastal 101,9 – suremus on
suurenenud liiklusvigastuste, mürgistuste ja enesetappude tõttu (suuresti on kõik need vigastussurmad
seotud inimeste vaimse tervisega, sotsiaalmajanduslikest tingimustest põhjustatuna).
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Joonis 28. Vigastussuremus Raplamaal 2006-2014. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SD30)

Kui 2011. aastal olid vigastussuremuse oluliseks s põhjusekssõidukiõnnetused ja enesetapud, siis
viimastel aastatel on sõidukiõnnetutest põhjustatud vigasturmad oluliselt vähenenud,kuid
enesetappude arv on jätkuvalt väga kõrge.

Joonis 29. Levinumad vigastussurmapõhjused Raplamaal 2008-2014. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SD31)

2.5. Alkoholisurmad
Alkoholisurmad näitavad alkoholist põhjsutatud surmade osakaalu, sh haigusi ja välispõhjusi e vigastusi.
Raplamaal oli meeste osas alkoholisurmade trend peale majanduslikku õitseaega jõudsalt alanev, kuid
on tõusnud vahepeal jällegi üle Eesti keskmiste näitajate. 2014. aastal on alkoholisurmade osakaal
madalim läbi aegade.
Raplamaa naiste alkohlisurmad olid võrreldes Eesti keskmisega veidi madalamal tasemel. Eestis
tervikuna on näitajad suhteliselt ühtlaselt alanevad.
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%

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eesti mehed %

6,2

4,8

4,65

4,98

4,99

4,6

4,9

Eesti naised %

2,06

1,6

1,7

1,4

1,56

1,3

1,3

Raplamaa mehed %

8,7

4,86

1,5

4,1

5,9

4,38

1,3

Raplamaa naised %

0,96

1,67

0,9

1,96

0,5

0,85

0,85

Joonis 30. Alkoholisurmade osakaal (%) kõigist surmadest. Allikas: Tervise Arengu Instituut (SD40)

2.6. Esmahaigestumuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse
Mehed haigestuvad vähki rohkem kui naised. Võrreldes Eesti keskmisega, on Raplamaal vähki
haigestumine olnud oluliselt madalam ja seda eeskätt naiste osas kuni 2009), kuid 2012. aastaks on
haigestumus analoogne Eesti näitajatega ning meestel isegi kõrgem. Võrdluses maakondadega oli
Eestis 2006. aastal esmahaigestumuse tase madalaim Raplamaa meeste osas.

Joonis 31. Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme järgi. Allikas: Tervise
Arengu Instituut (PK40)
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Kõik paikmed
Huul, suuõõs, neel
Seedeelundid
..Söögitoru
..Magu
..Käärsool
..Pärasool jm
..Kõhunääre
Hingamis-,
rindkeresisesed elundid
..Kõri
..Hingetoru, bronh, kops
Nahk (melanoom)
Nahk (muu)
Rind

2005
395,8
16,3
73,2
2,7
16,3
19,0
24,4
10,8

2006
425,4
5,5
92,7
8,2
16,4
24,5
21,8
13,6

2007
466,3
11,0
73,9
0,0
21,9
21,9
13,7
16,4

2008
519,3
24,7
101,7
11,0
24,7
33,0
16,5
13,7

2009
441,9
11,0
99,4
5,5
22,1
19,3
19,3
8,3

2010
550,6
5,6
105,7
11,1
11,1
27,8
22,2
22,2

2011
577,4
8,4
78,5
0,0
19,6
14,0
16,8
14,0

2012
620,6
8,5
138,9
11,3
25,5
36,8
25,5
22,7

78,6
8,1
67,8
0,0
35,2
32,5

49,1
2,7
46,4
8,2
40,9
27,3

84,9
11,0
73,9
8,2
43,8
43,8

38,5
0,0
38,5
11,0
57,7
35,7

77,3
2,8
74,6
8,3
41,4
24,9

55,6
0,0
55,6
5,6
47,3
55,6

89,7
2,8
86,9
11,2
92,5
44,8

79,4
11,3
68,0
11,3
59,5
39,7

Tabel 11. Esmashaigestumiskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse 100 000 elaniku kohta. Allikas: Tervise Arengu Instituut
(PK40)

2.7. Nakkushaigustesse haigestumus
Oluliselt on langenud haigestumus suguhaigustesse: gonorröasse ja alates 2004. aastast ka klamüüdiasse. Alates 2006 a on järsult tõusnud haigestumine puukborrelioosi. Puukentsefaliiti esineb 2011.
aastast Raplamaal mitmeid juhte, kuigi Raplamaa puugid ei ole haiged, käivad inimesed palju ringi.
Tuberkuloosi haigestumine oli kümnendi alguses kõrgel tasemel. 2004.aastast on näitajad suhteliselt
stabiilsed, võrreldes Eestiga on näitajad olnud oluliselt madalamad, kuid 2010.aastal on haigestumuskordaja sama, mis Eestis keskmiselt ja esmashaigustumus on järjest vähenenud.
2006

HIV-nakkus
HIV-tõbi
Süüfilis
Gonokokknakkus
Puukensefaliit
Lyme'i tõbi (puukborrelioos)

Tuberkuloos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

1

2

0

1

0

1

0

3

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

1

0

0

0

2

1

0

2

0

1

5

4

2

2

0

1

1

2

6

5

0

7

13

18

47

76

91

120

50

32

40

7

9

8

8

7

8

5

3

1

Tabel 12. Esmahaigestumine nakkushaigustesse Rapla maakonnas. Allikas: Tervise Arengu Instituut
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2.8. Vigastushaigestumus
Vigastumishaigestumus on vähenenud laste osas aastakümnendi algusest ja alates 2006. aastast ka
täiskasvanute hulgas. Aastast 2006 on selgelt näha vigastushaigestumise alanev trend.
180
160
140
120

100
80

60
40
20
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

vigastused 151

163

150

134

134

126

129

122

123

126

Joonis 32. Vigastushaigestumine Raplamaal 2005-2014 1000 in kohta. Allikas: Tervise Arengu Instituut (EH11)

0-14 vanuserühmas on vigastushaigestumus samuti 2006. aastast vähenemistrendiga, 2014 on märgata
väike tõus. 15 ja vanemate vigastushaigestumus veidi kasvas 2011.aastal, kuid siiski aastate
perspektiivis on trend alanev.

Joonis 33. Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 1000 in kohta 2005-2014. Allikas: Tervise Arengu Instituut (EH11)

2.8.1. Lastega juhtuvad vigastused
Laste- ja noortega juhtuvad õnnetused on peamiselt põhjustatud kas laste järelevalvetusest, noorte
riskivast käitumisest või puudulikust teabest/õpetusest ja esmaabi andmise vähesest oskusest.
SA Tallinna Lastehaiglas viidi 9 kuu jooksul 2009.aastal läbi laste vigastuste süvauuring laste seas, kes
viibisid haiglaravil. Kõige rohkem vigastusi toimub kodus (44,6%), tänaval ja maanteel (15.2%) ning
spordiväljakutel (11,8%). Enim saavad vigastada lapsed vanuses 0-1! Koolieelikutel vigastused
vähenevad kuni koolini ja seejärel taas tõusevad - mida vanemaks, seda rohkem ka lapsi haiglaravile
jõuab. Kõige rohkem kukkumisi ja põletusi on aastavanustel väikelastel. Kukutakse sülest,
mähkimislaualt, ostukärult, turvatoolist jms. Veidi vanemalt juba treppidest. Laste peamisteks
traumadeks on peaaju põrutus ja luumurrud, aga ka lahtised haavad kukkumise tagajärjel, mürgistused
ja põletused. Luumurdudest on esikohal küünarluu ja küünarnukk (28%), õlavars ja säär (19%) ning kolju
(12%).
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Joonis 34. Vigastuste üldarv vanuseti 2009. Allikas: SA Tallinna Lastehaigla, E.Tomberg, A.Raudsepp

Joonis 35. Vigastuste peamised põhjused vanuseti 2009. Allikas: SA Tallinna Lastehaigla, E.Tomberg, A.Raudsepp

Joonis 36. Levinumad vigastused Eestis ja maailmas (WHO 2008) Allikas: SA Tallinna Lastehaigla uuring
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Tabel 13. Kukkumiste peamised asjaolud vanuses 0-4 2009. Allikas: SA Tallinna Lastehaigla, E.Tomberg, A.Raudsepp

III SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED
3.1. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted
Statistiline profiil on majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, füüsilisest isikust ettevõtjate,
asutuste, mittetulundusühingute) kogum. Näitaja kirjeldab potentsiaalseid töökohti kogukonnas.
Ettevõtete arvu kasv Raplamaal näitas, et omavalitsustes on ettevõtluse arenguks piisavalt perspektiivi.
Raplamaal on palju ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad olla ise ettevõtjad (suur arv väikese töötajate
arvuga ettevõtteid).
Oluliselt on vähenenud 10-49 töötajaga ettevõtted, kuid arenenud on väikefirmad, kus on 2010.aastal
võrreldes eelnevaga näha aktiveerumist.

Suurettevõtteid
Keskettevõtteid
Väikeettevõtteid
Mikroettevõtteid

2006
1
25
152
1 472

2007
1
28
147
1 616

2008
1
26
146
1 672

2009
0
21
143
1 763

2010
0
19
116
2 465

2011
0
20
116
2 517

2012
0
18
116
2 570

2013
0
20
121
2 619

2014
0
21
117
2 631

Tabel 14. Majanduslikult aktiivsete üksuste arv Raplamaal. Allikas: Statistikaamet

3.2. Tööhõive määr
Tööhõive määr on hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus (15-65). Raplamaal on Eesti keskmisega
lähedane trend. Alates 2005 hõivatuse määr tõusis jõudsalt ja 2008. aastast langes jõudsalt. Tööga
hõivatus on elanikkonnale esmaselt vajalik sissetuleku tagamiseks, millega katta kulutused normaalseks
eluks. Kindlasti on hõivatusel ka mõju ühiskonna sidususele. Tööl käiv inimene tunneb enda vajalikkust
ja töösuhete kaudu luuakse küllaltki suur osa tänapäevastest suhtlusvõrgustikest.
Järsult langev trend on aastapikkune ja nii lühikese ajaga ilmselt sellest olenevalt veel olulisi mõjusid
inimeste tervisele ei tekki. Seda tänu majanduslikku toimetulekut tagavatele toetusmeetmetele ja veel
eksisteerivale lootusele rakendus leida. Sama suundumuse jätkumisel võivad tekkida tõsised
probleemid nii majanduslikel põhjustel, kui ka heitumusest, kui pingutustele vaatamata ei ole rakendust
leitud. Mõlema teguri koosmõju hakkab kindlasti mõju avaldama ka inimeste tervisele.
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Joonis 37. Tööhõive määr (%). Allikas: Statistikaamet (TT4647)

3.3. Keskmine brutopalk
Rapla maakonna inimeste sissetulek on olnud Eesti keskmise sissetulekust oluliselt väiksem läbi
aegade. 2010.aastal on vahe suurenenud rekordiliseks – ligi 200 eurot.
Raplamaa ei eristu teistest väikestest maakondadest – raplamaalane ei ole väga jõukas ja maksujõuline.
Samas Raplamaa hea asukoht võimaldab leida tööd ka väljaspool maakonda (Tallinn lähedal).

Joonis 38. Inimeste keskmine brutotulu kuus. Allikas: Statistikaamet

3.4. Ülalpeetavate määr
Ülalpeetavate määr iseloomustab rahvastiku vanuskoosseisu. Sisuliselt näitab, mitut inimest peab ülal
pidama 100 tööealist inimest. Mida väiksem see suhe on, seda väiksem on koormus töötajatele.
Kindlasti tuleks seda näitajat vaadelda omavalitsuste lõikes. Üldiselt on Raplamaal tööealistele koormus
suurem kui Eestis keskmiselt.
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Joonis 39. Ülalpeetavate määr. Allikas: Statistikaamet

3.5. Suhtelise vaesuse määr
Suhtelise vaesuse määr näitab isikute osakaalu, kelle leibkonna sissetulek jagatuna leibkonnaliikme
tarbimiskaalude summaga on suhtelise vaesuse piirist madalam. Suhtelise vaesuse määr on Raplamaal
analoogne Eesti näitajatega.
Suhtelise vaesuse määr oli Rapla maakonnas aastal 2007 väikseim Eestis, olles koos Harjumaaga ainsana
madalamal Eesti kesmisest näitajast. Kuigi suhtelise vaesuse määr võrrelduna muu Eestiga on meil
parem, ei saa selle näitajaga rahul olla. Suure tõenäosusega vaesuses elaval inimesel puuduvad
vahendid enda tervise eest hoolitsemiseks võrdväärselt teistega. Seega ei saa kuidagi ligi viiendiku
elanike elamist sellel piiril pidada normaalseks.

Joonis 40. Suhtelise vaesuse määr. Allikas: Statistikaamet

3.6. Registreeritud töötuse määr
Töötute osakaal oli Raplamaal kuni 2008. aastani väiksem kui Eestis keskmiselt. Ei olnud tööpuudust - oli
tööjõupuudus. 2009. aastast on olukord kardinaalselt muutunud ja töötus on tõusnud järsult nii üle
terve riigi kui ka Raplamaal. Kuna Rapla maakond on olnud suhteliselt mitmekesise tootmisega, siis on
veel võimalik kohapeal ettevõtlust saneerida, tootmist koomale tõmmata. Tulemuseks on visalt
tõusutrendi näitav töötus.
Majanduse aluste aluseks saab pidada ettevõtlust. On valminud Majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusõppe töörühma raport ja tegevuskava aastateks 2010 – 2013, kus analüüsitakse
majandus- ja ettevõtlusainete õpetamist Eesti kõrgkoolides ning rakenduskõrgkoolides. See uuring on
üheks aluseks vajalike protsesside suunamisel.
Majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõu vajaduse prognoos aastani 2016 näitab, et hõive
kasvab tööjõu kõrgema tootlikkusega harudes ning väheneb neis harudes, kus lisandväärtus töötaja
kohta on keskmisest madalam. Suureneb spetsialistide arv, lihttöölisi jääb vähemaks. Prognoos näitab,
et tööjõu vajadus kasvab tuntavalt 2016. aastaks järgmistes sektorites:
 töötlev tööstus
 hulgi- ja jaekaubandus

29

Rapla Maakonna Terviseprofiil

 veondus, laondus, side
 transport ja transpordi abitegevused
 haridussektor.
Kuid me vajame kohapeal muutusi kiirelt, täna ja kohe. Raskel ajal on tähelepanu suunatud töökohtade
loomisele. Selle eesmärgi täitmiseks on töötukassa üheks tegevuseks palgatoetuse ja tööpraktika
kohtade täitmine ning suunamine ainult sellistele koolitustele, millega kaasneb konkreetne töökoht.
Kuna tööturusurveindeks on langenud alla 1 ja rahvastikupüramiid näitab, et see jääb püsima pikemaks
ajaks, võib prognoosida, et töötuse määr ei jää nii kõrgeks väga pikaks ajaks. Ka majanduse tsüklilisusest
lähtuvalt võib arvestada tööpuuduse suurenemise peatumist ja tööpuuduse taandumisele pöördumist
juba lähiajal.
Kuid probleemiks võivad kujuneda piirkonnad ja elanikegrupid, kus ja kelle hulgas töötus jääb kõrgeks
pikemaks ajaks.
Töötuse määr ehk tööpuuduse määr näitab töötute osatähtsust tööjõus.Töötuse määr on taaskord
analoogne Eesti keskmsie trendiga, ent 2012.aastal langenud juba alla Eesti keskmise näitaja.

Joonis 41. Registreeritud töötuse määr. Allikas: Statistikaamet

Pikaajaliseks loetakse töötut kes > kuni 24 aastased on olnud tööta 0,5 aastat ja vanemad on olnud
tööta 1 a. Raplamaal tõusis ka pikaajaliste töötute arv alates 2010.aastast ning on kuni2013.aastani on
see näitaja järjepidevalt vähenenud.

Joonis 42. Tööhõive näitajad Raplamaal 2009-2013 (%). Allikas: Töötukassa

3.7. Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal rahvastikust
Rapla maakonna ravikindlustusega kaetud isikute osakaal on Eesti keskmisest madalam. See näitab, et
„mustalt“ töötavatel (makse mittemaksvatel) inimestel on jätkuvalt suhteliselt suur osakaal. Igas vallas
on ka kindlustamata isikuid ja nende kulusid aitab kompenseerida omavalitsus. Ravikindlustusega
hõivatuse kõrge määr näitab, et kui inimesel on tekkinud probleemid ja on vajadus pöörduda
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tervishoiuasutuse poole, on tal selleks majanduslik baas kindlustatud läbi ravikindlustuse omamise.
Samas tuleb jälgida, et suhteliselt suure osa edukast raviprotsessist peab inimene katma ka
omavahenditest (visiidimaks, ravimid). Seega juba vaesuses või toimetulekupiiril elaval inimesel võivad
puududa vahendid omaosaluse katmiseks. Mõnedes omavalitsustes on üheks toetuseliigiks kujunenud
ka ravimitoetus.

Joonis 43. Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal rahvastikust
Raplamaal. Allikas: Statistikaamet (SK162)

3.8. Sotsiaalteenuste ja –toetuste sihtgrupid
3.8.1. Puuetega isikud
Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või
kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab
ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puuetega inimeste osakaal Rapla maakonnas ( 6,2 % )
on kasvavas trendis. Rapla maakonnas kaitseb puuetega inimeste huve kohalike omavalituste kõrval ka
Raplamaa Puuetega Inimeste Koda, mis omakorda koondab erinevate puuetega inimeste ühinguid
(näiteks diabeedihaiged, reumahaiged, vaimupuudega inimesed, kuulmis- ja nägemispuudega inimesed,
kutsehaiged, liikumispuudega inimesed jne). Raplamaal puudub puuetega lapsi- ja lastevanemaid
koondav organisatsioon.
Töövõimetuspensioni saajad on isikud, kes on vähemalt 16-aastased ja kes on tunnistatud püsivalt
töövõimetuks. Töövõimetus määr on 10-100%. Arvestades sellega, et puuetega inimeste osakaal Rapla
maakonnas on kasvavas trendis võib oletada, et töövõimetuspensionäride osakaal ühiskonnas kasvab
samuti. Töövõime piiratus või selle puudumine on üheks inimese normaalseks toimetulekuks vajalike
sissetulekute omamise oluliseks mõjutajaks.
Sissetuleku kindlustamiseks või puudujäägi
kompenseerimiseks on kehtestatud toetuste ja pensionide maksmise võimalused.

puuetega isikud

2010
3957

2011
3717

2012
3506

2013

2014

3253

3014

Tabel 15. Puuetega inimeste arv. Allikas: Sotsiaalministeerium (STAR)
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3.9. Sotsiaalteenused
Maakonna valdades pakutavate sotsiaalteenustega on eelkõige kaetud kõige enam haavatavad
sotsiaalsed grupid. Igas vallas on võimalik taotleda endale eluruumi kaotuse puhul ajutiselt
sotsiaalkorterit.
Puudega isikud saavad taotleda enda hooldamiseks hooldaja, kui vastavad
eeltingimused on täidetud. Raske ja sügava puudega lapsele on võimalik taotleda riikliku rahastatavat
lapsehoiuteenust. Raplas asub maakonna ainukene tehniliste abivahendite pood (Invaru). Sealt saavad
õiguse olemasolul endale abivajajad osta soodustingimustel tehnilisi abivahendeid. Rapla Maavalitsusel
on sõlmitud 23 lepingut erinevate soodustingimustel tehniliste abivahendeid müüvate firmadega. Raha
soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks eraldatakse riigieelarvest. Üldjuhul on raha
jätkunud aasta läbi ning abivajajad on teenindatud, järjekorrad tehnilistele abivahenditele 2013. aasta
seisuga olid lühikesed või olematud. Avahooldus eakatele on kättesaadav igas vallas, mis näitab
eakatest hoolimist kohalikus omavalitsuses. Erivajadustega inimestele suunatud teenused (perekonnas
hooldamine, eeskoste korraldamine, tugiisiku määramine, juhtumikorralduse juurutamine) on valdades
suurelt jaolt olemas või osasid teenuseid (näiteks tugiisikuteenus) ostetakse sisse. Tabelist saab ka
järeldada, et sotsiaalsed päevakeskused on loodud suurematesse vallakeskustesse. See on ka mõistetav,
sest väikestes valdades käiks selliste keskuste ülalpidamine üle jõu. Varjupaiga teenust ei ole paljud
vallad nimistus välja toonud, kuid suheldes sotsiaalnõunikega selgub tegelikult, et kriisituba on igas
vallas siiski olemas ja see näitab vajadust teenuse järgi. Rapla maakonnas tegutseb ka vägivalla all
kannatavate naiste ja laste varjupaik, mis näiteks 2012. aastal pakkus varjupaigateenust 29 inimesele sh
lapsed.
Igas vallas on võimalik saada supiköögi- ja saunateenust. Supiköögid ei ole küll igas vallas
avatud igapäevaselt, kuid vajadusel saab toidupuuduse all kannatav inimene teenuse, kas vallas olevast
hooldekodu või mõnel juhul kooli köögist ja seda kindlasti soodustingimustel. Alates 2010. aastast
tegutseb Rapla maakonnas Raplas MTÜ Saagu Valgus, mis abistab vaesuses elavaid peresid ning nende
eriline tähelepanu kuulub niisugustes peredes kasvavatele lastele. Võib kindlasti väita, et MTÜ Saagu
Valgus toetab ja abistab kõikide valdade vaesuses elavaid peresid, kes vähegi on nõus abi vastu võtma.
Abi osutatakse vajadusel ka väljaspool maakonda.

