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RAPLA  MAAKONNA TERVISEPROFIILI TEGEVUSKAVA 

Visioon aastaks 2020 
 

Kõikidel maakonna inimestel peavad olema võrdsed võimalused õnnelikuks eluks.  
Raplamaal on väga soodne ja turvaline keskkond elamiseks, töötamiseks, laste kasvatamiseks, puhkamiseks, elu nautimiseks - täisväärtuslikuks  ja 
kvaliteetseks eluks.  Siin on turvaline elada:  inimestel on sotsiaalsed garantiid – kaitstud on laste õigused, kaetus  ravikindlustusega on kõrge, inimestel on 
tööd ja leiba. Inimesed on tunnustatud – nii tipptasemel kui kogukonna tasandil. 
 

Lastel on teadlikud ja vastutustundlikud lapsevanemad, kes suudavad tagada oma lastele õnneliku lapsepõlve. Täiskasvanud suudavad märgata probleeme 
varakult ja neile õigeaegselt reageerida. Raplamaal on lastel ja noortel kõik võimalused - siin saab väga hea hariduse, olemas on head vabaaja sisustamise ja 
huvitegevuse  võimalused,  lastel on võimalus õppida ja teha ka tööd.   
 

Rapla maakonna  elanikud on hästi informeeritud ja  terviseteadlikud. Tervislikud valikud  on tehtud inimestele käepäraseks. Raplamaa inimesed on 
sportlikud, hoolivad iseenda ja oma lähedaste  tervisest. Raplamaa inimestele on terviseteenused väga hästi kättesaadavad. Siin on arenguks soodsad 
tingimused.  
 

Kõige olulisemaks näitajaks ühes turvalises paikkonnas on aga see, et erinevate sektorite spetsialistid teevad koostööd, paljud inimesed on kaasatud  
ennetus-, edendus- ja abistamistegevustesse, loodud on palju erinevaid võrgustikke, kuhu kuulumine annabki inimesele kindlustunde. 
Soovime, et maakonna inimesed tunneksid, et neist hoolitakse ja et Raplamaa on parim paik maailmas. 
 
 

Tulemuskaardi p 1.4. „Terviseprofiili tegevuskava on täiendatud kuni aastani 2018“ koostamist ja tegevusi lapsi puudutavate teemade puhul rahastati Rapla 

Maavalitsuse vahenditest. 



Rapla maakonna tervisedenduslik tegevuskava 2015-2018 

I Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Üldine eesmärk:  sotsiaalne sidusus on suurenenud ja ebavõrdsus tervises vähenenud aastaks 2020. 

I Probleem Eesmärk Indikaator Tulemus 2014 Tulemus 2015 
1.1 -Raplamaa elanikkond väheneb nii 

väljarände kui negatiivse iibe tõttu. 
 
-Inimestel puudub kindlustunne tuleviku 
ees  (mille tõttu ka suur välisränne), 
igapäevane hakkamasaamine on läinud 
järjest raskemaks. 

-Mõjutada hoiakuid ja luua eeldusi 
psühhosotsiaalse keskkonna 
turvalisemaks muutumisel.  
 
 
 

-Raplamaa elanikkonna 
vähenemine pidurdub 

34676- väheneb 34436 - väheneb 

1.2 -Külaliikumine ei ole kõikides valdades 
populaarne ja rakendatud kohalikke 
ressursse - kogukondi aktiveerida, sest 
paljud kohalikud probleemid saaks 
lahendada ise käsi külge lüües.  
 
-Naabrivalve sektoreid on maakonnas 
vähe, liikumisega võiksid ühineda nii külad 
kui linna erinevad piirkonnad. 

-Suurendada sotsiaalset sidusust 
erinevate võrgustike loomise ja 
arendamise (külaliikumine, 
naabrivalve, ametkondlikud 
võrgustikud, ülemaakondlikud  ja  
piirkondlikud ühiskondlikud 
võrgustikud) kaudu. 
-Kaasata elanikke koostöö- ja 
ühistöögruppidesse. 

-Külaühenduste  ja 
naabrivalve piirkondade  
juurdekasv aastas  
 
 

-Naabrivalve piirkondi 31 - 
lisandus 4 
 

-Naabrivalve piirkondi 33 – 
lisandus 2 

1.3 Endast palju andmist nõudvate 
valdkondade inimesed (meditsiintöötajad, 
õpetajad, lasteaiaõpetajad, 
sotsiaaltöötajad) vajavad ka ise 
motiveerimist ja tunnustamist ning 
eneseabi õpetust.  