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

X

x
x
x
x
x
x

x
x
Teenus
ostetakse

X

x
x

x
x
x

Päevakeskus

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

Riiklik rahastatav
lapshoiuteenus

x
x

Hooldekodu

x
x
x
x
x
x

Erihoolekande
teenused

x
x
x
x
x
x
x

Varjupaik,
kriisituba
(ajutine)

x
x
x
x
x
x
x

Erivajadustega
inimestele
mõeldud
teenused sh.
lastehoolekanne

Supiköök

x
x
x

Avalik saun

Juuru
Vigala
Märjamaa

x
x

Avahooldus
eakatele

X
x
x
x
x
x
x

Puuetega
inimeste hooldus

Raikküla
Rapla
Kaiu
Kehtna
Käru
Järvakandi
Kohila

Sotsiaalmaja

Teenus

Asenduskodu

Vald

Sotsiaalkorter,
sotsiaaleluruum

Raplamaal on 4 hoolekandeasutust, mis pakuvad erihoolekandeteenuseid : Rapla Hooldekeskus (Rapla
vald), Pahkla Camphilli Küla SA ja Kohila Turvakeskus „Katikodu“ MTÜ (Kohila vald) ja Kristlik Kodu
Petrula (Kehtna vald). Üldhooldekodusid on 9 - igas vallas v a Raikküla ja asenduskodusid üks - Juuru
Lasteküla Juuru vallas. Alates 2012. aastast osutas asenduskoduteenust Juuru vald (varem Maidla
Lastekodu, mis oli Rapla Maavalitsuse haldusalas), alates 2015. aastast on tegevused aga SOS Lasteküla
halduses..

x

x

x

x
x
x

x

Tabel 16. Sotsiaalteenused Rapla Maakonnas 2013. Allikas: Rapla Maavalitsus
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3.9.1. Olemasolevad teenused/funktsioonid omavalitsustes

Juuru

Järvakandi

Kaiu

Kehtna

Kohila

Käru

Märjamaa

Raikküla

Rapla

Vigala

Teenuste kättesaadavust kajastava tabeli alusel võib öelda, et Raplamaa omavalitsuste keskused on
erinevate teenustega väga hästi kaetud ning enamik vajaminevaid teenuseid on elanikele oma valla
piires kättesaadavad.

Lasteaed

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Põhikool

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gümnaasium

X

X

Kutsekool

X

X

X

X

Kõrgkool
Huvikool
Perearst

X

Õpilaskodu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Hooldekodu

X

X

X

X

X

X

X

X

Apteek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Haigla
Erihooldekodu

x

Asenduskodu

X

Sotsiaalkorter

X

Seltsimaja/kultuurimaja/rahvamaja

X

Noortekeskus
Spordiplats

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Staadion
Spordisaal

X

X

X

Ujula

X

X
X

X

X
X

Raamatukogu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Konstaablipunkt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Päästekomando

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Postkontor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sularahaautomaat
Toidukauplus

X
X

Rõivakauplus
Kohvik, baar, pubi

X

X
X

Avalik saun
Teenuste hulk

X

17

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

x

X

21

17

23

22

15

25

12

25

X

17

Tabel 17. Teenuste kättesaadavus omavalitsuste keskustes Allikas: Rapla maakonna keskuste arengustrateegia
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3.10. Toimetulekutoetused
Toimetulekutoetus on riigi abi puudust kannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetus hõlmab toimetulekupiiri tagamise toetust ja täiendavat toetust (edaspidi lisatoetus ). Lisatoetust
makstakse peredele, kus alaealisi lapsi kasvatab üks lapsevanem. Toimetulekutoetuse määr 2013. aastal
esimese pereliikme kohta on 76,70 eurot ja iga järgneva pereliikme kohta 61,36 eurot. Lisatoetuse määr
on 15 eurot. Lisaks eraldab riik läbi tasandusfondi valdadele sotsiaalteenuste- ja toetuste
osutamiseks/maksmiseks lisavahendeid, mida osad vallad edukalt kasutada suudavad aga osad seda
võimalust kasutavad harva või jätavad selle hoopis kasutamata. Viimati nimetatud tasandusfondi toetust
saab maksta ka puuetega laste hooldajatele, maksta omaosalust sotsiaalprojektides, maksta
sotsiaaltöötajale töötasu või kasutada seda sotsiaaltöötajate koolitusteks.
Alates 1. juulist 2013 hakkasid omavalitsused maksma vajaduspõhist peretoetust nendele perede
lastele, kes elavad peres, kus sissetulekud on alla vaesuspiiri.
Raplamaal on toimetulekutoetust võimaldatud abivajajatele Eesti keskmisega võrreldes enam.
Omavalitsused on võimaldanud oma inimestele valla eelarvest erinevaid toetusliike. Üldjuhul jagunevad
need sisstulekust sõltuvateks toetusteks (näiteks täiendavad sotsiaaltoetused, toitlustustoetused) ja
sissetulekutest mittesõltuvateks toetusteks (näiteks sünni- ja matusetoetus). Osad toetuseliigid on
poliitilised ja pigem PR valdkonda kuuluvad (näiteks juubeli- ja jõulutoetus).
Kõige suurem vajadus on Rapla maakonnas olnud ühekordsete/täiendavate sotsiaal- ja õppetoetuste
järele, millega on püütud aidata leevendada/lahendada inimeste rasket majanduslikku toimetulekut.
Selgelt on näha, et ühekordsete ja õppetoetuste vajadus viie aasta lõikes on tõusnud kuna on tõusnud
kulutused eluasemele, toidule ja tekkinud olukord, kus inimesed elavad toimtulekupiiril, kuid samas ei
pruugi neil õigus olla riiklikule toimetulekutoetusele- toetuse saamiseks jääb puud mõnikümmend eurot
ehk sissetulekud, millest on mahaarvatud eluasemekulud on toimetulekutoetuse suurused. Eelpool
öeldust lähtuvalt ongi tekkinud kohalikel omavalitsustel vajadus maksta oma eelarvest rohkem
täiendavaid toetusi. . Kui ühekordsete toetustega toetatakse peresid, sh täiskasvanuid, siis õppetoetuste
maksmisega on konkreetselt püütud parendada laste ja noorukite eluolu/heaolu. Aidates neil maksta
kutse- ja kõrgkoolides käivate noorte ühiselamu- või toitlustuskulusid.
Alates 1. juulist 2009. aastal ei maksta riikliku matusetoetust. On näha, et vajadus matusetoetust maksta
on valdades tõusnud. Matusetoetuse suurus on valdade lõikes erinev - 20st 96 euroni.
Eakatele on makstud toetusi eelkõige juubelite tähistamiseks, küttepuude või ravimite ostmiseks.
Kõikides maakonna valdades makstakse lisaks riiklikule sünnitoetusele ka kohalikku sünnitoetust, mis
näitab, et maakonna vallad väärtustavad inimesi ja kindlasti see on üks samm, millega püütakse inimesi
ergutama end valla elanikuks registreerima. Lisaks ühekordsele sünnitoetusele makstakse mõnes vallas
täiendavat sünnitoetust või kingitakse lapsele sünnipäeva puhul rahaline kinkekaart.
Toetuse nimetus
Ravimitoetus
Küttetoetus
Abivahendi ( sh renditoetus), prillide ostmise toetus
Koolitarvete ostmise toetus, ranitsatoetus
Sünnitoetus, täiendav sünnitoetus
Laste sünnipäeva toetus
Ühekordsed toetused (sh. peretoetused, toetus töötutele, vältimatu abi)
Hooldajatoetus
Elukoha kohendamine
Õppetoetus (sh kooli-sõidu- ja lõpetamise-, toiduraha, ühiselamutoetus)
Matusetoetus
Eaka sotsiaalne kaitse (sh juubelitoetus, küttetoetus), jõulutoetus
Saunatoetus
Tabel 18. Sotsiaaltoetused, mida makstakse Rapla maakonna omavalitsuste eelarvest. Allikas: omavalitsused
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3.11. Kogukonna motivaatorid
Seni ei ole maakonna tasandil välja antud eriilmelist tunnustust sotsiaaltöö ja tervishoiu valdkonna
inimestele (mida on tehtud küll valdade põhiselt).
 Rapla Maavalitsuse tippauhind Rapla Redel (al 1998) on redelit meenutav skulptuur, millega
autasustatakse üldjuhul ühte üksikisikut või kollektiivi, kellel on olnud silmapaistvaid teeneid
maakonna arendamisel ja/või esindamisel kultuuri, spordi, hariduse, ettevõtluse või muus
valdkonnas.
 Teenetemärgid: Rapla maakonna kuldne ja hõbedane vapimärk (al 2013)
 Raplamaa rinnamärgid: kuldne ja hõbedane (al 2013)
 Maavanema tänukiri antakse välja juubelite puhul (al 50, tööjuubelid), pikaajalisest teenistusest
lahkumise puhul, eriliste teenete eest
 Aasta Õpetaja
 Parimad koolisportlased ja nende treenerid
 Raplamaa tervisedendaja (al 2011)
 Raplamaa sotsiaaltöötaja (al 2011)
 Raplamaa noorsootöötaja (al 2015)
Lisaks veel:
 Kaunis Kodu
 Parimate ainetundjate vastuvõtt
 Parimate põhikoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide lõpetajate pidulik vastuvõtt
 „Aasta Õppija”
 „Aasta Koolitaja”
 „Aasta Koolitussõbralikum Organisatsioon”
 „Aasta Koolitussõbralikum Omavalitsus”
 Kultuurkapitali valitud silmapaistvad kultuuriinimesed
Raplamaa Külade Liit
 Aasta Küla
 Aasta Sädeinimene
 Küla Sõber (al 2011)
Rapla Maakonna Spordiliit
 Maakonna parim sportlane
 Maakonna parim veteransportlane
 Maakonna parim treener ja võistkond
 Maakonna aasta sportlikum pere
Rapla maakonna Arendus- ja Ettevõtluskeskus
 Aasta Tegu (al 2004)
 Raplamaa parimad ettevõtjad (al 2004)
Rapla Naisselts
 Aasta Ema
Rapla ettevõtlike naiste klubi (EENA)
 Aasta Naine (al 1995)

3.12. Elanike kaasamine, kodanikeühendused.
 Omavalitsustele on seadustega pandud kohustus kaasata elanikke omavalitsuse
otsustusprotsessidesse. Selleks on erinevad võimalused - osalemine avalikel aruteludel, volikogu
avalikel istungitel, arvamuste avaldamine küsitlustel või veebifoorumites jne.
 Maakondlik omavalitsusliit on algatanud omavalitsuste ühisprojekte, tõhustamaks nii
omavahelist koostööd kui erinevate sektorite koostööd. Ühiselt on juurutatud omavalitsuste
digitaalse asjaajamise ja dokumentide avalikustamise programme.
 Inimeste kaasamine otsustusprotsessidesse on viimastel aastatel suurenenud seoses
omavalitsuste planeerimisprotsessidega – erinevate arendusprojektide puhul on elanike huvi
keskkonnamõju hindamiste ja planeeringute avalikustamiste osas tuntav. Positiivne on, et
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elanike seisukohti on ka arvestatud - näiteks elamupiirkondade või karjääride kavandamisel
ning teetrassivalikute puhul.
 Tulemuslik on partnerluspõhimõtete järgmine LEADER programmi raames, kus koostöö toimub
kolme sektori vahel – kaasatud on avalik, era- ja mittetulundussektor.
 Raplamaal toimib hea koostöö ettevõtjate vahel – aktiivselt tegutsevad piirkondlikud
ettevõtjate ühendused, naisettevõtjad, turismiettevõtjad. Raplamaa Omavalitsuste Liidu
algatusel toimub 2010.a. I poolaastal omavalitsusjuhtide koolitusprogramm „Koostööoskused
kui omavalitsuste edu võti“, kus pearõhk on kaasamisel ning koostööl nii omavahel kui ka teiste
sektoritega. Eraldi käsitletakse KOV ülesannete delegeerimist era- ja kolmandale sektorile.
Koolitusprogrammis osalevad peale omavalitsusjuhtide ka SA
Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse töötajad.
Allikas: Raplamaa Omavalitsuste Liit

 Kodanikeühendused on viimastel aastatel aktiviseerunud seoses Euroopa Liidu
struktuurifondide võimaluste avanemisega – koos tehakse arengukavasid, seminare, ühisüritusi,
talguid, arendusprojekte jms. Raplamaal on kõikide omavalitsuste dokumendiregistrid ja
õigusaktid omavalitsuste kodulehekülgedel kättesaadavad. Kodanikeühendusimittetulundusühendusi ja seltsinguid moodustavad ka külad. Külade ühendusi on viimastel
aastatel jõudsalt moodustatud.
 Mittetulundusühingud (MTÜ) ja sihtasutused:
Sihtasutusi on Raplamaal 2013.aasta alguse seisuga 12. Seltsinguid ei ole kokku loetud ning paljud neist
on ümber registreeritud ka MTÜdeks. Oletuslikult on neid Raplamaal 10-30.

Järvakandi
Juuru
Kaiu
Kehtna
Kohila
Käru
Märjamaa
Raikküla
Rapla
Vigala

KÜ, jahi-ja kalaMuud (kultuur,
MTÜde arv seltsid, MPÜ
Sport Külad lastega tegelevad)
30
20
4
0
6
34
13
2
1
18
39
20
3
3
13
89
42
6
5
36
151
91
9
7
44
18
12
1
1
4
118
60
4
10
44
30
14
3
0
13
252
93
27
10
122
15
9
0
1
5
776
374
59
38
305

Tabel 19. MTÜ-d ja sihtasutused omavalitsuste järgi 2013. Allikas: Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK)

 Rahvatervise teemadel on maakonnas tegevad järgmised MTÜd:
Sotsiaalhoolekanne: Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda, Rapla Linna Puuetega Inimeste Selts,
Kehtna Valla Invaühing, Raplamaa Turvapere, Raplamaa Vaimupuudega Inimeste Ühing, Hingering,
Pahkla Camhilli Küla Sihtasutus, Petrula Kristlik Kodu.
Haigusseltsid: Eesti Tsöliaakia Selts; Eesti Vaegkuuljate Ühing; Kohila Reumaühing, Raplamaa
Diabeetikute Selts.
Tervishoid: Raplamaa Perearstide Selts, Rapla Maakonna Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit.
Tervisedendus: Eesti Tervisedenduse Ühing, Rapla Noorte Nõukoda, Ole Julge (turvalisuse edendamine),
Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus, Ellu.
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3.13. Naabrivalve piirkondade arv
Naabrivalve liikumine sai alguse Ameerikas ja seda juba aastakümneid tagasi. Tänases Eestis on
naabrivalve eelkõige elanikke ühendav tegevus, et vähendada piirkonnas anonüümsust ja olla abiks oma
naabritele. Kuigi naabrivalve liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega, siis tegelikult on
meie tegevuse eesmärgiks tegeleda turvalisuse, heakorra ja ühiskondliku sidususe suurendamisega ka
laiemas mõistes. Raplamaal on naabrivalve koordinaator tegutsenud aastast 2003.
Raikküla vald
1. Kõrvetaguse sektor loodi 19.08.2011. aastal. Naabrivalvesse kaasati 15 kodu.
2. Põlma sektor loodi 22.04.2014 aastal. Naabrivalvesse kaasati 6 kodu.
Kohila vald
3. Kohila vallas loodi 18.03.2003. aastal Angerja-Pahkla nimeline naabrivalve sektor. Sektori
moodustavad Kohila valla Angerja ja Pahkla elamud ning talud. Naabrivalvesse kaasati 40 kodu.
4. Aespa Puraviku sektor loodi 15.11.2004. aastal. Aespa Puraviku sektori moodustab Aespa
Puraviku ühistu. Naabrivalvesse kaasati 96 liiget.
5. Mälivere I sektor loodi 16.06.2010. aastal. Sektori moodustab Mälivere küla elamu.
Naabrivalvesse kaasati 16 kodu.
6. Aespasse Nõela-Niidi-Nööbi naabrivalvesektor loodi 23.11.2015.a. Naabrivalvesse kaasati 8
kodu.
Märjamaa vald
7. Põlli sektor loodi 18.12.2003. aastal. Põlli sektori moodustab Märjamaa valla Põlli mõis ja Põlli
küla talud. Naabrivalvesse on kaasatud 22 kodu.
8. Teenuse sektor loodi 19.04.2004. aastal. Teenuse sektori moodustavad Märjamaa valla Teenuse
ja Luiste küla majapidamised. Naabrivalvesse on kaasatud 24 kodu.
9. Ohukotsu sektor loodi 28.07.2005. aastal. Naabrivalvesse kaasati 24 kodu.
10. Mini-Priit sektor loodi 30.06.2009. aastal. Sektori moodustavad Laukna küla Mini-Priit tänava
majad ja Paemurru talu. Naabrivalvesse kaasati 9 kodu.
11. Soosalu sektor loodi 04.10.2010. aastal. Sektori moodustavad Soosalu küla talud. Naabrivalvesse
kaasati 12 kodu.
12. Naistevalla/Sõmeru/Aruküla sektor loodi 04.10.2010. aastal. Sektori moodustavad Naistevalla,
Sõmeru ja Aruküla elamud. Naabrivalvesse kaasati 29 kodu.
13. Varbola sektor loodi 28.03.2014. aastal. Sektori moodustavad Varbola küla talud. Naabrivalvesse
kaasati 5 kodu.
14. Mõisamaa sektor loodi 25.06.2014. aastal. Sektori moodustavad Kortsuotsa, Rassiotsa,
Paaduotsa ja Suurküla küla talud. Naabrivalvesse kaasati 22 kodu
Rapla vald
15. Tallinna mnt. 43 sektor loodi 16.10.2006. aastal. Tallinna mnt. 43 sektori moodustab Tallinna
mnt. 43 tänava kortermaja. Naabrivalvesse kaasati 30 kodu.
16. Palamulla sektor loodi 26.03.2007. aastal. Palamulla sektori moodustavad Rapla valla Palamulla
küla talud. Naabrivalvesse kaasati 8 kodu.
17. Valtu sektor loodi 11.08.2007. aastal. Valtu sektori moodustavad Rapla valla Valtu küla elamud.
Naabrivalvesse kaasati 61 kodu.
18. Uusküla-Kullerkupu sektor loodi 19.08.2009. aastal. Uusküla-Kullerkupu sektori
moodustavad Uusküla ja Kullerkupu tänava elamud. Naabrivalvesse kaasati 10 kodu.
19. Röa sektor loodi 07.10.2009. aastal. Röa sektori moodustavad Röa küla elamud. Naabrivalvesse
kaasati 17 kodu.
20. Uusküla sektor loodi 07.10.2009. aastal. Sektori moodustavad Uusküla Kallaku ja Tamme tn.
elamud. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.
21. Sulupere sektor loodi 16.06.2010. aastal. Sektor koosneb Kopramäe ja Rebase tn majadest.
Naabrivalvesse kaasati 12 kodu.
22. Mõisaaseme sektor loodi 20.07.2011. aastal. Sektori moodustavad Mõisaaseme ja Koigi küla
elamud. Naabrivalvesse kaasati 12 kodu.
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23. Kelba sektor loodi 12.10.2011. aastal. Sektori moodustavad Kelba küla elamud. Naabrivalvesse
kaasati 5 kodu.
24. Sikeldi sektor loodi 06.03.2012. aastal. Sektori moodustavad Sikeldi küla elamud. Naabrivalvesse
kaasati 26 kodu.
25. Hagudi sektor loodi 16.11.2012. aastal. Sektori moodustavad Hagudi küla elamud.
Naabrivalvesse kaasati 12 kodu.
26. Nõmme sektor loodi 30.11.2012. aastal. Sektori moodustavad Nõmme küla elamud.
Naabrivalvesse kaasati 10 kodu.
27. Kuusiku sektor loodi 21.12.2012. aastal. Sektori moodustavad Kuusiku küla elamud.
Naabrivalvesse kaasati 18 kodu.
28. Purila I sektor loodi 14.11.2013. aastal. Sektori moodustavad Purila küla Aia ja Tamme
tee tänava elamud. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.
29. Kuusiku-Nõmme sektor loodi 22.12.2014. aastal. Sektori moodustavad Kuusiku-Nõmme küla 11
kodu.
Kehtna vald
30. Saunaküla sektor loodi 17.06.2010. aastal. Sektor koosneb Saunaküla küla taludest.
Naabrivalvesse kaasati 13 kodu.
31. Valtu-Nurme sektor loodi 10.11.2011. aastal. Sektor koosneb Valtu-Nurme küla taludest.
Naabrivalvesse kaasati 17 kodu.
32. Lokuta sektor loodi 25.09.2013. aastal. Sektor koosneb Lokuta, Haakla ja
Kaakla külade elamutest. Naabrivalvesse kaasati 17 kodu.
33. Kärpla sektor loodi 09.08.2014. aastal. Sektor koosneb Kärpla küla elamutest. Naabrivalvesse
kaasati 9 kodu.
34. Nõlva sektor loodi 28.12.2015. aastal. Sektor koosneb Nõlva küla elamutest,, kaasati 6 kodu.
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Joonis 44. Naabrivalve sketorite liitumine aastate lõikes 2003-2015. Allikas: Eesti Naabrivalve
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Joonis 45. Naabrivalvesektorid Raplamaal omavalitsuste lõikes 2015. Allikas: Eesti
Naabrivalve
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IV LASTE JA NOORTE TERVIS
4.1. Laste arv kohalike omavalitsuste lõikes

Laste arv

Laste ja noorte arv maakonnas on oluliselt vähenenud viimase 10 aasta lõikes ca 3000 lapse võrra.
Vanuserühmas 0-4 on näha kerget tõusutrendi, ülejäänud vanusegruppides toimub aga vähenemine.
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
vanuses 15-19 2 010 1 950 1 840 1 760 1 810 1 790 1 740 1 710 1 700 1 680 1 650 1 580 1 522 1 458 1 333
vanuses 10-14 1 950 1 870 1 850 1 820 1 770 1 740 1 680 1 600 1 510 1 400 1 270 1 240 1 177 1 143 1 110

vanuses 5-9

1 870 1 790 1 710 1 630 1 470 1 320 1 280 1 210 1 170 1 140 1 150 1 150 1 161 1 183 1 233

vanuses 0-4

1 430 1 380 1 300 1 260 1 210 1 190 1 180 1 210 1 190 1 230 1 250 1 240 1 218 1 154 1 092

Kokku:

7260 6 990 6700 6470 6260 6040 5880 5730 5570 5450 5320 5210 5078 4938 4768

Joonis 46. Laste arv maakonnas Allikas: Statistikaamet (RV02)

4.2. Õpilaste arv haridusasutustes





6 gümnaasiumi + 1 täiskasvanute gümnaasium
12 põhikooli
5 algkooli
1 erikool

Maakonnas on kaks kutsehariduskooli – Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool ning Vigala
Tehnika- ja Teeninduskool. Alu Rahvaõpistu ruumides tegutseb Tallinna Tööstushariduskeskuse
rõivaõmblejate Rapla õpperühm.
Rakenduslikku kõrgharidust on võimalik omandada Mainori Kõrgkooli Rapla Õppekeskuses, kuid alates
2011.aasta sügisest enam uusi rühmi ei avata.

Lasteaedasid on Raplamaal 29. Osad lasteaiad on algkool- või põhikool-lasteaiad (Alu, Järlepa,
Sipa, Hagudi, Kabala, Kodila, Valgu, Varbola). Kõige suurem lasteaed on Kehtna Siller, mille alla
kuuluvad rühmad ka Inglistel ja Lelles - kokku 9 rühma.
Õpilaste arv üldhariduskoolis on vähenenud viimasel kümnendil ca 1900 võrra. Lasteaia laste hulk on
sama aja jooksul mõnevõrra suurenenud (ca 300). Mujalt tulnud laste osakaal on väga väike (1,45-3%).
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Lasteaedades

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1404 1380 1386 1522 1568 1582 1611 1663 1735 1740 1755 1726

Üldhariduskoolides 5831 5556 5127 4866 4617 4392 4190 4061 3893 3818 3525 3564
Joonis 47. Õpilaste arv lasteaedades ja üldhariduskoolides. Allikas: Rapla Maavalitsus

4.3. Tervist edendavad haridusasutused
4.3.1. Tervist edendavad lasteaiad
Rapla maakonnas on 9 tervist edendavat lasteaeda (TEL) 2003.aastast.
 Rapla lasteaed Päkapikk
 Rapla lasteaed Naksitrallid
 Rapla lasteaed Kelluke
 Rapla lasteaed Pääsupesa
 Kehtna lasteaed Siller
 Järvakandi Pesamuna 2011
 Kohila Sipsik 2011
 Märjamaa Pillerpall 2015
 Sutlema lasteaed Linnupesa 2016
Tervist edendavad lasteaiad on juhtinud aastatel 2002-2004 ülemaakondlikke tervisedenduslikke
projekte (Eesti Haigekassa) ja aastatel 2007-2009 vigastuste ennetusealaseid projekte, milles on
osalenud ka paljud teised lasteaiad. Rapla lasteaias Kelluke ja Kehtna Lasteaias Siller on lastebasseinid,
kus kogu maakonna koolieelikud õpivad ujuma.
Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku mentor maakonnas on lasteaed Kelluke direktor Aune Kähär.
4.3.2. Tervist edendavad koolid
Tervist edendavad koolid (TEK) on maakonna kõige aktiivsemad ja tulemuslikumad koolid, osaledes
inimeseõpetuse olümpiaadil, tervisedenduslikel konkurssidel (vigastuste- ja uimastiennetusalased),
kampaaniates („Suitsuprii klass“), maakondlikel ja koolisisestes TE tegevustes (Kaitse End ja Aita Teist
ohutuslaagris jms).
TEK võrgustikus on Raplamaal 14 kooli:
 Rapla Vesiroosi Gümnaasium
1998
 Kohila Gümnaasium
2001
 Kaiu Põhikool
2004
 Märjamaa Gümnaasium
2004
 Kabala Lasteaed-Põhikool
2005
 Järvakandi Gümnaasium
2005
 Varbola Kool
2006
 Eidapere Kool
2006
 Rapla Ühisgümnaasium
2007
 Raikküla Kool
2007
 Alu Lasteaed-Algkool
2010
 Kehtna Põhikool
2010
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 Rapla Täiskasvanute Gümnaasium
2010
 Valtu Põhikool
2012
 Käru Põhikool
2014
 Valgu Lasteaed-Põhikool
2015
Tervist Edendavate Koolide mentorid on Pilvi Pregel (Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetaja).
Allikas: Rapla Maavalitsus

4.4. Lastele ja noortele suunatud ennetustegevused maakonnas
Peamine õpilas- ja noorteürituste rahastaja on Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi hariduse osafond.
2008. aastal eraldati taotluste alusel maakondlike aineolümpiaadide ning erinevate õpilas- ja
noorteürituste läbiviimiseks ca 275 000 krooni, 2009. aastal ca 300 000 krooni, 2010. aastal enam kui
350 000 krooni.
Traditsioonilistest üritustest on algkoolide päev, lastekooride festival, klaasikunsti konkurss,
tantsumaraton, mälumängud I ja III kooliastmele (sh eesti keele, kirjanduse ja kultuuriloo võistlusmäng),
parimate koolisportlaste ja nende treenerite tunnustamine, VesiroosiVISIOON (vabariiklik noorte
muusikute konkurss), vabariiklik noorte amatöörfilmifestival. Aktiivselt tegutsevad õpetajate
ainesektsioonid, kes korraldavad oma aines maakondlikke aineolümpiaade. Inimeseõpetuse
aineolümpiaad, mis on kogu Eestis unikaalne, toimub aastast 1999.
 Suitsuprii klass
Suitsetamisega on raske võidelda, üheks tõhusaks meetodiks on motivatsiooni meetod - kampaania
„Suitsuprii klass“, mida on üle-eestiliselt rakendatud 2002. aastast. Raplamaal on kampaania järjest
populaarsem, võistluses osales 2014-2015 õppeaastal 42% õpilastest. 2015-2016 õppeaastal ei saa enam
osaleda gümnaasiumiklassid, seetõttu ka osalus vähenes märgatavalt.
On koole ja klasse, kus kampaanias osaletakse iga-aastaselt ja kasvab klasside arv, kus suitsetamine on
ebapopulaarne.
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Joonis 48. Suitsuprii klassi“ kampaanias osalemine Raplamaal. Allikas: Rapla Maavalitsus

4.5. Organiseerimata noorte kogunemiskohad
Noored kogunevad Raplamaal sinna, kus toimuvad noortepeod- üheks vähestest kohtadest on selleks
Järvakandi ja Rapla noorteklubidega. Peamiselt toimuvad noorte kogunemised aga bussipaviljonidesse,
kaupluste ette, lauluväljakutele (kus on pingid ja tavaliselt loodulik koht), rulaparkides, lasteaedade
hoovidesse ja mängukuuride katusealustesse. Seda viimast on politsei oma patrullides jälginud (Rapla
linn) , mõnes vallas on paigaldatud lasteaia hoovi turvakaamera (Kehtna) , sama on tehtud ka
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lauluväljakuga (Märjamaa). Vigastuste projekti raames toimunud koolitustel „Turvaline lasteaed“
soovitas koolitaja panna lasteaia väravate juurde sildid: „Lasteaia hoov on mõeldud ainult lasteaia
lastele“ ja see silt töötab hästi (Rapla lasteaed Naksitrallid juhataja sõnul).
Noored ei lõpeta kunagi kooskäimist ja neid ei saa vägisi ka noortekeskustesse suunata – küll aga on
võimalik kogunemiskohad hästi valgustada ja vajadusel paigaldada turvakaamerad, mis on eeskätt
preventiivse iseloomuga.

4.6. Alaealiste süüteod
Noorte poolt toime pandud seadusrikkumiste arv, sh avaliku korra rikkumised, olid tõusuteel 2008.
aastani, alates 2009 hakkasid näitajad langema.

Joonis 49. Alaealiste süüteod 1000 noore kohta 2012-2014. Allikas: Rapla politseijaoksond

4.7. Laste ja noortega tegelevad asutused
 Rapla Maakonna Spordiliidu alla kuuluvad 38 spordiklubi, millest 29 (76%)tegelevad lastega.
 Avatud
noortekeskusi
on
Raplamaal 8 :
Järvakandi, Kehtna, Kohila,
Hageri,
Märjamaa, Raikküla, Rapla, Vana-Vigala. Rapla vallas on lisaks Kuusikul noorte päevakeskus,
Kehtna vallas Keavas ja Inglistel noortetoad, Märjamaal Sipas noortetuba ning Kohilas Prillimäel
noorte- ja teabetuba.
 Rapla maakonnas on väljastatud 7 tegevusluba kuuele lapsehoiuteenuse pakkujale. Tegu on
ainult erasektori esindajatega. Hetkel vastab teenusepakkujate arv maakonna vajadustele –
kohti pakutakse rohkem, kui on soovijaid.
 Maakonna kõikides koolides töötavad vastavalt võimalustele huviringid. Huviringide arv
varieerub 1 – 30, sõltuvalt koolide suurusest (õpilaste arvust) ja kohaliku omavalitsuse
finantseerimise võimalustest. Lastele on koolide juures tegutsevates huviringides osalemine
enamasti tasuta.
 Maakonnas töötab 7 huvikooli – Kaiu Muusikakool, Kehtna Kunstide Kool, Kohila Koolituskeskus,
Märjamaa Muusika- ja Kunstikool, Rapla Huvikool, Rapla Korvpallikool ja Rapla Muusikakool.
Huvikoolides (v.a Rapla Korvpallikool) õpib 2009/2010. õppeaastal 601 õpilast. 7 huvikoolist 6
on munitsipaalasutused, 1 eraomandis olev mittetulundusühing.
 Muusikakoole tegutseb Raplamaal 5 – Raplas, Märjamaal, Kohilas, Kehtnas ja Kaius.
 Kunstikoole on 3 – Märjamaal, Kohilas ja Kehtnas. (Eelmainitud kuuluvad kõik omavalitsustele).
 2001. aastal likvideeriti kohalik spordikool ning loodi Rapla Korvpallikool (esialgu Korvpalliklubi
Rapla) ja võeti üle korvpalliosakonna rühmad.. Rapla linnaga sõlmiti leping õppe- treeningtöö
müügiks 80 linna lapsele. Lapsi käis treeningutel ka ümbruskaudsetest valdadest, kokku 140 last.
Tänaseks päevaks on klubil 4 tüdrukute, ning 7 poiste treeningrühma, kus õpib kokku juba 200
last. Rapla Korvpallikool on esindatud Eesti meistrivõistlustel kõikides vanuserühmades Mikrost A
klassini nii poiste - kui tüdrukutevõistkondadega, mis ongi järjepidevuse tagamiseks üks
põhieesmärke.
Allikas: Rapla Maavalitsus, Rapla Maakonna Spordiliit
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4.8. Kohalike omavalitsuste initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste
kättesaadavust
 Tugiteenused
Tugiteenuste arendamine ei ole jõudnud kaasas käia vajaduste kasvuga. 2012.aastal kaardistati
olemasolev olukord ja toodi välja tõelised vajadused:
Raplamaa 2012

Logopeedid
Psühholoogid
Sotsiaalpedagoogid
Eripedagoogid

Olemasolevate
spetsialistide arv

Vajadus (palju on piirkonnas
puudu)

12
4
12
6

18,45
6,3
2,2

14,2

Tabel 20. Spetsialistide kaardistus. Allikas: RINK

Kaardistamisel on aluseks võetud ekspertide poolt välja töötatud kriteeriumid:
•
15% lastest vajab logopeedilist ja eripedagoogilist nõustamist (ühe logopeedi ja eripedagoogi
teenindada on minimaalselt 50 last)
•
600 lapse kohta 1 psühholoog
•
600 lapse kohta 1 sotsiaalpedagoog
 Logopeed
Rapla maakonna koole ja lasteaedu teenindab 14 logopeedi. Neljal logopeedil puudub kvalifikatsiooniks
nõutav haridus.
Logopeediteenus on Rapla maakonna üldhariduskoolides osaliselt kättesaadav, kuid see ei kata teenuse
vajadust. Paljud logopeedid töötavad osalise koormusega mitmes asutuses.
 Psühholoog
Maakonna 4-s koolis töötab psühholoog.
Teenuse kättesaadavus on ebapiisav ülejäänud 17- s üldhariduskoolis. Lasteaedades on samuti vajadus
psühholoogilise teenindamise osas, kuid seni on ostetud teenust väljastpoolt sisse.
 Eripedagoog
Hariduslike erivajadustega lapsi ja õpilasi õpetavad Rapla maakonna üldhariduskoolides ja lasteaedades
enamasti õpetajad, kes on läbinud kas 320 tunnise eripedagoogika kursuse või parandusõppe kursuse.
Teenuse kättesaadavus on ebapiisav kõikides koolides ja lasteaedades.
 Sotsiaalpedagoog
Maakonna üldhariduskoolides töötab 10 sotsiaalpedagoogi. Teenuse kättesaadavus on ebapiisav 11
üldhariduskoolis.
Allikas: Raplamaa Informatsiooni- ja Nõustamiskeskus

4.9. Laste subjektiivne enesehinnang
Laste terviseuuringuid, mis näitaksid olukorda maakonna tasandil, ei ole tehtud. Üle-eestilise uuringu
alusel võib öelda (koos Harjumaa näitajatega), et lapsi, kes peavad oma tervist heaks ja väga heaks on
kokku ca 80%. Väga halvaks peab oma tervist 1% lastest.
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Joonis 50. Kooliõpilaste enesehinnang oma tervisele 2005-2006 ja 2009-2010 õppeaastatel (kaalumata andmed). Allikas: Tervise
Arengu Instituut (KU111)

4.10. Kooliõpilaste kehaline aktiivsus
Õpilaste arv, kellel puudub terviseprobleem, on ligikaudu 70%. Seega 30%-l õpilastest on tervisega
probleeme. Eriti torkab silma ala- ja ülekaalu kasv, suurenenud on rühihäired, nägemisega on
probleemid viiendikul lastest (üle 20%). Koolis fikseeritud vigastuste arvul on vähenemise trend.
Maakondlikud uuringud teema kohta puuduvad, koos Harjumaa andmetega võib öelda, et liikumisaktiivsus on meil Eesti keskmisest kõrgem, 7 korda nädalas tegelevad sportimisega üle 40% lastest ning kehaliselt mitteaktiivseid on ainult 5%.

Joonis 51. Kooliõpilaste kehaline aktiivsus 11, 13, 15.a. vanustel. Õpilaste osakaal, kes on vähemalt 5 korda nädalas vähemalt 30
minutit kehaliselt aktiivsed (kaalumata andmed) Allikas: Tervise Arengu Instituut (KU311)

4.11. Kooliõpilaste kehakaal
Laste ülekaalulisus on üha kasvav probleem kogu maailmas, siin mängib suurt rolli karastusjookide,
kiirtoidu ja valmistoitude jõuline pealetung ja istuva eluviisi üha suurenev osakaal.