-Võimestada erinevaid võrgustikke 
arendada tunnustussüsteeme. 
-Jätkata koostööpartnerite 
võrgustike täiendkoolitustega 
tervisedenduse valdkonnas 

-Koostööpartnerite 
koolitused aastas – 7-10  
-Tunnustussüsteem ja 
üritused – 1 x aastas 

- toimunud koolituste arv: 
9 
-Tunnustusüritus toimus 
11.04.2014 

- toimunud koolituste arv: 
14 
-tunnustusüritus 
22.05.2015 

1.4 Inimeste tervist puudutavaid andmeid on 
palju, süsteemid erinevad. 

-Arendada terviseinfo kogumise 
süsteem järjepidevaks.  
(www.raplamv.ee/tervis; 
www.raplamaa.ee; 
www.raplamsl.ee) 

-asjaomastes kanalites 
on tervist puudutavad 
arengudokumendid 
kättesaadavad  

- täiendatud terviseprofiili 
üksikute teemade puhul  

-maakonna terviseprofiil 
uuendatud 

1.5 Kõikides omavalitsustes ei ole ei ole  
loodud formaalseid tervisenõukogusid. 

-Maakonna kõikidel omavalitsustel 
on terviseprofiil ja toimiv 
tervisenõukogu aastaks 2015 

-Kõikides KOVdes on 
formaalne 
tervisenõukogu 

- kõikides valdades on 
terviseprofiilid (2 uut : 
Kehtna ja Märjamaa, 7 

-tervisenõukogud on 
väsinud (PSI tulemused 
2015) ja kahes KOVs ei ole 

http://www.raplamv.ee/tervis
http://www.raplamaa.ee/
http://www.raplamsl.ee/


-Uuendatud 
terviseprofiilide arv 

uuendatud 2013-2014 
seisuga) 

meeskonda, Kohila 
koostas uue profiili 

1.6 -Olemasolevatel TE-nõukogudel puudub 
spetsialiteet tegeleda psühhosotsiaalse 
keskkonnaga ja uimastiennetusega.  
 
-Maakonna tervisedenduslik võrgustik 
võib väsida ja oma tegevuses kalduda 
rutiini. 

-Arendada tervist toetavat keskkon-
da ja tõsta paikkonna suutlikkust 
tegelemaks kodu- ja vabaaja vigas-
tuste,  mürgistuste ennetamisega ja 
tervise edendamisega paikkondlike 
organisatsioonide, võtmeisikute ja 
kohalike omavalitsuste tegevuse 
kaudu.  
-Koondada vaimu-, kultuuri-, 
tugiteenuste- ja meediainimesi  
suurendama maakonna turvalisust 
inimsuhete tasandil.  
-Võimestada maakondlikku 
tervisedenduslikku struktuuri 
(tervisenõukogu, traumanõukogu, 
olemasolevad KOV tervisenõukogud) 
- viia läbi meeskondadele 
enesehindamine (PSI) 

-Elluviidavate projektide/ 
programmide arv aastas 
tervisedenduses:  3-5 
aastas 
-Koolituste arv -3-4 x 
aastas 
Suvekoolide arv- 1 x 
aastas 
 
 
 
 
 
 
 
 
-PSI: keskmine domeeni 
näitaja TN-l mitte 
väiksem kui 3,2. KOV 
meeskondadel vähemalt 
2,5 

- 2014.a. toimus TE 
valdkonnas 3 riiklikku 
programmi, lisaks 2 suurt 
projekti (riskilas-te ja 
õppereiside projektid) 
ning rida väikeprojekte 
(AF, Maanteeamet, HMN 
jt) 
- toimus TN võrgus-tikele 3 
seminari 
 
 
 
 
 
 
TN-l 3,16-3,85, KOV 
meeskondadel keskmine 
2,26-3,3 

-2015.a. toimus TE 
valdkonnas 2 riiklikku 
programmi, lisaks 
riskilaste projekt (JustMin) 
ja vigastuste vältimise 
projekt (HMN) ning rida 
väiksemaid projekte (AF, 
HMN, MNT jt), TN 
võrgustikule toimus 
kahepäevane seminar 18.-
19.08. ja osaleti kahel 
maakondlikul konverentsil 
(22.05. ja 20.11.) 
 
 
 
TN-l 3,2-4,0 
KOV TN-l 2,2-2,9  

 

Jrk 
nr 

Tegevused Teostaja 

2
01

5
 

2
01

6
 

2
01

7
 

2
01

8
 Rahastaja 

1. Uuringud       

1.1 Maakonna tervisestatistika järjepidev kogumine ja esitlemine (terviseprofiili 
täiendamine),  

MV, ETÜ X   X ESF, RTA 

1.2 KOV terviseprofiilide järjepidev uuendamine (vastavalt vajadusele – üle kolme 
aasta) 

KOV x x x x TAI 

1.3 Tervisemõjurite uuringu läbiviimine TAI      

2. Koolitus ja nõustamine       

2.1 Psühholoogilise nõustamisteenuse arendamine  Õppenõustamisprogrammi 
raames  psühholoogilise ja eripedagoogilise teenuse osutamine. Teenus laienenud 

Nõustamiskeskused, KOV X X X x KOV, ESF 



koolidele ja lasteaedadele laiemalt.  

2.2 Tugisüsteemide loomine hariduslike erivajadustega inimestele (hariduslike 
erivajadustega –HEV- lapsed sh) Tegutseb  tugispetsialistide ainesektsioon 
(psühholoogid, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja HEV 
koordinaatorid). 

Rajaleidja  X X X KOV, RTA 

2.4 Koolitused  esmatasandi märkajatele,  
 

MV X X X X ESF, AF, Just 

2.5 Supervisioon/kovisioon   sotsiaal- ja tervisevaldkonna spetsialistidele ja 
õpetajatele 

MV X X X X ESF, RTA 

2.6 Tervisedenduslikud koolitused koostööpartneritele MV X X X X ESF, RTA 

2.7 Lastevanemate koolitused ja tugigrupid (HEV, ATH ja  Aspergeri sündroomiga  laste 
vanemate tugigruppide tegevus)  

Rajaleidja, koolid, MV X X X X Fondid, RTA, omafi- 
nantseerimine 

2.8 Koolitused puuetega inimestele, koostöö seltside ja liitudega Puuetega inimeste organi-
satsioonid, Rapla maakonna 
puuetega inimeste koda 

 X X X RTA 

3. Võrgustikutöö       

3.1 Sotsiaaltöötajate võrgustiku arendamine MV X X X X ESF, MV 

3.2 Tugiisikute ja vabatahtlike võrgustike arendamine ja toetamine MV, MTÜ-d, KOV-d X X X X Fondid, SiM 

3.3 Koostöö kogudustega MV, kogudused, KOV-d X X X X MV 

3.4 KOV tervisenõukogude arendamine MV, KOV TN-d X X X X ESF, AF, fondid 

3.5 Naabrivalve sektorite loomine Eesti Naabrivalve MTÜ,  
KOV-d, külad 

X X X X Eesti Naabrivalve, KOV-
d, ESF, Leader 

3.6 Külaliikumise igakülgne toetamine, terviseteema sisseviimine koolitustesse 
(ohutuspäevad, uuringud jms) 

MV, KOV-d, MTÜ Raplamaa 
Külade Liit, MTÜ Raplamaa 
Partnerluskogu 

 X X X Leader, KOP, KOV,  

3.7 Tervisenõukogude arendustegevused - tervisenõukogu, traumanõukogu, 
uimastiennetusvõrgustik 

MV X X X X ESF, RTA, AF 

4. Avalikud suhted, tunnustamine       

4.1 Sotsiaaltöö tegijate tunnustamine omavalitsuste tasandil, vabatahtlike 
tunnustamine 

KOV-d X X X X KOV 

4.2 Tervise-, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonna tunnustus-süsteemi loomine ja 
arendamine maakonnas  ja iga-aastase tähistamise traditsioon 

MV X X X X MV 

4.3 Vanavanemate institutsiooni väärtustamine MV X X X X MV 

5. Infrastruktuurid       

5.1 Tervisedendaja ametikohtade olemasolu ja täitmine MV X X X X ESF, MV, RTA,  

5.2 Juuru Lastekülale  turvapaiga ülesannete lisamine KOV-d, MV X    KOV-d 



II Laste ja noorte tervis 

Üldeesmärk: Laste ja noorte suremus ja psüühika ning käitumishäirete esmahaigestumine on vähenenud ning noored annavad oma tervisele järjest 
positiivsema hinnangu. 
 

II Probleem Eesmärk Indikaator Tulemus 2014 Tulemus 2015 
2.1 Lapsed  ja noored haigestuvad 

vigastustesse ning laste suremus ei ole 
viimase 5 aasta jooksul olnud iga-
aastaselt 0. 
Lapsed noored on sooritanud suitsiide. 