Joonis 52. 11, 13, ja 15 aastaste seas ülekaaluliste ja/või rasvunud kooliõpilaste osakaal.
Allikas: Tervise Arengu Instituut
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4.12. Kooliõpilaste sõltuvusainete tarvitamine
Raplamaal on viidud kooliõpilaste seas läbi küsitlusi uimastitarbimise kohta 2001.aastast.
Suitsetamine maakonna koolinoorte seas on ajas langeva trendiga. Eriti oluline on suitsetamist
mitteproovinute arv ja see näitaja on aastast aastasse tõusnud. Populaarsust koguvad suitsuvabad
tubakatooted jt alternatiivsed vormid, mis ei ole ka seadusega reguleeritud. Regulatsioon peab tulema
praegu seega koolilt (kooli sisekorra eeskiri).
Alkoholi tarbimine ei ole vähenenud, tarbitakse enim lahjasid alkohoolseid jooke, vähenenud on kange
alkoholi tarbimine.
Narkootikumide pakkumine on ajas tasapisi suurenenud, narkootikumide proovimine on 2008. aastaga
võrreldes samal tasemel.
Informatsiooni sõltuvusainete kahjulikkuse kohta saavad õpilased kõige rohkem inimese-õpetuse
tundides (87%), mis näitab, kui olulised on need tunnid. Järgmine allikas on internet (66%). Interneti
osakaal on võrreldes 2010. aastaga tõusnud (11% võrra). 40 % kasvatuslikust infost tuleb ka perekonnalt
(vanematelt). Kui 2010. aastal nimetasid uimastite teemal kõnelnud lektorit 16% vastanutest, siis 2013
on see % tõusnud (33%-ni), mis on hea näitaja.

Joonis 53. Suitsetamine aastate võrdluses 2002-2013 Allikas:Rapla Maavalitsus

Joonis 54. Suitsetamine küsitletute seas kokku 2013. Aastal. Allikas: Rapla Maavalitsus
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Joonis 55. Narkootikumide proovimine aastate võrdluses. Allikas: Rapla Maavalitsus

Kange alkoholi tarbimine õpilaste hulgas
2010. ja 2013. a. võrdluses
70%
60%

58%

50%
48%

40%

igakuised tarbijad

30%

27%

30%

10%

harva tarbijad

15%

20%

5%

iganädalased tarbijad

10%
4%

mitte kunagi ei tarbi

0%
1

2

Joonis 56. Kange alkoholi tarbimine õpilaste hulgas 2010. ja 2013. aasta võrdluses. Allikas: Rapla Maavalitsus

Joonis 57. 11. klassi noorte hulgas narkootikumide proovimine aastatel 2003-2013. Allikas: Rapla Maavalitsus
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4.13. Teismeliste (alla 18-aastased) rasedused (sh abordid ja sünnitused)
Raplamaal oli kümnendi alguses võrreldes Eesti keskmisega väga kõrge teismeliste raseduste arv.
2000.aasta kevadel loodi maakonda MTÜ Rapla Noorte Nõukoda, mille üheks oluliseks tegevuseks on
noorte seksuaalnõustamine, siin on kohalik „Amor“ kabinet. Alates 2005.aastast on teismeliste rasedus
maakonnas olnud juba madalam kui Eesti keskmine näitaja.

Joonis 58. Teismeliste abortide arv 2000-2014. Allikas: Tervise Arengu Instituut

4.14. Koolitoit
Tegevused Rapla maakonna koolitoidu edendamiseks:
 Koolitoidu parendamiseks on Rapla maakonnas läbi viidud 5 järelvalvet: 1999 ja 2002 Rapla
Maavalitsuse ja maavanema eestvõtmisel ning 2005, 2010 ja 2015 a. maakonna südame- ja
veresoonkonnahaiguste ennetamise, hiljem RTA programmi raames.
 Projektide käigus on nõustatud koole menüüde koostamise osas ning sobivama
köögiplaneeringu, tööpindade, seadmete ja töövahendite valikul.
 Enamikes koolides prooviti toite, samuti küsiti laste ja personali arvamust koolitoidu kohta.
 Pöörati suurt tähelepanu käte pesule, söögisaali miljööle ja mikrokliimale, söömisvahenditele.
Projekti käigus ilmnes vajakajäämisi:
 Märksõnaks peab saama kooli- ja köögitöötajate vaheline koostöö.
 Lähtuvalt toidupüramiidist vajavad menüüd suuremat tähelepanu tasakaalustamise osas.
 Magustoit on lapsele väga oluline! Magustoitude osatähtust on vaja tõsta, sest need on liiga
ühekülgsed. Rohkem on vaja kasutada marju ja puuvilju. Magusatest putrudest on võimalik
ahjus valmistada suurepäraseid õhulisi pudinguid, lisades juurde munakollast ja vahustatud
munavalget. Lapsed sööksid hea meelega õrnu toorvahte, mida saab valmistada vahustatud
vahukoorest, juurde lisades kohupiima, jogurtit, hakukoort ning kamajahu, karamellriivleiba ja kaerahelbeid, marju ja puuvilju, pähkleid jne.
 Kastmete ja lisandite valikut võiks muuta mitmekülgsemaks. Kartulist, köögiviljadest, pastast ja
riisist saab hea tahtmise korral vahelduseks palju erinevaid põhiroogasid valmistada.
 Leiva- ja saiatoodete valikus võiks rohkem olla täisteratooteid, juurde võiks pakkuda maitsevõid.
 Piimale lisaks tuleks luua alternatiive (vesi, sidrunivesi, kali, mahlajoogid).
 Rohkem tuleks rõhku panna toitude välimusele. Kõikides roogades peaks rohkem kasutama
köögivilju ja puuvilju ning marju. Need on väga värvikad, maitserohked, mahlased ja ääretult
tervislikud.
 Söömisnõud ja -vahendid ning klaasid vajavad ikka veel osades koolides väljavahetamist.
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Köökide tehnoloogilisi uuendusi tuleb läbi viia tervikule mõeldes ja eelkõige töötegijast
lähtuvalt. Koka töö peab olema ergonoomiline ja ökonoomne.
Millised muutused on toimunud 15 aasta jooksul:
 Koolikokkade maine on tõusnud - tööd tehakse köögis kaunites ametiriietes ja vääriliste
kokanugadega. Nugade hoidmiseks on seintel korralikud magnetribad.
Esimesel reidil oli köökides näha kurbi dressipükstes ja kitlites kokki. Halb oli seegi, et nad olid
oma töömuredega täiesti üksi jäetud.
 Toimub pidev uuenduskuur nii köögis kui söögisaalis. Algusaastatel oli nukker pilt ka seadmete
ja töövahendite osas. Enamikes kohtades kooriti kartuleid käsitsi, suurt puudust tunti ahjudest,
nõudepesumasina süsteemidest, kasutusel olid vananenud köögi- ja saalinõud. Selles osas
oleme suutnud teha kõige suurema ja kiirema hüppe. Enamikes koolides on söömiseks uued
kaasaegsed toidunõud.
Kahju, et mõningal juhul on kõige parema varustusega köökides kasutusel pooltooted, mis
vajavad ainult soojendamist või valmis desserdid, mida on vaja ainult jagada. Tegelikult tuleb
seadmete ja töövahendite olemasolu õigustada mitmekülgse menüüga.
 Koolikokkade teadmiste ja oskuste tase on järjepidevalt kasvanud, tuntakse suurt huvi koolituste
vastu. Rapla maakonna kokad on väga usinasti kasutanud töö kõrvalt õppimist Kehtna
Majandus- ja Tehnoloogiakooli kaheaastasel toitlustusteenindusõppel. Peale selle on kasutatud
enda igapäeva rutiinist välja toomiseks erinevaid lühikoolitusi.
 Rapla maakonna lapsed saavad koolis korralikult kõhud täis. Hea meel on selle üle, et me oleme
suutnud säilitada tervisliku sooja koolilõuna parimal kujul.
 Oleme aastaid kogenud, et meie maakonna koolitoit on maitsev ja naturaalne.
 Kaks korda (2007 ja 2009) on konkursil „Parim koolisöökla“ tulnud võitjaks Kivi -Vigala Põhikool
(kokk Rutt Rasva).
Kokkuvõtvalt:
Meil on väga asjatundlikud ja oma tööd armastavad koolikokad, suur arv kokki motiveerivad koolijuhte
ja majandusjuhatajaid. Kooliköökide ja söögisaalide keskkond on saanud enamikes maakonna koolides
21. sajandile vastava sisustuse. Kõige olulisem, et meie koolilapsed saavad maitsvat, tervislikku ja sooja
koolilõunat.

V TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND
5.1. Keskkonna mõjurid
Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega on üks ühiskonna prioriteete. Igaühe õigus
veele võimaldab realiseerida inimese õigust elule, tervise kaitsele ja inimväärikusele. Raplamaal põhineb
vesivarustussüsteem põhjaveel, kuid osa elanikke tarbib vett ka maapinnalähedastest kaitsmata
veekihtidest.
 Veemajandus Raplamaal on viimastel aastatel oluliselt muutunud. On rajatud uusi ja laiendatud
ning uuendatud olemasolevaid ühisveevärke. Raplamaal on hetkel 64 tegutsevat joogiveevärki.
On seitse veevärki, mille tootmismaht on üle 101 m3/ööpäevas. Seitsmeteistkümnel
ühisveevärgil on olemas raua- ja lõhnaärastuse puhastusseade.
Joogivee kvaliteedi
parandamiseks on tehtud järgmist: Valgu Lasteaed- Põhikooli veevärk on liidetud Valgu küla
ühisveevärgiga, Kasti, Varbolasse ja Lauknale ehitati uued puurkaevud, Hagudi LasteaedPõhikooli puurkaev lülitati välja ja ühendati Hagudi asula ühisveevärgiga, Kuusiku aleviku
puurkaev ühendati Ira külaga ja sinna paigaldati pöördosmoosiseade, mis parandas fluoriidi
probleemid. Märjamaal ühendati Oru, Jaama ja Raua trassid. Veemajanduses on ees (üle 2000
elanikuga asulatest) Kohila projekti lõpuleviimine (töödega alustatakse 2010 suvel). Teiste üle
2000 elanikega asulate veemajandus on maakonnas rekonstrueeritud.
 Veekvaliteet on aastatega keemiliste näitajate osas paranenud. 2009. aastaks on tunduvalt
suurenenud elanike arv, kes tarvitavad tervisele ohutut ja kvaliteedinõuetele vastavat joogivett.
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Epidemioloogiliselt ohtlikke olukordi, mis on seotud ebakvaliteetse joogivee ja kanalisatsiooni
avariidega, viimastel aastatel esinenud ei ole.
 Ametlikke avalikke randasid ja supluskohti Raplamaal ei ole registreeritud, kuid teadaolevaid
ujumispaiku hakkas Terviseamet 2010. aastal siiski kaardistama.
Raplamaal on puhas loodus ja tervislik elukeskkond. Looduskeskkonna poolest on Rapla maakond rikas,
kuid seda tähelepanelikumalt peab jälgima võimalikke ohtusid ja neid ennetama.
 Kaitsealade võrgustik on välja arendatud ning piisav.
 Jäätmemajandust on arendatud vastavalt maakonna arengukavas plaanitule ning esmased
eesmärgid on saavutatud (toimiv jäätmejaamade võrgustik).
1

Järvakandi alev

Jäätmete kokkukandepunkt

2

Kohila vald

Kohila jäätmejaam

3

Märjamaa vald

Märjamaa jäätmejaam

4

Rapla vald

Rapla jäätmejaam

Tabel 21. Rapla maakonna jäätmejaamad. Allikas: Keskkonnaministeerium

 Õhusaaste on probleemne suurkatlamajade mõjualas (vääveldioksiidi hulk). Täiustatakse
Salutaguse Pärmitehase õhusaaste ennetusmeetmeid. Elanikkond reageerib väga tõsiselt põllumajandusest (loomakasvatus) tulenevale õhusaastele. Jätkuv trend on aktiivne osalemine
keskkonda mõjutavate projektide keskkonnamõju hindamise avalikel koosolekutel, probleemide
püstitamine, tegevuste vaidlustamine, kohtust lahenduste otsimine. Olgu siis tegu kaevanduste
või teetrasside valikuga. See näitab kodanikeühiskonna arengut ja võimalike ohtude varast
teadvustamist.

5.2. Transport ja teedevõrk
Rapla maakonna ühistranspordi aastane töömaht on 1,15 miljonit liinikilomeetrit.
Liinivõrgu tihedus on võrreldes teiste maakondadega üks hõredamaid ja see on 403 liinikilomeetrit
ruutkilomeetrile aastas.
Seda suhteliselt hõredamat maakonnaliinivõrku toetavad maakonda läbivad kaugliinid, maakonda läbiv
raudtee ja valdade õpilasliinid.
2009. aastal teenindati maakonnaliinidel 417,7 tuhat reisijat, kes sõitsid kokku 5671,4 tuhat
reisijakilomeetrit.
Keskmine reisi pikkus oli 13,6 kilomeetrit. Keskmine reisi pikkus on viimastel aastatel suurenenud, mis
tähendab, et lühemate vahemaade läbimiseks on ühistransporti hakatud vähem kasutama.
Kui reisijate arv maakonnaliinidel on viimasel kümnendil näidanud pidevat vähenemist, siis 2009. aastal
reisijate arv meie maakonnas võrreldes 2008. aastaga suurenes.
Loodame, et ühistransporti kasutavate inimeste arv on stabiliseerunud.
Reisijatele mugavamate ja loogilisemate sõidugraafikute ettevalmistamisega tegeleb maavalitsus
koostöös valdadega.
Projekti ‚,BalticClimate’’ raames tehti reisijate küsitlus, millega selgitati reisijate tegelikud vajadused ja
soovid liiklemiseks ühest punktist teise. Töö lõppeesmärgina peaks tekkima ühistranspordi liikumise
loogiline maatriks, mida juurutades peaks ühistranspordisüsteem muutuma reisijatele oluliselt
ratsionaalsemaks.
Hetkel on probleemiks maakonnaliini busside keskmine vanus, mis on 13,1 aastat.
Kuigi meie vedajad jõudumööda uuendavad oma bussiparki, on see tegevus raskendatud, sest viimased
majandusaastad on vedajad lõpetanud olulise kahjumiga.
Allikas: Rapla Maavalitsus
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5.3. Inimkannatustega liiklusõnnetused
Inimkannatustega liiklusõnnetuste arv on alates 2007.aastast püsiva langustrendiga. Samuti on
vähenenud jalgrattaõnnetused.
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Joonis 59. Inimkannatustega liiklusõnnetuste arv. Allikas: Tervise Arengu instituut (LO02)

5.4. Liiklusõnnetustes hukkunud ja vigastatud
Liikluses vigastatute ja hukkunute arv on viimastel aastatel vähenenud, võimalikeks põhjusteks
majanduslikult raske aeg - autode hulga vähenemine ja ka noorte juhtide osakaalu vähenemine.

Joonis 60. Liiklusõnnetustes hukkunud ja vigastatud. Allikas: Tervise Arengu Instituut LO02

5.6. Uppumised
Raplamaal on hulgaliselt looduslikke ujumiskohti: jõed, järved ja tehisjärved (sh karjäärid). Ühtegi
ametlikku ujumiskohta vetelpääste jms sinna juurde kuuluvaga ei ole. Uppumissurmasid oli perioodil
2008-2010 – 2. 2003.aastal uppus Raplamaal 6 ja 2004.aastal 4 inimest. Eestis tervikuna on
uppumissurmade osakaal oluliselt vähenenud võrreldes varasema ajaga. Uppumise oluliseks põhjuseks
on alkoholi tarvitamine veekogu ääres.
Analüüsides 2008.a. andmeid võib öelda, et kolmveerand uppunutest on meesterahvad ja uppumisaldim
vanuserühm on 50-59 ja 70 ja vanemad.
Üsna olulise osa õnnetustest moodustavad paatide ja süstadega toimunud õnnetused.
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Joonis 61. Uppumised Eestis ja Raplamaal 2010-2014. Allikas: Päästeamet

Joonis 62. Uppumissurmad Eestis aastatel 1994-2089. Allikas: Päästeamet

Joonis 63. Uppunute jaotuvus Eestis vanuserühmiti 2008.a. andmete põhjal. Allikas: Päästeamet
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5.7. Kuritegevus
Kuritegude arv on võrreldes Eestiga Raplamaal oluliselt väiksem kuid kuritegude arvu tõusutrend on
olemas. Kui varavastaste kuritegude arv on Raplamaal väiksem Eesti keskmisest, siis isikuvastaste kuritegude arv on suurem ja eeskätt annab siin tooni kehaline väärkohtlemine.
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Joonis 64. Kuritegevus maakonnas. Allikas: Statistikaamet ( JS009)

5.8. Lähisuhtevägivald
Politseis nimetatakse lähisuhtevägivalla juhtumiteks lisaks peresisese abikaasade vahelisele konfliktile
näiteks ka vendade ja õdede vahel juhtunud, lastelaste vanavanemate vahel juhtunud, endiste
elukaaslaste vahel juhtunud, ämma ja minia vahel juhtunud, pruudi ja peigmehe jne vahel juhtunud
vägivallaakte. Alati ei ole need otseselt pered, sest koos ei elata, aga neil on sugulus vms sidemed.
Inimeste teadlikkus on suurenenud ja inimesed on muutunud julgemaks vägivallaga seotud juhtumeid
avalikustama ning seda mitte taluma.

Joonis 65. Registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumid 2011-2015. Allikas: Rapla politseijaoskond
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5.9. Tulekahjud ja tulekahjudes hukkunud
Tulekahjude ja tulesurmade arv näitab maakonnas langustrendi. Alates 2006. aastast toimib üle-eestiline
ennetusprogramm ja kõikides päästeosakondades on ametis ennetustöö spetsialistid. Alates 2009.
aastast on suitsuandur kodudes kohustuslik. Raplamaal on nii ennetus- kui päästetöö väga heal tasemel.
Raplamaal on 12 vabatahtlikku päästekomandot: Kaiu vallas Kaiu, Kuimetsa ja Vahastu abikomandod,
Käru vallas Käru abikomando, Kehtna vallas Kehtna Päästeteenistus ja Lokuta Vabatahtlik Tuletõrjeselts,
Raikküla vallas Raikküla Vabatahtlik Tuletõrjeselts, Märjamaa vallas Valgu, Kasti ja Varbola abikomando
ning Laukna Pritusmeeste Selts, Vigala vallas Vana-Vigala abikomando.
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Joonis 66. Tulekahjude arv. Allikas: Päästeamet
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Joonis 66. Tules hukkunute arv Raplamaal. Allikas: Rapla päästeosakond
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5.10. Kõrgendatud riskiga objektid
Raplamaal on üksikud tööstused, mis tegelevad kemikaalidega ja seetõttu on kõrgendatud riskiga
objektide nimistus. Nendeks on Sadolin AS ja Ingle AS. Ülejäänud objektid on kütusetanklad.
Ettevõte
Rapla vald

Tegevusala

Kategooria määramise
aluseks olev kemikaal

Värvide ja
puidukaitsevahendite
tootmine
Kemikaalide ja tooraine
import, ladustamine ja
edasimüük
Mootorikütuste müük
Mootorikütuste müük
Mootorikütuste müük
Mootorikütuste müük

White spirit, etüülatsetaat,
butüülatsetaat, etanool,
tolueen, ksüleen, butanool
Ammooniumnitraat,
kaaliumnitraat, metanool,
naatriumhüdroksiid
Bensiin, diiselküte
Bensiin, diiselküte
Bensiin, diiselküte
Bensiin, diiselküte

Mootorikütuste müük

Bensiin, diiselküte

Eidapere tee 3, Järvakandi v,
Raplamaa

Mootorikütuste müük

Bensiin, diiselküte

Aadress

Tegevusala

Kategooria määramise
aluseks olev kemikaal

Ingliste k, Kehtna vald,
Raplamaa

Kemikaalide ja tooraine
import, ladustamine ja
edasimüük
Mootorikütuste müük

Lämmastikhape, ammoniaak

Mootorikütuste müük

Bensiin, diiselküte

Mootorikütuste müük

Bensiin, diiselküte

Mootorikütuste müük

Bensiin, diiselküte

Urge k, Kohila v, Raplamaa
Viljandi mnt 2A, Kohila ,
Raplamaa

Mootorikütuste müük

Bensiin, diiselküte

Mootorikütusemüük

Bensiin, diiselküte

Käru k, Käru v, Raplamaa

Mootorikütuste müük

Bensiin, diiselküte

Jädivere k, Vigala v,
Raplamaa

Mootorikütuste müük

Bensiin, diiselküte

Aadress

ES Sadolin AS

Kastani 7 Rapla, Raplamaa

Ingle AS Valtu ladu
Hepa OÜ Rapla I tankla
Hepa OÜ Rapla II tankla
Hepa OÜ Seli tankla
Lukoil Eesti AS rapla tankla
Neste Eesti AS Rapla tankla
Järvakandi vald
Tulihein OÜ Eidapere tankla

Ettevõte
Kehtna vald

Ingle AS Ingliste ladu
Hepa OÜ Kehtna tankla
Märjamaa vald

Valtu k, Rapla vald,
Raplamaa
Viljandi mnt 124, Rapla
Tallinna mnt 2 A, Rapla
Seli k, Rapla v, Raplamaa
Kastani 9 Rapla, Raplamaa
Tallinna mnt 1 Rapla,
Raplamaa

Kehtna, Kehtna v, Raplamaa

As Comser Laukna tankla
Lukoil Eesti AS Märjamaa
tankla
Statoil Eesti AS Märjamaa
tankla
Kohila vald
Statoil Eesti AS Urge tankla
Hepa OÜ Kohila tankla
Käru vald
Hepa OÜ Käru tankla
Vigala vald
Lukoil Eesti AS Enge tankla

Laukna k, Märjamaa v,
Raplamaa
Uus tn 6 Märjamaa,
Märjamaa v, Raplamaa
Orgita k, Märjamaa v,
Raplamaa

Bensiin, diiselküte

Tabel 22. Kõrgendatud riskiga objektid Raplamaal. Allikas: Rapla Päästeosakond

5.11. Tööõnnetused
Esialgselt statistilisi andmeid vaadates võib jääda mulje, et tööohutuse seisukohalt on toimunud suured
muutused, kuna võrreldes 2008. aastaga toimus tööõnnetusi 2009. aastal ligikaudu poole vähem. Ja
2014. aastaks on saavutatud 2006.aasta tase. 2009.a. tööõnnetuste arvu järsu vähenemise taga võib olla
mitmeid tegureid. Üheks neist oli töökeskkonna järelevalve tõhustamine tööinspektsiooni poolt ning
teiseks tööandjate ja töötajate arvu vähenemine. 2008. aastast alates on raskete tööõnnetuste arv
vähenenud ja see on 2014. Aastal poole väiksem kümne aasta tagustest näitajatest.
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Turule on jäänud ettevõtted, kes on suutnud oma töökeskkonda turvalisemaks muuta: vanad seadmed
kaasaaegsemate vastu välja vahetada ning töötajaid piisavalt motiveerida, et nad järgiksid töökeskkonna
osas töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Loomakasvatuses on Euroopa Liidu toetusel valminud uued
farmid, mis on sisustatud vastavalt töökeskkonna ohutusnõuetele. Samuti on tööandjal võimalik seoses
tööpuudusega leida endale kvalifitseeritumaid töötajaid.

Joonis 67. Tööõnnetused aastatel 2005-2014 Raplamaal. Allikas: Tervise Arengu Instituut (TO01)

5.12. Tervist edendavad töökohad
Tervist edendaval töökohal (TET) on tervise edendamine integreeritud ettevõtte igapäevase strateegilise juhtimise osaks.
Tervist edendava töökoha üheks eesmärgiks on vähendada kutsehaiguste ja -tööst põhjustatud haiguste
osakaalu, tõsta töötajate terviseteadlikkust, parandada töökeskkonda ning kokkuvõtteks inimeste
elukvaliteeti ja töövõimet.
Rapla maakonnas kuuluvad TET võrgustikku 19 asutust – osad on suured ettevõtted, mille ketid ulatuvad
üle Eesti:
Selver AS 2006
Eesti Post AS 2006
G4S 2006
SEB 2006
Lääne Politseiprefektuur 2006
Maksu- ja Tolliamet 2007
Eesti Raudtee AS 2007
Swedbank 2011
Rimi Eesti Food AS (Säästumarket) 2011
Elion Ettevõtted 2012
Kohalikud ettevõtted/asutused:
Art Link Production (2006)
Rapla Keskraamatukogu (al 2006),
Rapla Hooldekeskus (2009)
Mõisamaa Hooldekodu (SA Hoolekandeasutused) (al 2009)
Järvakandi Kultuurihall 2010
Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 2010
Rein Reisid 2010
Kehtna Vallavalitsus 2011
Rapla Maavalitsus 2012
Allikas: Tervise Arengu instituut
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5.13. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad
 Raplamaal on 9 staadionit – esindusstaadioniks on Kohila Gümnaasiumi staadion, kus toimuvad
ka üleriigilised võistlused. Staadion puudub seni Juuru, Järvakandi ja Raikküla vallas. Järvakandis
on jalgpallistaadion (jalgpallistaadione maakonnas kokku 7). Multifunktsionaalseid
spordiväljakuid on 8.
 Ei ole ühtegi valda, kus ei oleks võimlat. Võimlaid on 21 - Rapla vallas on võimlaid 7, kõige
esinduslikumad on uued Rapla Sadolin Spordihoone ja Kohila Spordihoone võimlad, kus saab
korraldada ka üleriigilisi võistlusi.
 Lasketiire on kolmes vallas (kokku 4), 4 skateparki, 4 motokrossirada, 2 tehnikaspordirada
(kardirada).
 Välikorvpalliväljakuid on 7, välivõrkpalliväljakuid 7 ja rannavolle liivaväljakuid 8 (pooled neist
Kehtna vallas).
 Ujulaid on maakonnas 2, ka kahes lasteaias on lastebasseinid (Kelluke ja Siller).
 Järvakandis on vibustaadion.
 Kuusikul lennuväli.
 Ehitusjärgus on Paluküla Puhkekeskus ja Järta terviserada, millest saavad maakonna
tervisekeskused, omaette nähtus on Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi juures asuv tervise- ja
loodusrada.
 Suusarajad: Paluküla suusarajad ja valgustatud mäenõlv (2 km valgustatud rada, 3 km ja 5km
rajad); Keava mägede suusarada , Märjamaa terviserajad (1,8 ja 3 km), Järvakandi suusarajad.
Suusarajad asuvad ka koolide juures.
Allikas: Rapla Maakonna Spordiliit

 Jalgrattarajad - valminud on ka rattaradade kaartidekomplekt
Raja nr
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Marsruut
Rattaga ümber Rapla
Rapla - Rabivere - Rapla
Kaiu - Kuimetsa - Põlliku
Kohila - Hageri - Kohila
Kohila - Pahkla - Loone
Lelle - Lungu - Käru
Vigala - Avaste - Vängla
Rattaga ümber Märjamaa
Laukna - Maidla
Järvakandi - Lokuta - Eidapere
Juuru - Mahtra - Järlepa - Pirgu - Härgla - Juuru
Rapla - Kehtna - Keava - Ingliste - Rapla
Rapla - Kuusiku - Kabala - Purku - Rapla
Sillaotsa - Velise - Päärdu - Kilgi - Sillaotsa
Rapla - Jalase - Ohukotsu - Kuusiku - Rapla
Vigala - Kaguvere - Teenuse - Vigala
Toosikannu - Jõeküla - Kullimaa - Toosikannu
Kehtna - Kalbu - Vastja - Keava - Kehtna

Pikkus
68 km
53 km
35 km
30 km
35 km
35 km
25 km
33 km
24 km
31 km
33 km
44 km
35 km
25 km
40 km
29 km
31 km
25 km

Tabel 23. Jalgrattamarsruudid Raplamaal. Allikas: Rapla Maavalitsus

 Matkarajad:
Kaiu – Kuimetsa - Põlliku matkarada (jalgrattarada)
Paluküla liikumisrada (jalgrattarada)
Nelja Kuninga Tee (160 km) haarab kolme maakonda- Harju-, Rapla- ja Järvamaad tähistades
Jüriöö ülestõusu. Läbib Varbolat, Raikküla, Keavat, Vahastut ja Kuimetsa.
Loosalu –Paluküla õpperada (7 km)
Kuimetsa karstiala (3 km)
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Pae karstiala
Jalase- Sõbessoo matkarada (2 km)
Raikküla rada (3 km), algab Raikküla bussipeatuse parklast. Pakamäe orus on puhke- ja
lõkkekoht.
Vana-Vigala looduse õpperada
 Ratsutamise võimalused:
Maasikmäe talu ratsamatkad
Ratsutamisklubi “Sõber” Kehtna tall
Madise talu Lau küla
Kuusiku tall
Vinguti-Juurimaa talu Märjamaa vald
Elupuu talu Lipametsa küla, Raikküla vald

VI TERVISLIK ELUVIIS
6.1. Subjektiivne tervise enesehinnang
2009.aastal pärineb Eesti parim tulemus Rapla maakonnast – 65% tööealisest elanikkonnast hindas oma
tervise heaks või üsna heaks. Kolme aasta keskmisi võrreldes ilmnes, et aastatel 2004-2011 on
Raplamaal ( ja Saare ning Lääne-Viru maakondades) tervise enesehinnang järjepidevalt paranenud
(Allikas: Tervis Eesti piirkondades 2011). Väga hea või hea tervise enesehinnanguga on kõige rohkem
naised, rohkem kui 50%. Mehed peavad veidi rohkem oma tervist keskmiseks ning halvaks või väga
halvaks kui naised. Kui vaadata Eesti andmeid, siis võib öelda, et inimeste subjektiivne tervise
enesehinnang on aasta aastalt tõusnud ja keskmine ning halb enesehinnang vähenenud.
15- 34.a seas on ca 75% tervise enesehinnang hea või väga hea, 35- 44 .a seas on hea või väga hea
tervise enesehinnanguga 55% Raplamaa elanikest . Ootuspärastelt muutub vanuse kasvades olulisemaks
keskmise ning halva või väga halva tervise enesehinnangu osakaal.

Joonis 68. Oma tervist heaks või üsna heaks hinnanud tööealiste elanike osakaal Raplamaal.
Allikas: Tervise Arengu Instituut

57

Rapla Maakonna Terviseprofiil

Joonis 69. Tervise enesehinnang vanuserühmade võrdluses Raplamaal 2011.a. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite
uuring 2011, TAI

Joonis 70. Tervise enesehinnang meeste ja naiste võrdluses Raplamaal. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring
2011, TAI

Kui vaadata kogu Eesti andmete võrdlust soo ja haridustaseme lõikes, on selgelt näha, et kõrgharidusega
iniemsed peavad oma tervist kõige paremaks ning mida väiskem on haridustase, seda rohke peetakse
oma tervist halvaks või väga halvaks.

Joonis 71. Tervise enesehinnang soo ja haridustaseme järgi Eestis. Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

6.2. Füüsiline aktiivsus
Paikkonna tervisemõjurite uuringu andmte alusel võib öelda, et Raplamaa inimeste liikumisaktiivsus on
Eesti keskmisest madalam – üldse ei tegele liikumisega pea 40% tööealisest elnaikkonnast ning mitu
korda nädalas tegeleb kehalise aktiivsusega vähem kui 30% elanikkonnast vanuses 15-70. Kõige
aktiivsem ollakse vanuserühmas 25-34 ja füüsiliselt kõige vähem aktiivne on vanusrühm: 45- 54.
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Joonis 72. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul Eesti ja Raplamaa võrdluses. Allikas: Paikkonna
tervisemõjurite uuring, TAI

Joonis 73. Kehaliselt mitteaktiivne % elanikkonnast vanuserühmade kaupa Raplamaal. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring
2011, TAI

6.3. Ülekaalulisus ja rasvumine
Ülekaalulisus on Eesti elanike seas kasvav probleem. Kümne aasta jooksul on ülekaaluliste ja rasvunud
naiste hulk kasvanud 38%-lt 45%-ni ning meeste hulk 43%-lt 56%-ni. Meeste ülekaalu probleem
suureneb kiiremas tempos kui naiste oma. Ülekaalulisi poisse on ligi 2 korda rohkem kui tüdrukuid,
vastavalt 12 ja 6,5%. Ülekaaluliste osakaalu tõus on märgatav ja see on tõsine ohumärk. Suurenenud
ülekaaluliste poiste hulk annab alust arvata, et täiskasvanud meeste ülekaalu probleem tulevikus
suureneb veelgi. (TAI 2010)
Raplamaal on Eesti keskmisest oluliselt rohkem normaalkaalus inimesi ning vähem ülekaalulisi ja
rasvunuid. Kõige rohkem rasvunuid on vanuserühmades 25-44. Normaalkaalulisi on vanemas eas
(63,6%) oluliselt rohkem kui nooremates vanuserühmades. Ülekaalulisi on nooremates vanuserühmades
rohkem kui vanemates (15-34, 38-41%).
Kehamassiindeks (KMI) näitab inimese kaalu ja pikkuse suhet. Seda kasutatakse rasvumise
määramiseks ning südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise riski hindamiseks.

Joonis 74. Kehamassiindeks (%) võrdluses Eesti Ja Raplamaa inimesed. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring, TAI
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Joonis 75. Raplamaa kehamassiindeksi näitajad vanuserühmade kaupa (%).Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

6.4. Toitumine
Raplamaa inimesed söövad hommikust paremini kui Eestis keskmiselt (va vanuserühm 55-70).
Energiajooke tarvitavad raplamaalased (16%) rohkem kui Eestis keskmiselt (11%). Kõige rohkem
tarvitavad energiajooke nooremaelised vanuserühmas 15-24, 41%.

Joonis 76. Hommikusöögi söömine vanuserühma järgi – iga päev või enamikel päevadel. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite
uuring, TAI

Joonis 77. Energiajookide tarbimine 1-7 korda nädalas Eesti ja Rapla maakonna võrdluses 2011. Allikas: Paikkonna
tervisemõjurite uuring, TAI

Puu- ja köögivilja peab sööma 5 peotäit ehk portsjonit päevas. Raplamaal sööb nii vaid 5%
elanikkonnast, mis on siiski rohkem kui Eestis keskmiselt . Kolm kuni neli portsjonit puu- ja köögivilja
sööb Raplamaal 13% vastanutes. Üle 50% inimestest maakonnas ei söö puu- ja köögivilju igapäevaselt.
Kõige tublim on vanuserühm 25-34, kes söövad puu- ja köögivilju kõige rohkem.
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Joonis 78. Puu-ja köögivilja söömine Raplamaal ja Eestis 2011. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring, TAI

Joonis 79. Inimeste vanusegrupid, kes ei söö üldse puu- ja köögivilja (%) Raplamaal ja Eestis.
Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring, TAI

6.5. Alkoholi tarvitamine
Alkoholi kättesaadavus Raplamaal võrreldes Eestiga on veidi lihtsam- poole tunni jooksul on võimalik
hankida alkoholi 93% inimestest. Pea 100% noortest (15-24) saavad alkoholi kätte vajadusel kuni poole
tunni jooksul.
Enamus inimesi Raplamaal ja Eestis keskmiselt saavad alkoholi kätte kuni 10 minuti jooksul. Kuid alkoholi
kättesaadavus Raplamaal (63%) kuni 10 minuti jooksul on kõrgem kui Eestis keskmiselt. Enamus inimesi
(69-80%) vanuses 15-44 saab alkoholi kätte kuni 10 minuti jooksul. 45 - 54 aastastel kulub 44% alkoholi
kättesaamiseks kuni pool tundi, vanemaealised saavad jällegi kõige sagedamini alkoholi kätte kuni 10
minuti jooksul.

Joonis 80. Alkoholi kättesaadavus Eesti ja Raplamaa võrdluses. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring, TAI
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Joonis 81. Alkoholi kättesaadavus vanusegruppide lõikes. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring, TAI

Joonis 82. Alkoholi tarvitamine Raplamaal ja Eestis. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring, TAI
Vähemalt üks kord nädalas kuue alkoholiannuse tarvitajaid on Raplamaal veidi vähem kui Eestis keskmiselt, ka
neid, kes uuringule eelnenud 30 päeva jooksul mitte kordagi kuute alkoholiannust ei tarvitanud on Raplamaal
rohkem kui Eestis keskmiselt.

Joonis 83. Korraga vähemalt 6 alkoholiannuse tarvitamine (%). Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Kuni 6 alkoholiannust ehk siis purjutamisega tegelevad kõige tihedamini eakam vanuserühm (55-70),
vähemalt kord nädalas. Üks kord kuus tarvitavad rohkelt alkoholi kõige rohkem noored (15-24) ning kuni
kaks korda kuus 25-34 aastased.
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Joonis 84. Korraga vähemalt 6 alkoholiannuse tarvitamine viimase 30 päeva jooksul vanuserühmade võrdluses (%). Allikas:
Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Leibkonnaliikme kulutused alkoholile ja tubakatoodetele on võrredles Eesti keksmisega suuremad. Nii on
Raplamaalasel aastas kulud alkoholile pea 100 eurot ning tubakatoodetele 47 eurot (2011). Kulud
alkoholile mõnevõrra vähenesid võrreldes 2011.aastaga ja tubakatoodetele jällegi suurenesid.

Joonis 85. Leibkonnaliikme kulutused aastas alkoholi ja tubakatoodete peale. Allikas: Statistikaamet

6.6. Suitsetamine
Tubakatoodete kättesaadavus on sama hea kui alkoholi kättesaadavus maakonnas ning parem kui Eestis
keskmiselt. 100% lähedaselt on tubakatoodet kättesaadavad vanuserühmadele 15-44.
Enamus inimesi Eestis ja Raplamaal saavad tubakatooteid kätte kuni 10 minuti jooksul. Tubakatoodete
kättesaadavus Raplamaal (65%) sarnanab alkoholi kättesaadavusega, olles kõrgem Eesti keskmisest.
Enamus inimesi (78% - 85%) vanuses 15-44 saab tubakatooteid kätte kuni 10 minuti jooksul. 45- 54
aastastel kulub 44% tubakatoodete kättesaamiseks kuni pool tundi, vanemaealised saavad jällegi kõige
sagedamini tubakatooteid kätte kuni 10 minuti jooksul (51%).
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Joonis 86. Tubakatoodete kättesaadavus Eesti ja Raplamaa võrdluses. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Joonis 87. Tubakatoodete kättesaadavus vanuserühmade lõikes Raplamaal. Allikas: Tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Mittesuitsetajaid on Raplamaal mõnevõrra vähem kui Eestis tervikuna- kuid isegi mitte pooled
tööealisest elanikkonnast ei ole mittesuitsetajad! Suitsetamiest loobunuid on vähem kui Eestis tervikuna
(ca 16%), pühapäevasuitsetajaid on ca 7% ning regulaarselt suitsetajaid 28%!

Joonis 88. Suitsetamine Raplamaal ja Eestis 2011. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Eriti suur vahe on võrreldes Eesti keskmisega vanuserühmas 35-44, kus igapeävasuitsetajate osakaal on
40% ning 45-54 vanuserühmas 34%. Nooremas vanuserühmas suitsetatakse igapeävaselt 23-25%
ulatuses. Meestest suitsetab igapeävaselt 32,8% ja naistest 23,8% tööelaisest elanikkonnast.
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Joonis 89. Igapäevasuitsetajad vanuserühmade järgi Raplamaa ja Eesti võrdluses. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring
2011, TAI

6.7. Suitsetamine raseduse ajal
Suitsetavate rasedate arv on sel kümnendil tõusnud rohkem kui poole võrra. Võrreldes Eestiga
on Raplamaal suitsetavate rasedate osakaal kahjuks oluliselt suurem – see on väga
kahetsusväärne probleem.
Suitsetas Raplamaal

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

23

36

40

38

46

48

40

Tabel 24. Raseduse ajal suitsetavate rasedate arv Allikas: Tervise Arengu Instituut

Joonis 90. Suitsetavate naiste osakaal sünnitajatest Eesti ja Raplamaa võrdluses. Allikas: Tervise Arengu Instituut

6.8. Vaimne tervis
Depressioonisümptomeid esineb raplamaalastest 23% inimestest, mis on mõnevõrra vähem kui Eestis
tervikuna. Kõige vähem esineb depressioonisümptomeid vanuserühmas 25-34, vanuserühmadel 35-70
esineb depressiooni suhteliselt sarnaselt (25-26%-l). Depressioonisümptomeid esineb rohkem meestel
(26%) kui naistel (20%).