-Saavutada  iga-aastaselt laste 
vigastushaigestumuse vähenemine 3 % 
võrra. 
- lapsed/noored ei soorita suitsiidi. 

-laste ja noorte vigastus-
haigestumus on vähenenud 
 -laste/noorte 
vigastussuremus (alla 15.a.)  
on  0.  

2013.a.14,4%,, 
suremus 0, 2014- 1. 

 

2.2 -Kõrge suitsetamise ja alkoholi 
tarvitamise näitajad laste ja noorte 
hulgas, narkootikumide proovimise 
osakaalu tõus. 
 
-Laste halvad tervisenäitajad -  vähene 
kehaline aktiivsus ja ülekaalulisus, 
rühihäirete tõus, nägemisteravuse 
langus jms. 
 
-Koolikiusamine - vaimne ja füüsiline, 
laste ja ka täiskasvanute vahel. 

-Vähendada laste ja noorte seas 
riskikäitumist ja  tõsta terviseteadlikkust.  
 
-Tõsta  Suitsuprii klassi võistluse 
populaarsust. 
 
 
 
 
 
-Suurendada liikumisaktiivsust noorte ja 
laste  seas ja tervisliku toitumise alast 
teadlikkust ja võimalusi. 
 
-Selgitada välja  koolikiusamise 
mastaapsus koolide kaupa. 
-Rakendada  koolides kriisikaustu  
-Tõsta teadlikkust kaasaegsetest 
riskidest: küberkiusamine, netiturvalisus, 
hasartmängusõltuvus, 
identiteedivargused jms. 
 
- algatada erinevaid lapsevanemate 
tugigruppe laste tervise ednedamiseks 

-Läbiviidud väikeprojektid 
koolides iga-aastaselt (10) 
 
-Osavõtvate koolide arv – 
13-20 
-Osavõtvate klasside arv – 
57 – 80 
-Osavõtjate hulk 50% 
vastava vanuseastme lastest 
maakonna koolides. 
-Tervisekampaaniate arv 
aastas – 1-2 
-Toimunud järelvalvereidid – 
1 aastas 
 
-Uuringu läbiviimine – 1 
 
 

-Paikkondlikud vigas-
tuste vältimise 
projektid – kool-7, LA-
4, ANK-3 
-Suitsupriis osalenud 
koole 15, klasse 73! 
Kevadine lõpetanute % 
81 
-Osalus populatsioonist 
40% 
 
-tervisliku toitumise 
konverentsil laste-
asutuste toitlustajad 
üheks sihtrühmaks. 
 
 
 
-KEAT laagris 
internetiohutus teema, 

- Suitsuprii klassi 
konkursil 13 kooli ja 54 
klassi, osalus 
populatsioonist 

2.3 -Noorte inimeste vähene kaasatus  ise- -Soodustada noortekogude ja -Koolitused võrgustikele –   



enda eluolu parandamisesse ja prob-
leemlahenduste otsimisele (noorte-
kogude jt noortevõrgustike olemasolu) 

noortevõrgustike arengut 
 

1x aastas 
-Noortekonverentsid ja –
foorumid – aastas 1x  

2.4 -Noortekeskuste võrgustik areneb, 
kuid kaetud ei ole terve maakond. 
-Laste huvitegevuse võimalused on 
maakohtades piiratumad kui linnas 
(ebavõrdsus sõltub näiteks 
transpordivõimalustest, 
bussitranspordi korraldusest jms).  

-Suurendada noorte vaba aja sisustamise 
võimalusi. 
 

-Noortekekeskuste arv 
aastaks 2014 - 10 
-Noortekeskuste töö 
kvaliteet (uuring 2011) on 
hea 
-Uued võimalused 
maakohtades 

8 + 4 noortetuba  

2.5 Kõikides lasteasutustes ei toimu 
tervisekasvatuslik töö järjepidevalt. 

 

-Tõsta lasteasutuste juhtide teadlikkust 
ja motiveeritust 
Kaasata lasteasutuste juhte erinevatele 
TE-alastele üritustele ja kokkusaamistele 
 
-Tõsta koolide ja lasteaedade TN 
suutlikkust 
 
-Tõsta inimeseõpetuse aine tähtsust, 
tõhustada ainesketsiooni tööd ning 
parendada inimeseõpetuse õpetajate  
töö kvaliteeti 

-Koolitused ja infopäevad  
lasteasutuste juhtidele 
 
-Tervisenõukogude 
koolitused (2x aastas) ja 
infopäevad 
-TEK, TEL võrgustike 
eriprojektid 
 
-Inimeseõpetuse õpetajate  
koolitused: 2x aastas 

-Koolidirektoritele 2 
infopäeva ja lasteaia-
direktoritele 1 
infopäev 
-TEK/TEL  suvekool 50 
osavõtjaga 
 
 
 
-2 inimeseõpetuse 
olümpiaadi ja 
preemiareis lastele, 
õpetajatele 1 koolitus 

 

2.6 Riskilaste hulk ja diapasoon on 
tõusnud. Vaja on tegeleda lastega, kel 
on vanemliku hoolitsuse 
vajakajäämised, kes on hooletusse 
jäetud ka seetõttu, et vanemad käivad 
kaugel tööl. Nendele lastele tuleb 
pöörata erilist tähelepanu, et 
vähendada noorte kuritegevust, 
alaealiste komisjoni sattumist ja 
uimastiprobleeme.   

-Võtta tähelepanu alla pered, kus 
vanemad töötavad välismaal või 
suurlinnades - pidevalt eemal kodust, 
lapsed jäetud järelvalveta.  
 

-Tagasiside koolidest ja 
psühholoogidelt 

  

2.7 -Nõustamisteenuste kättesaadavus ei 
ole piisav (teenus on kallis ja osad 
vallad ei toeta peresid). 

-Koostöös kohalike omavalitsustega tõsta 
nõustamisteenuste kättesaadavuse 
võimalusi 

-Nõustamisteenuste 
kättesaadavus on 
paranenud 

Ainesektsiooni 
tegevuse toetamine 
-Riskilaste projekti 

 



 
-Koolide juures tugispetsialistide järele 
suur vajadus, mida olemasolev ei kata. 

 
-Jätkata teenustega, mis on kanda 
kinnitanud ja vajadust tõestanud. 
Võimalusel kohti juurde luua. 
 - Tõhustada ja toetada tugispetsialistide  
ainesektsiooni tegevust 

 
 
- Omavalitsused on 
võimaldanud luua uusi 
ametikohti koolides. 

raames nõustamis-
võimaluste 
laiendamine KOVdes 

2.8 Lastega tegelevad inimesed ei märka 
probleeme õigeaegselt. 
 

-Tõsta täiskasvanute teadlikkust 
ohumärkide avastamisel   
 
- Märkamine ja edasisuunamine, abi 
otsimine, spetsialisti leidmine jms. 
 
-Arendada juhtumipõhist võrgustikutööd 

-Lastevanematele koolituste 
arv  (õppeaastas) 
-Juhtumipõhiste 
metoodikate kasutuselevõtt 
kõikides KOV-des 

-Rahastuse sai maa-
konna riskilaste projekt 
(EMP) summas ca 
65 000 €, noortega 
tegelejate ja varase 
märkamise võrgustiku 
inimestele koolitused 
(3) ja ümarlauad (3) 
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1. Uimastiennetus ja seksuaalkasvatus       