Joonis 91. Depressioonisümpromite esinemine Eesti ja Raplamaa võrdluses. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI
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Joonis 92. Depressioonisümptomite esinemine vanuserühmades Raplamaal 2011. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring
2011, TAI

6.9. Narkootikumide tarvitamine
Narkootikumide tarbimise osas on raplamaalased tagasihoidlikumad kui teiste sõltuvusttekitavate
ainete (alkohol, tubakas) osas. Kuigi ka täisaksvanud väidavad, et nt kanepitooteid on Raplamaal väga
lihtne kätte saada, on narkootikumide tarbimine Eesti keskmisest madalam ja narkootikumide tarbimine
üldse väike – üle 80% tööealisest elanikkonnast ei ole kunagi kanepit proovinud ning korduvalt on
kasutanud 7 %. Muid narkootikume (ergutid jms) ei ole kunagi proovinud üle 93% elanikkonnast, mis on
samuti Eesti keskmsiest kõrgem (89%).

Joonis 93. Elu jooksul kanepit tarvitanud Eesti ja Raplamaa võrdluses 2011. Allikas: Paikkonnatervisemõjurite uuring 2011,TAI

Noorte vanuserühm (15-24) väidavad, et kanepit on väga lihtne kätte saada. 18% küsitletutest vastasid,
et Raplamaal on narkootikume lihtne kätte saada, mis on Eestis üks kõrgemaid näitajaid.

Joonis 94. Kanepi hankimise keerukus vanuserühma järgi Raplamaal(%).Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI
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Joonis 95. Kanepi lihtne kättesaadavus maakondade võrdluses (%).
Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Joonis 96. Elu jooksul teisi narkootikume (nt ecstasyt, amfetamiini, kokaiini, heroiini) tarvitanud inmesed (%) Eesti ja Raplamaa
võrdluses. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

6.10. Sotsiaalne turvalisus
Raplamaalased usaldavad oma kodukandi inimesi rohkem kui Eestis keskmiselt pea 51% (Eestis 45,5%),
siiski ca 27% inimestest arvab, et kodukandi inimesi ei saa usaldada.

Joonis 97. Oma kodukandi inimeste usaldamine. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI
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Raplamaalased on teadlikud ja osalenud kodukandis erinevatel terviseüritustel, võrreldes Eesti
keskmisega (19,4) veidi rohkemgi (22,4%). Aktiivsemad vanuserühmad on 15-24 ja 45-54. Kõige
passiivsem on vanuserühm 55-70, mida peetakse tavapäraselt just kõige aktiivsemaks. Mis on aga müüt.

Joonis 98. Osalenud ühel või mitmel korral kodukandis toimuvanud terviseüritusel Eesti ja Raplamaa võrdluses. Allikas:
Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

.
Joonis 99. Osalemine terviseüritustel Raplamaal vanusegruppide võrdluses. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Vabatahtlikult ollakse Raplamaal valmis tegema kodukandi hüvanguks mõni töö (54%), mis on kõrgem
kui Eestis keskmiselt ( 47%). Siiski üle 30% inimestest ei ole selle väitega nõus ning ei ole ise valmis kaasa
lööma.

Joonis 100. Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö Eesti ja Raplamaa võrdluses. Allikas: Tervisemõjurite
uuring 2011, TAI

Kõige altimad vabatahltikult kodukandi hüvanguks panustama on vanuserühm 35-44 ja vanemad.
Noortest on omaalgatustlikult ümbruskonna hüvanguks valmis tegutsema ca 23%.
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Joonis 101. Valmidus teha oma kodukandis vabatahtlikult ära mõni töö Raplamaal vanuserühmade võrdluses. Allikas:
Tervisemõjurite uuring 2011, TAI

6.11. Turvakäitumine
Autos kasutavad turvavööd kõige sagedamini ja seaduskuulekamalt eakamad inimesed (vanuserühm 5570), kõige harvem aga vanuserühm 45-54! Mitte kunagi ei kasuta turvavööd kõige sagedasemini
noored, vanuses 15-24 (12,5%).

Joonis 102. Autos turvavöö kasutamine Raplamaal vanuserõhmade võrdluses. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011,
TAI

Helkurit kannavad kõige paremini 55-70 aastaste vanuserühm(92%) ning kõige halvemini 25-34 aastased
(60%).

Joonis 103. Helkuri kandmine Raplamaal vanuserühmade võrdluses 2011. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Kergliiklusteid on Raplamaale rajatud järjest rohkem, kuid ikkagi ei ole kogu maakond rahuldavalt
kaetud. Jalgrattaga sõitmine Raplamaal on noortest (15-24) 20% meelest väga ohtlik. Ülejäänud
vanusegrupid peavad aga rattasõitu 82-90% ulatuses täiesti või pigem ohutuks.

69

Rapla Maakonna Terviseprofiil

Joonis 104. Ohutus jalgrattaga sõitmisel Raplamaa rahva arvates vanuserühmade lõikes. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite
uuring 2011, TAI

6.12. Tervisealase teabe kättesaadavus
 Tervisedenduse metoodikakabinetis on kättesaadavad kõik Eestis jagamiseks mõeldud ja
väljaantud teabematerjalid. Kabinetti külastavad koolide ja lasteaedade töötajad, õpilased,
võrgustiku liikmed.
 Koolidele teabematerjalide jagamiseks on haridus- ja sotsiaalosakonnas sisse seatud koolide
postkastid. Lasteaedade materjalid jagab alushariduse peaspetsialist. Omavalitsustel on samuti
postkastid, kuhu vajadusel infomaterjalid saab jätta.
 Rapla maakonna tervisedenduse kodulehekülg asub Rapla Maavalitsuse veebilehel aastast
2001 aadressil www.raplamv.ee/tervis, mida toimetab tervisedenduse spetsialist. Koduleht on
eeskätt töövahendiks tervisedenduslikule võrgustikule aga ka laiematele sihtrühmadele.
 Maakonnalehes Raplamaa Sõnumid (endine Nädaline) on ilmunud alates 2000. aastast tervise
erilehed. Alates 2004 kannab väljaanne pealkirja Tervise Edendaja. Terviseleht ilmub tavaliselt
kord kvartalis (olenevalt rahalistest võimalustest). 2007. aastal ilmus erilehti 6 – poolaastas 3 tk.
Erileht on formaadis A3 4 lehekülge. 2009. aasta novembris ilmus Tervise Edendaja brošüüri
vormis (16 lk formaadis A4 ) – tegemist oli Eesti II Safe Community konverentsi eriväljaandega.
Ajalehe väljaandmiseks on toimetuse poolt määratud vastav toimetaja. Alates 2005. aastast oli
selleks Maire Kõrver, 2014. aastast Stina Andok. Maakonnalehe tiraaž on olnud 3500 - 3100
eksemplari. Lugejaküsitluse põhjal on olnud Tervise Edendaja lugejate poolt väga hinnatud.
 Tervisedendaja saadab päevakajalisi artikleid vallalehtedele, mis võimalusel avaldatakse. Samuti
avaldatakse kohaliku tervisenõukogu ja tervisedendajate kirjutisi, politsei, pääste jm infot.
Teabealast info jagatakse ka terviseüritustel: südamenädalal, mille raames toimuvad
kampaaniad kõikides valdades, maakonna tervise- ja turvalisuse messil mai alguses,
noorteüritustel jne.
Allikas: Rapla Maavalitsus

 Internetti kasutavad aktiivselt vaid 43% tööealisest elanikkonnast, mis on võrreldes Eestiga
tervikuna mõnevõrra väiksem (Eestis 49%). Nooremad vanuserühmad on aktiivsemad suhtlejad
(60-90%), kuid alates 35 eluaastast on aktiivne internetis madalam kui 36%.
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Joonis 105. Aktiivne suhtlemine internetis (e-posti teel, Facebookis, MSNis, Skypes, foorumites) Eesti Ja Raplamaa inimeste
võrdluses 2011. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Joonis 106. Aktiivne suhtlemine internetis (e-posti teel, Facebookis, MSNis, Skypes, foorumites) vanusegruppide võrdluses
2011. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

6.13. Tervislikku eluviisi toetavad üritused maakonnas
6.13.1. Tervisedenduse rahastamine
Raplamaa tervisedenduse oluliseks rahastajaks algusaastatel oli Eesti Haigekassa. Aastatel 2002-2004
rahastati tervisedenduslikke projekte Eesti Haigekassas konkursipõhiselt - projektide kvaliteedi järgi. See
tõi maakonda aegade suurimad ressursid. Rahastatud olid tervisedenduslikud koolid ja lasteaiad,
nõustamiskeskused, erinevad tervisedenduslikud programmid. Riiklikud programmid ja vahendid jõudsid
maakondadesse alates 2001. aastast (uimastiennetus). 2005. aastast alustati riikliku südame- ja
veresoonkonnahaiguste ennetamise programmiga. Raplamaa Omavalitsuste Liidu Arengufond on läbi
aegade rahastanud tervisedenduslikke väikeprojekte (KEAT, (M)Elu Mess, inimeseõpetuse ainesektsiooni tegevused, terviseõpetuse aineolümpiaad, TEK suvekool jms). Maanteeamet on toetanud
maakonna liiklusohutuse valdkonda (koolitused eakatele, KEAT, Sõida kaine peaga jms). Rapla
Maavalitsus on rahastanud arendusprojekte (Safe Community). Maakonna tervisedendust on toetanud
ka Hasartmängumaksu Nõukogu,
Eesti- Hollandi fond Päikeselill, Justiitsministeerium ja
Rahandusministeerium läbi erinevate meetmete. Oleme leidnud ka sponsoreid: Hansapank ja Ühispank
ning IF Eesti Kindlustuse turvafond. 2010. aastast on maakonnas oluliseks võimaluseks ka maaelu
edendamise programm Leader. Ühistegevusi on toetanud paljud institutsioonid: Eesti Punane Rist, Rapla
Politseijaoskond, Rapla päästeosakond, aga ka Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. 2014-2015
toimus riskilastele ja varase märkamise koostöövõrgustikule Justiitsministeeriumi rahastusel
ennetusprojekt (Karin Ratas), õppereisil osaleti 2014 Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel (Soome
september, Rootsi oktoober).
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Joonis 107. Tervisedenduse rahastus tuh/€ Raplamaal 1999-2015. Allikas: Rapla Maavalitsus

6.13.2. Pikaajalise traditsiooniga tegevused
Raplamaal on tervisedenduse spetsialisti eestvedamisel järjepidevalt tegeletud tervise edendamisega
alates 1995. aastast. Selle aja jooksul on ametis olnud kolm spetsialisti: Aili Laasner (1995-1999), Ülle
Laasner (al 1999) ja Liivia Vacht (2007-2009).
 Rahvusvaheline südamepäev (septembri viimane pühapäev) ja eakatepäev (oktoobri esimene
pühapäev) al 2003
 Igakuised väljaanded maakonnalehes “Raplamaa Sõnumid“ (endine „Nädaline”): “Tervise
Edendaja” - 4-küljelised erilehed , arv: 60 (al 2000)
 Lasteasutuste toidu järelevalve (1999, 2003, 2006,2010)
 Uimastiennetusnädal novembris- detsembris (al 2002), kampaania „Miks? Seks!“ (al 2008)
 Uimastiküsitluse läbiviimine koolinoorte seas mais – respondentide arv on olnud 600-1000 in
(al 2001)
 Liiklus- ja turvalisuse koolitus lasteaedades (interaktiivsed näidendid - al 2001)
 Tervisedenduslik konverents (al 1995)
 Oti- õpetajate koolitus (al 2003, kuni 20 õp koolitusel)
 Otsi Otti (ehk eksinud laps metsas) kampaaniaüritused:
2002 Oti päev Rapla linna lasteaedadega (4) - 80 last
2003 Oti päevad Raplas ja Märjamaal
al 2004 Oti nädal kõikidele lasteaedadele 4-s piirkonnas (Rapla, Järvakandi, Märjamaa,
Kohila)
2008 Otsi Ossi eakatekoolitused valdades
 TEK võrgustiku suvekoolid (al 2003)
 Inimeseõpetuse ainesektsioon loodi 1997.aastal, alates 1999 toimuvad igal aastal terviseõpetuse
aineolümpiaad ja parimate ainetundjate motiveerimine (aprill- mai)
 “Kaitse end ja aita teist!” maakonna 6. klassidele – koolitused õppeaasta jooksul ja 4-päevane
ohutuslaager Tarsi Turismitalus juuni teisel nädalal ( osalevad 14-15 kooli, osalisi ca 200, al 2008)
 Aita End ja Kaitse Teist (AEKT) ohutuspäev eakatele (al 2010)
 Tervise- ja turvalisuse mess (al 2008)
 Konkursid („Märka ohuallikaid“, vigastuste ennetamise projektikonkurss, koolisööklate
konkurss, „Suitsuprii klass“ , „Loobu ja võida“ jms)
 Konkurss “Raplamaa kõige turvalisem vald” toimus 2009.aastal. Osales 90% kohalikest
omavalitsustest (9-10-st), võitja Rapla vald, 2015 – osales60%, võitja Raikküla vald.
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6.13.3. Tooted ja trükised















Suumõõdutorud perearstidele ja sünnitusmajja
Munakiiver (2002, 2007)
Kleeps “Kiiver on PeaAsi!” (2002, kordustrükk 2003 ja 2006)
Helkur “Turvaline Raplamaa” (2007, 2008, 2009)
Märk Sul on kõik veel ees (2008)
Raplamaa terviseprofiil 2005
Raplamaa turvalisuse programm 2007-2009
Tervisedendus lasteasutustes 2006 (konverentsikogumik)
Ülevaade tubakaennetuse tegevustest ja tubakatarbimisest 2007
Tervise Edendaja – ca 60 numbrit
Uimastiennetusnädala postrid (Oled oled mõnus piff, Suudleb sind keegi jee jt)
Uimastiennetusalased voldikud (tubakas, alkohol, narkootikumid)
Maapäeva voldik “TERVIS KODUKANDIS: Õnnetuste ja vigastuste ennetamine”(2001)
Video tervise ja turvalisuse messist (2008) ning KEAT suvelaagrist (2008) – reklaami eesmärgil
ning 2009.a. konverentsi video.
 Maakondlike tervisekampaaniate plakatid, kleebised, kalendrid – Enne pessu, siis bassu,
Hammas palub hoolitsust.
6.13.4. Tervisedenduslikud konverentsid




















1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2011
2011
2012
2013
2014
2015

"Tervis ja kohalik võim"
"Tervisekonverents"
"Alkoholikonverents"
"Narkomaania maakonnas täna ja homme I"
"Perekond muutuvas ühiskonnas"
"Vigastused ja kogukonna tervis" (79 in)
"Narkomaania maakonnas täna ja homme II (ca 100 in)
"Terve laps on ülim rikkus" (84 in)
"Eesti I Safe Community konverents" (148 in)
õpilaskonverents "Narkomaania maakonnas täna ja homme III” (150 in)
“Tervisedendus lasteasutustes” (86 in)
“Elukestev liikumisharrastus” (85 in)
„Eesti II Safe Community konverents“ (135 in)
„Meeste tervis!
Noorte tervisekonverents
„Vaimne tervis“
Tervisedendus kohalikes omavalitsustes
„Sa oled see, mida sööd“ – tervisliku toitumise konverents (150 in)
„Kas Marsil õitsevad õunapuud?“ – kriisidega toimetulek ja ennetus (119 in)
6.13.5. Tervisedenduse olulised arengulised sündmused







Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi loomine – 2005
Eesti Naabrivalve Rapla koordinaatori kaasamine ja tegevuse arendamine maakonnas – 2005
Kaitseliidu aktiivne kaasamine – 2008
Tre-Raadioga koostöö tervisesaadete tootmisel – 2011
Eesti Hambaarsitde Liiduga koostöö - 2015
6.13.6. Kohalike omavalitsuste arendamine

Osalus on olnud KOV-de poolt alati 80-100%
2003 esimene koolitus KOV juhtidele toimus koos Viljandimaaga
2004 KOV tervisenõukogude (-aktiivide) koolitused (2 koolitust: mais ja novembris)
2006 koolitus ROL-ile ja KOV-de tervisenõukogudele (Pirgu mõisas) (18 ROLi liiget ja 30 KOV inimest)
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2007 veebruar 2-päevane koolitus Toila Sanatooriumis (40 inimest)
2007 august 2-päevane koolitus Toosikannu puhkekeskuses – sotsiaalministriga (Maret Maripuu)
kohtumine! (54 inimest)
2007 oktoober – aitame ESF programmi välja töötada (26 in)
2008 kootööseminar Lääne-Viru maakonna KOV tervisenõukogudega
2009 2-päevane ESF koolitus Toosikannu Puhkekeskuses (24 in)
2009 oktoober tervisedenduse baaskoolitus (25 in)
2009 november terviseprofiilide koolitus (24 in)
2011 juuni KOV tervisenõukogude suvekool
2012 mai 2-päevane suvekool Adila Campis ja novembris 2-päevane Toosikannu Puhkekeskuses
2013 mai 2-päevane suvekool Roosta Puhkekeskuses
2014 aprill 2-päevane suvekool koos Tartumaaga Toila Spaas
2015 september hindamisekollitus, koolitaja Elo Paap (23 in)
6.13.7. Rahvaspordiüritused
 Üheks suuremateks ja omanäolisemateks rahvaspordi üritusteks on valdade tali- ja suvemängud,
mida korraldab Rapla Maakonna Spordiliit koostöös kohalike omavalitsustega. Osalejateks on
lastest kuni veteranideni ca 700-800 inimest. 2010.a. talimängudel osales 318 inimest 7-l alal.
 Maakonnas korraldatakse erineva mastaabiga rahvajookse: Alu suurjooks septembris, Võidu
jooks juunis, Purila-Hagudi rahvajooks oktoobris. Rahvajookse korraldatakse ka piirkonniti:
Kehtna sügisjooks, Järvakandi alevijooks, Laukna sügisjooks, Märjamaa alevi jooks, Kabala
kablutamine, Mudilaste sügisjooks ja Vankrite Võiduajamine jne.
 Peale jooksude on maakonnas populaarne rattasõit ning selles valdkonnas toimuvad sellised
üritused nagu Rattaga Raplamaal, Rapla Rattamaraton Paluküla 100.
 Läbi terve suve korraldatakse orienteerumispäevakuid.
 Alates 2011 toimu suurüritus Raplamaa Rull.
 Rapla linna Jüriöö jooks – kooliõpilastele al 1995, al 2014 töökollektiivid (täiskasvanud), 2014 10
võistkonda, 2015 – 15 võistkonda.