1.1 Uimastiennetusliku projektid/kampaaniad koolides, noortekeskustes  ANK, MV X X X X AF, RTA, Leader 

1.2 Suitsuprii klassi kampaania TAI, MV X X X X RTA 

1.3 Uimastiennetusalased koolitused (Valik on Sinu, tubakas tapab jt) MV X X X X RTA, AF 

1.4 Uimastikasutuse uuringu läbiviimine MV  X   Leader,  RTA 

1.5 Koolikiusamise uuringu läbiviimine  MV, koolid   X  Koolid, fondid 

1.6 Noorte  tervisekonverentsid ja – foorumid, osaluskohvikud MV, noored X X X X Leader, RTA, PPA, 
HMN, ENL 

1.7 Trükiste tootmine - terviseleht, flaierid, märgid, plakatid MV, noored  X  X Leader,  HMN, fondid, 
RTA, PPA 

1.8 Maailma AIDSi vastu võitlemise päeva tähistamine EPR, MV, noored X X X X Leader, EPR, RTA 

1.9 Seksuaalkasvatuse noorte võrgustiku arendamine, koolitused Noored, MV  X  X LFT, Leader , RTA 

1.10 Koolitused noortelt noortele Noored, MV  X X X Leader,  RTA 

1.11 Terviseteemalised raadiosaated Raplamaa raadios (Tre Raadio) MV X X X X RTA, ESF, Leader 

2. Vigastuste ja ohtude ennetus       



2.1 Kaitse end ja aita teist ohutuskoolitused ja ohutuslaager MV, PPA, pääste, EPR, 
Naabrivalve, PRMA, 
Kaitseliit 

X X X X EH, PPA, pääste, EPR, 
PRMA, Kaitseliit 

2.2 Preventiivsed etendused (Foorumteater jms) Noored X X X X  AF, RTA 

2.3 Interaktiivsed näidendid „112“ ja „Õpin tänaval liiklema“ koolieelikutele ETÜ X X X X HMN, SiM, PRMA 

2.4 Oti-nädalad ja Oti õpetus lasteaias ETÜ, Kodanikekaitse Selts X X X X AF, HMN, KOV 

2.5 Oti-õpetajakoolitus ETÜ, Kodanikekaitse Selts    X HMN, SiM 

2.7 Koolide kriisikaustade täiendamine  MV X    Just 

2.8 Koolitused küberkiusamise, netiturvalisuse, hasartmängusõltuvuse, 
identiteedivarguste teemadel 

PPA, koolid X X X X PPA 

3. Toitumine       

3.1 Toitlustuse järelvalve  lasteasutustes (koolid, lasteaiad) MV X X   RTA 
 

3.2 Toitumisalased koolitused õpilastele ja lapsevanematele MV, koolid X X X X RTA, koolid 

3.3. Konkurss „Parim lasteaiatoit“/“Parim koolitoit“ MV X X   RTA 

3.4. Hambatervisealased koolitused ja kampaaniad MV X X X X RTA, ESF, EHL, 
sponsorid 

3.5. Tugigrupp ülekaaluliste laste vanematele MV, koolitervishoiutöötajad  x   RTA 

4. Vaimne tervis       

4.1 Tugisüsteemide säilitamine ja arendamine koolide juures, I tasandi 
teenusevõimaluse pakkumine  Rajaleidja juurde. 

KOV-d, koolid X X X X KOV-d 

4.2 Psühhoteraapia ja psühholoogilise nõustamise toetamine maakonnas KOV-d, MV X X X X KOV-d, ESF, Just 

4.3 Laste ja lastevanemate harimine (koolitused, trükimaterjalid) MV, lasteasutused (kool, 
lasteaed) 

X X X X ESF, fondid, RTA, TAI, 
ERSI 

4.4 Varajane probleemide märkamine täiskasvanute poolt, õigeaegne abi 
osutamine, perenõustamine 

MV , omavalitsused X X X X ESF, KOVd, Just 

4.5 Lepitusteenuse võimaldamine lahus elavatele peredele laste elukoha määramisel Lepitaja X X X X KOV 

5. Liikumine       

5.1. Kehalise kasvatuse õpetajate ja treenerite koolitused       

5.2. Spordiringide kaardistamine (teave levitamine, kättesaadavus) KOV, SL      

6. Tunnustamine, PR       



6.1 Võimalus kasutada Raplamaalt sirgunud edukaid inimesi eeskujudeks – 
sportlased (Gerd Kanter, Valeri Nikitin), noored muusikud (Pärt Uusberg, Vaiko 
Eplik, Birgit Õigemeel) ja näitlejad (Märt Avandi, Uku Uusberg, Priit Võigemast 
jt). 

MV, noored X X X X fondid, sponsorid 

6.2 Osalemine rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel ETÜ, MV X X X X MV, EL, fondid 

6.3.  Inimeseõpetuse aineolümpiaadi korraldamine MV, Inimeseõpetajate 
ainesektsioon 

X X X X AF, RTA 

7. Noorte vaba aeg       

7.1 Riskilaste projektid ja tegevused Alaealiste komisjon, KOV, 
MV 

X     SiM, Just 

7.2 Avatud noortekeskuste tegevus, tegevust toetavad projektid ANK, MV, KOV X X X X ENTK, Leader, KOV 

8. Koolitused õpetajatele       

8.1 Inimeseõpetuse õpetajatele koolitused ja õppereisid, ainesektsiooni tegevus MV, inimeseõpetuse aine-
sektsioon 

X X X X  AF, RTA 

8.2 Kooli- ja lasteaiajuhtide koolitused ja võrgustikule pidev informatsiooni andmine MV, koolide TN-d X X X X ESF, AF, RTA 

8.3 Lasteaia- ja kooliõpetajate TE-alased koolitused MV X X X X ESF, TAI, RTA, ERSI, 
EHL 

8.4 Tugispetsialistide ja huvijuhtide  koolitused ja supervisioon MV, Rajaleidja  X  X RTA, fondid 

8.5. Kehalise kasvatuse õpetajate ja treenerite koolitused MV, Spordiliit x x x x ESF, RTA, SL 

 

III Tervislik elu-, töö- ja õpikeskkond  

Üldeesmärk: Elu- õpi- ja töökeskkonnast tulenevad terviseriskid on vähenenud 
 

III Probleem Eesmärk Indikaator 2014 2015 
3.1 Tervist edendavate lasteaedade ja 

töökohtade osakaal on madal, koolide osas 
ka arenguruumi 

 

-Laiendada tervisedenduslike 
koolide ja lasteaedade võrgustikku-  
100%  koolid tervisedenduslikuks.  
-Arendada tervist edendavate 
töökohtade võrgustikku  

Võrgustiku liikmete arv 
aastaks 2014 TEL-15, TEK-20 
-80% riiklikest 
institutsioonidest tervist 
edendavaks,  erasektori 
kaasamine 10% ulatuses 

2014 – 16 TEK, +1!, TEL -
7 

 

3.2 Hooldusasutustes toitlustuse tase madal,  
arenguruumi ka lasteasutuste toitlustuse 

-Parendada hooldekodude 
toitlustust.  

Toimunud järelvalvereidid -3 
Koolituste arv - 2 

  



tõhustamisel. -Tõsta lasteasutuste toitlustuse 
taset                        

3.3 -Vigastushaigestumus ja – suremus, kuigi 
võrreldes Eesti keskmisega on parem, on 
siiski suur murekoht.  
-Liikluses vigasaanute suur arv ning joobes 
liiklejad. 
-Isiku- ja varavastaste kuritegude ja 
perevägivalla olemasolu. 
-Tuleõnnetustesse hukkunud inimesed. 
-Tööõnnetused. 

-Saavutada iga aasta lõpuks 
täiskasvanud elanikkonna 
vigastushaigestumuse ja 
vigastussuremuse vähenemine . 
 

3% võrra haigestumus  ja 1% 
võrra suremus  võrreldes 
eelneva aastaga.   

2013.a.standarditud 
suremuskordaja 58 (23 
in) 
 
2013 – 118 juhtu 1000 in 
kohta 

 

3.4 -Suitsuandureid ei kasutata hoolimata 
seaduse olemasolust 100%. Suitsuandurite 
hooldusteadlikkus vähene.  
-Ahjuküttega kodudes vinguandurite  
vähene kasutamine. 

-Tõhustada järelevalvet 
suitsuandurite kasutuse üle. 
-Suurendada vinguanduri kohta 
teavet. 

Suitsuandurite kasutamise %  
Vinguandurite kohta artiklid 
vallalehtedes - 10 

  

3.5 -Tervise- ja matkaradade ning 
spordirajatiste kaardistus ja info 
kättesaadavus ei ole piisav. 
 
-Maakonnas on vähe matka- ja 
terviseradasid, osad olemasolevad halvas 
seisukorras.  Talispordivõimalused võiksid 
olla paremad (hooldatud suusarajad ja 
liuväljad). 

-Parendada tervise-ja matkaradade 
kaardistust. 
 
 
-Arendada rahvaspordi võimalusi 

-Andmebaasid – 2 
 
 
-Uute terviseradade arv -1-2 
 

-Andmebaasid valdades , 
terviserajad.ee 
(liikumisaasta raames 
edendatud portaal) ja 
raplamsl.ee kodulehel;  
-Pirgu keskuse aren-
damine, Järvakandi kerg-
tee avamine, Loosalu 
matkaraja parendamine 

 

3.6 Avalike ujumiskohtade puudus ja 
olemasolevate kohtade ebapiisav 
korrasolek. 

-Suurendada rahvaspordi 
harrastuse võimalusi.         
 

-On registreeritud avalikke 
ujumiskohtasid 

Öökuli puhkeala 
arendamine 

 

3.7 Tuletõrje veevõtukohad on vallati erineva 
hooldusastmega, veevõtukohtade arv 
ebapiisav.  

-Tõsta veevõtukohtade olemasolu 
tähtsust omavalitsuste ja omanike 
seas 

-Parendatud 
veevõtukohtade arv -5 
 

Vallad tegutsevad 
(Rapla, Kohila), paigal-
datakse kuivhüdrante, 
mis on kaasaegne, 
turvaline ja päästele 
käepärasem. 
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 Rahastaja 