VII TERVISETEENUSED
7.1. Tervishoiuteenuste kättesaadavus
Maakonnas on 2 haiglat - Raplas ja Märjamaa.
SA Raplamaa Haigla on üldhaigla, mis pakub patsientidele ambulatoorset ja statsionaarset abi. Lisaks on
haiglal erakorralise meditsiini osakond, mis teenindab nii ise tulnud kui kiirabi poolt toodud patsiente,
samuti pakub haigla statsionaarse õendusabi teenust (hooldusravi).
Patsientide tervisemuredele püüab haiglas lahendusi leida ligi 40 arsti 15 arstlikul erialal ning neile on
selles toeks üle 100 meditsiiniõe ja hooldusõe.
Maakonna teine haigla on Märjamaa Haigla AS. Märjamaal osutatakse statsionaarset hooldusravi ja
ambulatoorset taastusravi ning rehabilitatsiooniteenust.
Rapla maakonnas on 20 perearsti. Nimistute suurus ulatub 600 kuni 3400 inimeseni. Suuremate
nimistutega perearstidel on abiarstid. Maakonnas töötab 20 hambaarsti.
Eraõiguslikul alusel töötavad maakonnas silmaarst (OÜ Cilia) ja günekoloog (OÜ Praxsis).
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7.1.1. Haiglaravi
Raplamaal on kaks haiglat: SA Raplamaa Haigla ja Märjamaa Haigla AS.
Märjamaal osutatakse statsionaarset hooldusravi ja ambulatoorset taastusravi ning
rehabilitatsiooniteenust.
SA Raplamaa Haigla on üldhaigla, mis pakub patsientidele ambulatoorset ja statsionaarset abi. Lisaks on
haiglal erakorralise meditsiini osakond, mis teenindab nii ise tulnud kui kiirabi poolt toodud patsiente,
samuti pakub haigla statsionaarse õendusabi teenust (hooldusravi). Patsientide tervisemuredele püüab
haiglas lahendusi leida ligi 40 arsti 15 arstlikul erialal ning neile on selles toeks üle 100 meditsiiniõe ja
hooldusõe.
SA Raplamaa Haigla kuulub Tervist Edendavate Haiglate üleriigilisse võrgustikku.
Raplas on statsionaarse eriarstiabi võimalus üldhaigla tasemel. Terviseameti poolt antud tegevusloa järgi
on Raplas 70 aktiivravi (sh 4 psühhiaatrilise ravi) kohta. Iseseisvaks statsionaarseks õendusabiks on
Märjamaal 35 voodikohta ja Raplas 25 voodikohta.
SA Raplamaa Haiglas on erakorralise meditsiini, sisehaiguste, üldkirurgia ja psühhiaatriaosakond, samuti
on voodid lastehaiguste ja raseduspatoloogia ning günekoloogiliste haiguste raviks. Eraldi on õendusabi
osakond.
7.1.2. Eriarstiabi
Ambulatoorset eriarstiabi osutab maakonnas Raplamaa haigla polikliinik järgmistel erialadel:
 Sisehaigused
 Neuroloogia
 Kardioloogia
 Reumatoloogia
 Pulmonoloogia
 Dermatoveneroloogia
 Üldkirurgia
 Ortopeedia
 Günekoloogia ja sünnitusabi
 Otorinolarüngoloogia
 Uroloogia
 Endokrinoloogia
 Pediaatria
 Psühhiaatria
 Taastusravi ja füsiaatria
 Radioloogia (röntgen- ja ultraheliuuringud)
 Laborimeditsiin
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Ämmaemanda iseseisva vastuvõtu on Raplamaa haigla korraldanud Raplas, Märjamaal ja Kohilas. Haigla
polikliinikus toimuvad regulaarselt vaimse tervise õe vastuvõtud. Psühhiaatrilise abi andmist toetavad
kliinilised psühholoogid.
SA Raplamaa Haiglal on koduõenduse tegevusluba. 7.2. Nõustamisteenuste kättesaadavus
Erasektoris osutavad eriarstiabi
 OÜ Praxis (günekoloogia), OÜ Kohila Meedik (günekoloogia) ja OÜ Cilia (oftalmoloogia).
7.1.3. Kiirabi
Maakonnas on 3 kiirabibrigaadi:
 Rapla tugipunkt aadressil Kevade 10, Rapla (Rapla päästeosakonnaga ühes majas)
 Märjamaa tugipunkt aadressil Lauluväljaku 26, Märjamaa (Märjamaa haigla)
 Kohila tugipunkt aadressil Tööstuse 5, Kohila
Abivajajaid abistatakse lähima printsiibil ehk kui Märjamaa brigaad on kutsega hõivatud,
siis abivajajat abistab Rapla - abistavad need kes on lähemal.
Haldusega tegeleb Põhja-Eesti Regionaalhaigla.
7.1.4. Esmatasandi arstiabi - perearstindus
Raplamaal tegutsevad 18 perearsti, 3 perearstikeskusel on kokku 4 abiarsti, neist 2 lastearsti kahe
perearsti meeskonna liikmena ning perearstide meeskondades 20 pereõde. Perearstiabi kättesaadavus
elanikele maakonnas on üldiselt hea, praktiliselt kõikides valdades on vallakeskustes perearstid olemas
(välja arvatud Raikküla vald, sest ajalooliselt on Raikküla vallas 3 keskust ning Raikküla valla inimesed
käivad perearstil Raplas); Laukna piirkonna ning Purku piirkonna elanikele on perearsti teenuse
kättesaadavus rahuldav - lähimad perearstid asuvad umbes 20 km kaugusel. Võrreldes Eesti keskmiste
näitajatega on ambulatoorseid vastuvõtte rohkem ja koduvisiite oluliselt vähem.
Maakonna inimesed vastasid tervisemõjurite uuringus, et samal või järgmisel päeval esmatasandi
arstiabi kättesaadavus on 47% ja samal nädalal ca 40% vastanutest. Maavaldades on samal päeval
vastuvõtule saamine kiirem kui maakonnakeskuses, kus elanikkond on suur ning perearstidel suured
nimistud.

Joonis 108. Perearsti või pereõe teenuse kättesaadavus Eesti ja Raplamaa võrdluses 2011. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite
uuring 2011, TAI
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Joonis 109. Perearsti või pereõe teenuse kättesaadavus omvalitsuse tüübi järgselt Raplamaal. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite
uuring 2011, TAI

7.1.5. Apteegid
Apteek puudub Raikküla vallas. Piirkondlikult hästi on varustatud Kehtna vald, Rapla vallas on kõik
apteegid Rapla linnas. Kokku on Raplamaal 16 apteeki või apteegipunkti. Oma apteek on ka Rapla
Maakonnahaigla juures.
Raplamaalased peavad ravimite kättesaadavust võrreldes Eestiga tervikuna halvemaks. Kuni 10 minuti
jooksul on ravimid kättesaadavad 28% Raplamaa elanikest, mis on märksa madalam näitaja Eesti
keskmisest, 45%. Kõige suurem osa Raplamaa elanikest leiab, et ravimid on kättesaadavad 11- 30 minuti
jooksul, 41%. Vanemad vanuserühmad väidavad, et ravimite kättesaadavuse kiirus on neil väiksem kui
noortel, kuni 10 minuti jooksul saavad ravimeid kätte kõige rohkem 25-44 aastased raplalased.
Omavalitsus

Apteegi nimetus

Juuru vald

Juuru haruapteek (Südameapteek)

Järvakandi vald

Järvakandi haruapteek (Apteek 1)

Kaiu vald

Kaiu haruapteek (Apteek 1)
Eidapere Kehtna haruapteek
Lelle apteek (Apteek 1)

Kehtna vald

Kehtna apteek
Kohila apteek (Apteek 1)

Kohila vald

Kohila Keskuse apteek (Südameapteek)

Käru vald

Käru apteek (Apteek 1)

Märjamaa vald

Märjamaa apteek (Apotheka)
Märjamaa haruapteek (Südameapteek)
Nore apteek (Apotheka)

Rapla vald

Rapla apteek (Apteek 1)
Rapla haruapteek (Apteek 1)
Rapla Pereapteek Rappeli (Apotheka)
Tabel 25. Apteegid omavalitsustes (2015)
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Joonis 110. Ravimite kättesaadavus Eesti ja Raplamaa võrdluses.
Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

Joonis 111. Ravimite kättesaadavus vanuserühmade lõikes Raplamaal. Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

7.1.6. Hambaraviteenus
Omavalitsus
Kohila vald

Hambaravi
Kohila Meedik OÜ Hambaravi, Vabaduse 20a, Kohila
Erapolikliinik Praxis OÜ, Koidu 23, Rapla
Dr Helve Riisalu, Mahlamäe 8-18, Rapla
Denta hambaproteesi OÜ, Välja 6, Rapla
Margarita Puusta Hambaravi OÜ, Tallinna mnt 31, Rapla
Rapla vald
Gaident OÜ, Viljandi mnt 72, Rapla
Epp Sarapuu hambaravi OÜ, Mahlamäe 8-31, Rapla
Kohila Meedik OÜ, Tallinna mnt 22, Rapla
Marje Nahkuri Hambaravi, Lasteaia 12, Rapla
Järvakandi vald Hambaarst dr. Eve Kohv, vastuvõtt Rahu 18, Järvakandi
Margarita Puusta Hambaravi OÜ Märjamaal, Pärnu mnt 64-10, Märjamaa
Märjamaa vald
Haldja Hambaravi OÜ, Pärnu mnt 30, Märjamaa
Käru vald
Perearst Katrin Abeli hambaravi, Viljandi mnt 8, Käru, dr Maie Metsamaa
Tabel 26. Hambaraviteenus Rapla maakonnas. Allikas: Rapla Maavalitsus
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7.1.7. Koolitervishoid
Vundament tervisele luuakse lapseeas, eriti tähtis väärtushinnangute kujundamise periood on kooliiga.
Koolitervishoiuteenuse suuremad tegevused on tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervise
järelevalve ja esmaabi.
Koolitervishoiuteenuse eesmärgiks on:
- jälgida õpilaste tervislikku seisundit;
- kujundada tervislikku eluviisi õpilaste seas;
- ennetada õpilaste haigestumist ja krooniliste haiguste väljakujunemist;
- jälgida meditsiiniliselt põhjendatud õppekoormuse rakendamist ja tervisliku keskkonna loomist;
- osutada vajadusel vältimatut abi.
Koolitervishoiu raames viiakse läbi profülaktilised läbivaatused I, III, VII ja XI klassi õpilastele.
Koolitervishoiuteenuse osa on ka koostöö hambahaiguste ennetamiseks ning perearstide ennetavatele
tervisekontrollidele suunamiseks, samuti koostöö õpilaskodude õpilastele vajalike teenuste saamise
abistamisel. Koolitervishoiuteenuse teenust osutatakse õppetöö toimumise ajal kooli pidajaga
kooskõlastatud tööaja graafiku alusel.
Raplamaal töötab suuremates gümnaasiumides koolitervishoiutöötaja (Kohila G, Märjamaa G, Rapla ÜG
ja Rapla VG). Ülejäänud piirkonnad on perearstide teenindada või pakutakse teenust (Valtu Põhikool).
7.1.8. Töötervishoiuteenus
Teenust saab Raplamaa ettevõtja tellida väljapoolt maakonda - Tallinnast ja Viljandist.
Kokkuvõte: Üldjoontes vastab tervishoiuteenuste maht maakonnas
inimeste vajadustele ja
võimalustele. Tervishoiuteenuse kättesaadavust elanikele võib hinnata rahuldavaks. Vajadusel on
olemas transpordi võimalus kõrgema etapi raviasutustesse. Töötervishoiuteenus võiks olla kättesaadav
Rapla Maakonnahaigla tasandil ja rahul ei saa olla lasteaia tervishoiuteenusega.
Allikas: Rapla Maakonnahaigla arengukava, Rapla Maavalitsus

7.2. Nõustamisteenuste kättesaadavus
7.2.1. Suitsetamisest loobumise nõustamine
toimub Raplamaa haiglas. Oodatud on kõik soovijad, erilist tähelepanu pööratakse haiglas ravil
olevatele suitsetavatele patsientidele, samuti suitsetavatele rasedatele ja noortele emadele.
Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetis toimub aastas umbes 200 esmanõustamist.
7.2.2. Sõeluuringud
Raplamaa haiglas tehekase emakakaelavähi varase avastamise sõeluuringuid.
7.2.3. Muud nõustamised
Raplamaa haigla juures toimuvad veel:
 Perekool lapseootel emadele ja tugiisikutele.
 Toitumisalane nõustamine (kaalujälgimise eesmärgil).
 Diabeedialane nõustamine (toitumise teemad ja diabeedi ravi küsimused).
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7.2.4. Raseduskriisi nõustamine
SA Väärtustades Elu alustas raseduskriisi nõustamise teenuse pakkumist Raplas jaanuaris 2008.
Raseduskriisi nõustamise sihtrühm on lapseootel naised ja nende lähedased, kes on erinevatel
psühholoogilistel, sotsiaalsetel või tervislikel põhjustel raseduskriisis ja soovivad asjatundlikku abi
rasedusega seotud otsuste ja valikute tegemisel ning erinevate tagasilöökidega toimetulemisel.
Nõustamine on suunatud ka peredele ja aitab kaasa lapseootuse, lapse sündimise ja sünnitusjärgse
perioodiga seotud sotsiaalpsühholoogiliste küsimuste ja probleemide lahendamisele. Nõustamisel on
käinud naised ja mehed vanuses 16 – 53. Nõustamine toimub nii Rapla haiglas kui erapolikliinikus Praxis.
Esmane
Korduv
Naisi
Mehi
Sh pere

2008
20
36

2009
24
88

2010
29
47
74
5
4

2011
34
60
88
6
0

2012
15
21
36
2
2

2013
15
58
72
5
4

2014
7
26
35
0
0

Tabel 27. Esmaste ja korduvkülastuste arv 2008-2014. Allikas: SA Väärtustades Elu
Pöördumise põhjused
abordieelne nõustamine
abordijärgne nõustamine
abort med. näidustustel
alaealine rase
hirm lapse tervise pärast
hirm sünnitamise ees
info nõustamise kohta
küsimused abordi kohta
lapse surm
meditsiinilised küsimused
muud küsimused
probleemid partneriga
kohanemine lapsevanema rolliga
rasedusaegsed terviseprobleemid
raseduse peetumine/katkemine
rRasedusaegsed meeleoluhäired
sotsiaalküsimused
sünnitusjärgne ärevus

2009
6
6

2010

2011

2012

KOKKU

1
7

3
2

x
1
10
3
1
6
2
7
4
x
5
6

x
1
14
4

X
2
6
1

3
2
3
4
x
7
6
x
3

13
19
3
4
4
37
17
1
22
3
69
41
14
34
18
14
2
53
1

2008
2

1
33
5
x
9
1

7

32

Traumaatiline sünnitus

x

x

viljatus

2

Kokku

56

1
14
10
X
16
3
8
6
X

10
17
11
4
6
6
2
7
1

x
3
x
12
5
5
3
2

1

2
112

75

94

4
36

373

Tabel 28. Pöördumiste põhjused 2008-2012. Allikas: SA Väärtustades Elu
Pöördumise põhjused
Ante- ja postnataalse depressiooni risk
Alaealine ja erivajadusega ema, pikaajaline haiglaravi
Korduvad raseduse katkemised, tüsistunud sünnitused
Lähisuhte vägivald
Planeerimata rasedused ja raseduse katkestamised
Viljatus
Väljendunud sünnitushirm, negatiivsed sünnituskogemused
Ja muud ärevusseisundid
Kokku

2013
32
0
6
17
2
1
2
12
72

2014
24
0
3
1
0
0
2
5
35

Kokku
56
0
9
18
2
1
4
17
107

Tabel 29. Pöördumiste põhjused 2013-2014. Allikas: SA Väärtustades Elu
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7.2.5. Seksuaalalane nõustamine
 Seksuaalnõustamine ja paariteraapia võimalus Erapolikliinik Praxises.
 AMOR kabinet noorte seksuaalalaseks nõustamiseks kuulub üleriigilisse võrgustikku ja töötab
erapolikliinik Praksise juures. Kõige suurema külastatavusega probleem on sugulisel teel
levivate haiguste kontroll (Z11.3).
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

53

98

81

264

251

273

84

82

66

7

4

8

8

12

14

10

10

10

413

339

347

511

482

542

10

5

14

9

15

19

6

18

4

0

0

2

15 – 19 .a.

226

198

184

259

223

215

20 – 24.a.

251

230

262

261

259

344

435
7
2
163
275

478
13
3
159
328

373
7
0
140
240

Z11.3

Z11.3

Z11.3

Z11.3

Z11.3

Z11.3

Z11.3

Z11.3

Z11.3

Kindlustamata noored 15 – 19.a.

3

3

2

0

0

1

2

0

Kindlustamata noored 20 – 24.a.

3

3

9

12

8

5

3

3

Esmakordselt külastajad
tütarlapsed
Esmakordselt külastajad
noormehed
Korduvkliendid tütarlapsed
Korduvkliendid noormehed
s.h. kuni 14.a

Kõige suurema külastuste
arvuga on

Tabel 30. Noorte nõustamiskabineti külastatavus. Allikas: Rapla kabinet

7.2.6. Psühholoogiline nõustamine
Enamus inimesi (74-92%), kel pole psühholoogilist nõustamist vaja läinud, ei oma arvamust selle teenuse
kättesaadavuse osas, aga neil, kel seda vaja läinud, arvavad, et abi saab nii samal päeval kui nädala
jooksul. Enamus noori (15-24) leiavad, et nõustamisteenus on kättesaadav hiljem kui nädala pärast
(10,5%), 25- 34 a leiavad, et teenus on kättesaadav samal või järgmisel päeval või hiljemalt samal nädalal
(12%). 35-44.a seas on teenus kättesaadav 12% samal nädalal. 45 aastaste ja vanemate seas on kõige
rohkem neid, kes ei osanud küsimusele vastata.

Joonis 112. Psühholoogilise nõustamisteenuse kättesaadavus.
Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011, TAI

 Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus.
Alates 2006. aastast on psühholoogiateenistuses oluliselt kasvanud nii pöördujate kui ka külastuste arv
Aastail 2003-2005 oli see keskmiselt 130 inimest aastas ja külastusi ca 300, 2009. aastal 186 inimest ja
446 külastust). 2011-2012 398 inimest ja 785 külastust (ca 400 aastas). Kasv on olnud 30 - 40 %.
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Vastuvõtule pöördujatena registreeritakse nö otsesed probleemi omanikud. Seega arvestades, et lapsed
tulevad reeglina koos vanema, õpetaja või muu täiskasvanuga, on tegelikke pöördujaid ca 300 - 350
aastas.
Lisaks on toimunud nõustamised, tunnivaatlused ja uuringud väljakutsetel maakonna koolides ja
lasteaedades SA Raplamaa Info- ja nõustamiskeskuse tegevuse raames (riiklik õppenõustamise
programm).
Klientidest oli mehi 15%, naisi 34%, poisse 35% ja tüdrukuid 15% ehk meeste-naiste suhe on umbes 1:2
ja tüdrukute-poiste suhe sama, ca 1:2. Lapsi – noori vanuses 3-19 ning täiskasvanuid on viimastel
aastatel nagu ka eelnevatel aastatel olnud peaaegu võrdselt.
Pöördujate hulk on enam kasvanud viimastel aastatel Rapla ja Raikküla vallast (võrreldes 2009.aastaga),
veidi langenud Märjamaa ja Kohila vallast.
Aasta
2007
2008
2009
Kokku 2007-2009
Kokku 2011-2012

Pöördujaid
230
213
183
626
398

Külastuste arv
506
542
446
1494
785

Tabel 31. Pöördujate ja külastuste arvud. Allikas: Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus

Joonsi 113. Pöördumised valdade kaupa 2012. Allikas: Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus

Laste ja noorte nõustamisest: Vastuvõtule jõudnud poiste ja tüdrukute suhe on keskmiselt 3:2 poiste
kasuks. Kõige rohkem on tulnud vastuvõtule lapsi - noori vanusegruppides 7-10 (38%) ja 11-15 (34%).
Täiesti võrdselt, 14% on eelkooliealisi ja 16-aastaseid ning vanemaid.
Lapsed ja noored ei pöördu psühholoogi juurde reeglina ise, enamasti on nad suunatud kellegi poolt.
Kõige rohkematel juhtudel, 40 % on suunatud (soovitatud) kooli/ lasteaia või muu haridusasutuse poolt;
23 % on tulnud arsti soovitusel; 20 %-l juhtudest lapse vanema või hooldaja initsiatiivil, 10 % on
suunatud valla sotsiaal- või lastekaitsetöötaja poolt, 7 % on tulnud ise või suunatud alaealiste komisjoni
poolt.
Oluliseks nõustamise kättesaadavuse allikaks on riiklik õppenõustamise programm (2007-2013), mille
raames on toimunud ligi kolmandik nõustamistest 2011-2012 ja lisaks mitmed nõustamised väljaspool
Raplat, maakonna haridusasutustes. Rapla valla tööealistele elanikele oli 2012.a. psühholoogiline
nõustamine oluliselt kättesaadavam tänu ESF rahastatud Rapla valla tervisedendusprojektile.
Kriisinõustamine ( nt surmajuhtumite, õnnetuste korral) on üks psühholoogiateenistuse töövaldkondi
alates 1994.aastast. Peamisteks pöördujateks on inimesed ise, koolid, aga lisandunud on ka
töökollektiivid. Märgatav ja hinnatav on üldise kriisitööd ja –nõustamist puudutava harituse (teadmiste
ja oskuste) kasv ühiskonnas; kui algusaastatel paluti psühholooge õnnetus- või surmajuhtumite puhul
õnnetuspaigale (kooli, peresse, kogukonda jm), siis viimastel aastatel soovitakse järjest enam
konsulteerida telefoni teel, saada kinnitust kohapealsele kriisiabile.
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Koolitused: lisaks nõustamisele ja uuringutele on psühholoogiateenistuse oluliseks tegevuseks
psühholoogiaalaste teadmiste levitamine erinevatel koolitustel, loengutel, õppepäevadel. Pikematest
kursustest on läbi viidud 2011.a. Gordoni perekool Märjamaa valla lapsevanematele, 2012.a.
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpetus Rapla Ühisgümnaasiumi keskastme õpilastele.
Regulaarne on usaldustelefoni vabatahtlike täiendkoolitus ja tööjuhendamine.
 Raplamaa noorte nõustamiskeskus (MTÜ Rapla Noorte Nõukoda).
Keskus tegutseb aastast 2000. Teenus on suunatud lastele ja peredele. Töötab 1 psühhoterapeut, kes
võtab kuus vastu 5-6 külastust (aastas ca 60 tundi).
Peamised probleemid: vanemad töötavad kodust kaugel, vanemate alkoholism, vanemate ja iseendaga
pahuksis olemine, mõnel juhul ka ahistamine, koolikiusamine. Oluliselt rohkem kui varem on katkiste
perede lapsi, kellel koolis õppimisraskused ja käitumishäired. Emadel on lisandunud sügavad
depressioonid peamine klientuur on Rapla ja Kehtna vallast.
7.2.7. Usaldustelefon
Psühholoogiateenistuse koordineerimisel tegutseval Raplamaa usaldustelefonil täitus 2013.a. veebruaris
24 aastat tegevust. Usaldustelefoni vabatahtlikud (hetkel 12 inimest) osalevad nii üleriigilise
usaldustelefoni (126) kui ka maakonna telefoni (57001) töös. 2012.aasta sügisest alates on võimalik
üleriigilisele usaldustelefonile helistada ka Skype´i kaudu, samuti mobiiltelefonidelt.
Keskmiselt on ühe 3-tunnise valvekorra ajal 1,5 kõnet.
Usaldustelefoni olemasolu on kindlasti üks ühiskonna üldise turvalisuse ja inimeste heaolu
indikaatoritest. 24 aasta jooksul on kõnede temaatika ja helistajate sotsiaaldemograafiline jaotus mõneti
muutunud, peegeldades muutusi ühiskonnas ja maailmas.
Olulisemad probleemid, millega helistatakse:
 üheks olulisemaks läbivaks teemaks viimastel aastatel on helistajate sotsiaalne frustreeritus –
sotsiaalse ebavõrdsuse tajumine, rahulolematus riigi juhtimise ja valitsemisega, seaduste
ebaselgusega jpm.
 terviseprobleemid (eriti vaimse tervisega seotud probleemid – depressioon vm psüühikahäire,
suitsidaalsus jm)
 häiritud lähisuhted
 pere- ja muu vägivald
 ainete kuritarvitamine
 üksindus, mis on ehk peamine põhjus, millepärast inimesed helistavad
 viimastel aastatel on aktuaalsemad on tööga seotud probleemid (hirm kaotada töökohta, suhted
töökaaslaste/ülemustega, kõrgendatud nõudmised jmt)
 rahalised probleemid (võlad-laenud, makseraskused, hirm tuleviku ees)
 alates 2009.a. on kasvanud esmaste, nn kriisikõnede hulk ja see tendents jätkus 2010.- 2012.a. –
helistajad, kes on akuutses kriisis ja/või helistavad suitsiidimõtte või –plaaniga
 ca 2-3 kõnet kuus ühendab häirekeskus enesetapukavatsusega või kriisisoleva helistaja
usaldustelefoni numbrile ja selliste kõnede arv on oluliselt kasvanud
 sagedased on infopäringud: sotsiaaltoetuste, juriidilise abi võimaluste, turva- ja kriisikodude,
meditsiinilise abi, seksuaalprobleemide ravi, sõltuvusravi jm võimaluste leidmiseks.
Kuigi usaldustelefon ei lahenda inimese eluprobleemi, on see sageli ainus kanal, kus helistaja tunneb
end aktsepteerituna, ärakuulatuna, mõistetuna. Ajal, mil Eestis ja kogu maailmas kasvavad vaimse
tervisega seotud probleemid, on usaldustelefonil järjest olulisem roll esmase ventileerimisvõimaluse
pakkujana.
Helistajatest on mehi ja naisi enam-vähem võrdselt. Viimaste aastate tendents on helistajate keskmise
vanuse tõus (vähem helistab noori, alla 30-aastasi inimesi). Ca 50 % helistajatest on aktiivsest tööelust
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kõrvale jäänud – vanaduspensionärid, puuetega inimesed, töötud; ca 40 % on üksikud. Esmaste ja
korduvhelistajate suhe on keskmiselt 2:5.
7.2.8. Õppenõustamine
Õppe- ja karjäärinõustamine toimub Raplamaa Rajaleidja keskuses
Raplamaa Rajaleidja keskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas oleva SA Innove Hariduse
Tugiteenuste Agentuuri üksus, mille eesmärgiks on pakkuda karjääri- ja õppenõustamise teenust;
korraldada maakondliku nõustamiskomisjoni tööd; osaleda üleriigilise nõustamiskomisjoni töös; osaleda
maakondlikes projektides; koordineerida teenustega seotud maakondliku koostööd ametiasutuste ja
organisatsioonide vahel.
Sihtrühmaks on
 Lapsevanemad;
 Lapsed/õpilased/noored;
 õppeasutuste pedagoogid ja tugispetsialistid;
 kohalike omavalitsuste hariduskorraldusega tegelevad ametnikud;
Õppenõustamisteenused on eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline
nõustamine. Teenuseid pakutakse individuaalse või grupinõustamisena, otsese kontakti või
kaugnõustamise teel. Lapse arengutaseme ja eelduste väljaselgitamiseks kasutatakse erinevaid teste,
hindamisvahendeid ning –meetodeid.
Õppenõustamise eesmärk on toetada laste, nende vanemate ja lastega töötavate isikute toimetulekut
lapse ea- ja võimetekohase arendus- ning õppetegevuse tagamisel, lapse võimete ja arenguvõimaluste
väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
Nõustamisteenuse ennetab õpilaste koolist väljalangevust ja aitab kindlustada noorte toimetulekut ning
konkurentsivõimet.
Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:
 sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
 koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
 alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.
Nõustamiskomisjoni poole pöördumise põhjuseks võib olla soov saada lapsele alushariduse
omandamiseks sobiv erirühm, vajadus lükata edasi lapse kooliminek või leida erivajadusega õpilasele
põhihariduse omandamiseks võimetekohane õppekava või klass.
Karjääriteenused (karjääriinfo vahendamine, karjäärinõustamine) aitavad kaasa inimeste valikutele elus,
et need oleks tehtud teadlikult ning tugineksid asjakohasele infole. Karjäärinõustamist pakutakse kuni
26-astastele,
Karjääriinfo spetsialist loob, vahendab ja koondab tööturu- ja haridusteemalist infot.
Karjäärinõustaja toetab inimest karjääriplaneerimisel, aitab suurendada kliendi teadlikkust iseendast,
hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide
saavutamiseks.
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Nõustamine toimub nii individuaalvestluse vormis kui gruppidega. Kliendi eelduste kaardistamiseks,
eneseanalüüsi-, planeerimis- ja otsustamisoskuste arendamiseks kasutatakse mitmesuguseid
abivahendeid – teste, küsimustikke, harjutusi, karjäärimänge, karjääriinfomaterjale.
7.2.9. Lepitusteenus
Perelepitus on kohtuväliste perevaidlusküsimuste läbirääkimisprotsess perelepitaja (ehk
läbirääkimiste vahendaja) kaasabil. Perelepituse eesmärgiks on aidata vastaspooled omavahel läbi
rääkima neid eraldavate vaidlusküsimuste osas, mille lõpptulemuseks oleks kohtuväliselt konsensuse
ning kokkuleppe saavutamine, kuna uuringute põhjal toimivad poolte endi poolt leitud lahendused ja
kokkulepped kindlamini kui kolmanda isiku (kohtuniku) otsus.
Eriti on see oluline lapsi ja nende elukorraldust puudutavates küsimustes pärast vanemate lahutust
või lahku elama asumist.
Tegemist on määratletud protsessiga, kus perelepitaja ehk läbirääkimiste vahendaja (nimetatakse ka
mediaator, inglise keelest kohandatud väljendist mediator) on erapooletu ja otsustusõiguseta kolmas
osapool, kes juhib läbirääkimiste protsessi ning suunab läbi vastavate tehnikate vaidlevad osapooled
leidma kompromisslahendusi. Ühe äärmusena jõutakse kokkuleppele ilma osapoolte hoiakute
muutumiseta, teine äärmus on paaride kogetud kergendus, kui vihasest vastastikusest süüdistustest
jõutakse teineteise mõistmisele ning koostööle.
Perelepituse keskseks põhimõtteks on osapooltel kontrolli säilimine nende endi vaidlusküsimuste
lahenduste osas.
Kõige enam tegelevad perelepitajad Eestis järgmiste küsimustega:
 laste hooldusküsimused, toetuse, elukoha ja kohtumiste korraldamisega seotud küsimused
mujal elava vanemaga


kui endine partner teeb takistusi lastega kokkusaamisel või endine partner tunneb oma laste
vastu liialt vähe huvi ning pakub liiga vähe toetust



kui partnerite omavahelised suhted on nii pingelised, et see takistab neid koostööd tegemast
vanematena

Perelepituse kohta lähemalt leiate infot siit: http://www.lepitus.ee/
Perelepitusteenust Raplamaal osutab perelepitaja Liivia Vacht
Erapraxis asub Raplas Viljandi mnt 9
Kontakt: vacht.liivia@gmail.com, 5210603
Kokkuvõte: Raplamaa inimestele on tervishoiuteenused suhteliselt hästi kättesaadavad. Vajadusel on
võimalik pöörduda pealinna spetsialistide poole. Rapla haigla ja kiirabi osakonna olemasolu suurendab
oluliselt valla inimeste psühhosotsiaalset turvatunnet. Nõustamisvõimalused on maakonna elanikele ja
peredele kättesaadavad ning ka omavalitsuse poolt vajadusel kinnimakstavad. Samuti ei ole kaugel
pealinna kvalifitseeritud abi, kuhu kohalikud spetsialistid võivad inimese edasi suunata.

7.3. Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega
Rapla maakonnas on immuniseerimise % suhteliselt kõrge. Haemophilus influenzae b-serotüübi poolt
põhjustatud meningiit - HiB - on invasiivne bakteriaalne infektsioon, mille vastane vaktsineerimine
muutus riiklikuks 2007. aastast. Varem oli see teostatav vanemate vastutusel ja rahastusel.
Vaktsiinid on tänapäeval ohutud, seetõttu ka vastunäidustusi on väga harva. Vanemaid, kes keelduvad
oma lapsi vaktsineerimast, on alla 2%. 2012-2013 on näha vaktsineerimise vähenemist, kuid 2014 on
näitajad jälle kõrgemad.
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Joonis 114. 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega (%). Allikas: Terviseamet

VIII KOKKUVÕTE
Raplamaa elanike tervis on viimasel kümnel aastal edenenud jõudsalt. 2009. aastal hindas 65% Rapla
maakonna tööealisest elanikkonnast oma tervise heaks või üsna heaks. See oli Eestis parimaid tulemusi.
Erinevate uuringute andmetel viimastel aastatel võib öelda, Raplamaal inimeste tervise enesehinnang
on järjepidevalt paranenud.
Paikkonna tervisemõjurite (2011) uuringu tulemusena võib esile tuua positiivsetest trendidest
raplamaalaste hea tervise enesehinnangu ja väikseima depressiooni sümptomite näitaja, igapäevane
puu- ja köögiviljasöömine, vähene alkoholi liigtarvitamine, suur soov oma kodukandi elu mõjutada ning
mõnda organisatsiooni kuulumine; turvavöö kasutamine nii esi- kui tagaistmel autos olles. Eesti
keskmisest oluliselt halvemad näitajad aga: toitumisharjumuste muutmise, alkoholi tarvitamise
vähendamise ning suitsetamisest loobumise valmidus ja tutvusringkonnas narkootikumide kasutamine.
Tervise Arengu Instituudi maakonna tervise ja heaolu näitajate ülevaade (2000-2010) toob välja
Raplamaa positiivsed arengud: Eesti madalaim tervisekaotus (sh madalaim haiguskaotus), Eesti
keskmisest madalam haigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse, Eesti madalaim ülekaaluliste
kooliõpilaste osakaal, Eesti keskmisest madalam haigestumus hepatiitidesse ja seksuaalsel teel
levivatesse haigustesse, Eesti keskmisest madalam õhusaaste tase paiksetest saasteallikatest.
Uuringust tulenevad väljakutsed on aga Eesti keskmisest madalam brutopalk, igapäevasuitsetajate
osakaal elanikkonnast, Eesti keskmisest kõrgem raseduse ajal suitsetavate naiste osakaal, ülekaaluliste
täiskasvanute osakaal elanikkonnast, aastatega on tõusnud ka ülekaaluliste koolilaste osakaal.
Suurimat haiguskoormust põhjustavaks haigusrühmaks on südame-veresoonkonnahaigused, mille
kujunemisel mängib väga suurt rolli iga inimese tervisekäitumine (toitumine, alkoholi tarvitamine,
suitsetamine ja kehaline aktiivsus). Raplamaa inimeste alkoholitarbimise näitajad on olnud kõrged, eriti
heaolu aastatel tõusis alkoholitarvitamine Eesti keskmistest näitajatest oluliselt suuremaks. Kindel
langustrend on tööealiste meeste suitsetamisharjumuses, naiste oma aga see-eest on tõusuteel.
Raplamaal on ka suitsetavate rasedate % väga kõrge (12) võrreldes Eesti keskmisega (7%).
Märgatav langus on toimunud viimasel kümnendil vigastussuremuses. Varajase suremuse andmete
poolest on Raplamaa oma näitajate poolest Eesti keskmisest parem.
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Ka vigastushaigestumuse näitajaid on aastate võrdluses Raplamaal jõudsalt vähenenud. Raplamaal on
nende inimeste osakaal, kel on teatud piirangud, alaneva trendiga ja võrreldes Eestiga on Raplamaa
inimeste tervisest tulenev toimetulek parem.
Raplamaal on HIV-nakatumus tagasihoidlik, kuid võimalik, et registreeritud andmed ei näita tegelikku
olukorda ja seetõttu ei tohi HIV probleemi pidada sugugi mitte vähemtähtsaks. Nakkushaigustest on
puukborrelioosi maakonnas väga palju, puukentsefaliiti on avastatud viimastel aastatel mitmeid juhte.
Raplamaal koolinoorte seas ülekaaluliste laste osakaal suureneb ja laste liikumisaktiivsus väheneb.
riskikäitumine on suhteliselt kõrge (alkoholi tarvitamine, suitsetamine, narkootikumid), puudub ühtne
uimastiennetusprogramm riiklikult ja maakondlikul tasandil.
Tervist edendavad koolide võrk on lai, kuid kõik koolid ja lasteaiad peaksid olema tervist edendavad.
Enim vajab arendamist tervist edendavate töökohtade võrgustik, tervisetendus töökohtadel.
Raplamaal on tervisedendusega tegeletud järjepidevalt 1995. aastat. Tervise ja turvalisusega tegelevad
institutsioonid ja organisatsioonid teevad omavahel väga head koostööd, tervisedenduse võrgustikku
kuulub väga palju inimesi nii maakonnast kui ka väljast poolt. Inimressurssi võib nimetada Raplamaa
üheks väga suureks tugevuseks.
Rapla maakond kuulus aastatel 2004 – 2015 rahvusvahelisse Safe Community võrgustikku. Jätkame SC
ideoloogia järgimist edasi, kuigi enam ametlikud võrgustiku liikmed ei ole.
Raplamaa geograafiline asukoht on soodne, mis võimaldab meie inimestel leida paremini tööd, end
rakendada ja teostada. Meil on rahulik elukeskkond ja puhas looduskeskkond.
Peame kõiki oma tugevusi ja olemasolevaid väärtusi rohkem hindama ja ära kasutama. Samas peame
tegelema kõikide olemasolevate probleemidega, ka nendega, mis tunduvad võib olla täna tühised ja
väikesed. Hoida tuleb olemasolevaid väärtusi, traditsioone, ka tervisedenduse valdkonnas. Ainult
järjepidevusega saavutame rahvatervise näitajates tulemusi.

IX ÜLEVAADE MAAKONNA TERVISEPROFIILI KOOSTAMISE PROTSESSIST
I Rapla maakonna terviseprofiil 2005





Dokumendi koostamist alustati 2005. aasta jaanuaris
Kaasautoreid 19 in
Esitlus 23. juunil
Trükis ilmus 500 eksemplaris 25. oktoobril

II Rapla maakonna terviseprofiil – turvalisuse programm 2007-2009
 Alustati 2005. aasta septembris traumanõukogu eestvedamisel.
 Protsessi käigus loodi lisaks olemasolevatele tervisenõukogudele juurde 3 nõukogu –
psühhosotsiaalse keskkonna nõukogu, kriminaalpreventsiooninõukogu ja kriisiabi nõukogu.
Kokku osales profiili koostamise protsessis ca 100 inimest.
 Töörühmade arutelud 2006 -2007 veebruar
 Programmi kokkukirjutamine märts 2007
 Programmi esitlus 9. aprill 2007
 Trükis 200 eksemplaris 2007 kevad

III Rapla maakonna terviseprofiil





Profiili esitlus maakonnas 7. aprill 2010
Profiili täiendamine november-detsember 2011
Jaanuar-märts 2013
November-detsember 2015

Rapla maakonna terviseprofiilid on kättesaadavad aadressil
http://www.raplamv.ee/terv/index.php?page=tervise-profiilid
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Tänud!
Aili Laasner
Anne Kersna
Eliko Sõmer
Hetti Kask
Liivia Vacht
Mare Pruks
Marje Pukk
Pille Kuldkepp
Ivika Eha
Ruth Lippus
Marju Tamsalu
Elle Tikki
Kalle Kask
Terviseprofiili koostas Ülle Laasner
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