1. Tervist edendavad asutused       

1.1 TEK ja TEL nõukogude arenduskoolitused ja suvekoolid MV X X X X ESF, AF, RTA, KOV 

1.2 TET võrgustiku arendamine – koolitused, infopäevad, artiklid meedias TAI X X X X TAI 

2 Keskkond       

2.1 Kooli ja lasteaia territooriumi, kooli- ja lasteaia ümbruse ja ühiskondlike 
mänguväljakute ohtude kaardistamine 

KOV-d, lasteaiad, koolid  X  X KOV 

2.2 Terviseradade ja rajatiste kaardistamine, info levitamine KOV, Spordiliit, MV, RMK X X X X KOV, Spordiliit 

2.3 Terviseradade arendamine ja loomine KOV X X X X KOV, Leader 

2.4 Tuletõrje veevõtukohtade parendamine KOV-d, ettevõtted, omanikud X X X X KOV 

2.5 Ujumis- ja puhkekohtade arendamine KOV-d, külade MTÜ-d, RMK X X X X Leader, KOV 

2.6 Hooldekodude toitlustuse järelvalve MV   X  RTA 

3. Koolitused       

3.1 Kooli- ja lasteaiakokkade koolitused MV, Kehtna MTK X  X  RTA, TAI 

3.2 Hooldusasutuste kokkade koolitused MV, Kehtna MTK  X   RTA 

4 Koostöö       

4.1 Kriminaalpreventiivse nõukogu toimimine   PPA X   X  

4.2 Maakonna liiklusohutusprogrammi uuendamine 
Liiklusohutuskomisjoni loomine 

Maanteeamet, MV x   X AF 

IV Tervislik eluviis  

Üldeesmärk:  Elanikkonna füüsiline aktiivsus on suurenenud, toitumine muutunud tasakaalukamaks ja riskikäitumine on vähenenud. 
 

IV Probleem Eesmärk Indikaator 2014 2015 
4.1 Täiskasvanute tervise- ja riskikäitumise 

kohta andmed puuduvad. On vaja viia 
läbi vastavad uuringud kohalikul 
tasandil.  

-Leida võimalused monitoorida 
elanikkonna tervise- ja riskikäitumist.  

-Tervisemõjurite uuring -1   

4.2 -Inimesed ja ka otsustajad ei pea 
terviseteemat tähtsaks. 
 
-Traditsioonilisi hästitoimivaid tegevusi 

-Suurendada elanikkonna ja otsustajate 
seas tervise ja tervisedenduse valdkonna 
tähtsust 
 

-Trükiste (ajalehtede) arv – 
aastas 4 -6 
 
 

4 erilehte, 5 
raadiosaadet 
 
Tervisekampaaniad 

 



tuleb järjepidevalt toetada 
(tervisepäevad, tervise- ja turvalisuse 
mess, koolide ja lasteaedade osalemise  
väärtustamine  maakondlikes ja 
üleriigilistes projektides, 
kampaaniates, konverentsidel, 
koolitustel, terviselaagrites jms). 

-Tervist toetavate tegevuste järjepidev 
rakendamine 

-Valdade arv, kus 
kampaaniad ja tegevused  
toimuvad - 10 

kõikides valdades – 10 
(südamenädal, 
liikumisaasta), 
maakondlik kampaania 
Enne pessu, siis bassu! 
ujulates. 

4.3 Tervisespordiüritusi, rahvasporti 
populariseerivaid kampaaniaid 
maakonnas ja mitmekülgseid 
sariüritusi on vähe.  
 

-Populariseerida jalgrattaga liikumist ja 
auto kui esmatarbevahendi vähendamist 
igapäevaelus. 
-Suurendada terviseliikumise võimalusi - 
sariüritused, rahvamatkad, pereüritused, 
massiüritused. 

-Uute rahvaspordi-ürituste 
arv - 3 
 

Liikumisaasta 
tähistamine kõikides 
valdades ja üle 
maakonna 

 

4.4 Nagu Eestis kõikjal, on ka Raplamaal 
probleemiks  nii laste kui täiskasvanute 
riskikäitumine: alkoholi tarvitamine ja 
suitsetamine, vähene liikumisaktiivsus, 
ülekaal,  ka lastel alakaal ning meeste 
vähene liikumisaktiivsus. 
Suitsetavate rasedate naiste suur 
osakaal. 
Alkoholi liigtarbimise kõrged näitajad 
maakonna elanike seas. 

-Rasedate ja väikeste laste emade 
suitsetamise osakaalu vähendamine, see 
võiks olla 0! 
 
-Saavutada alkoholi  tarvitamise ja 
suitsetamise  järjepidev vähenemine.  
 

-Suitsetavate rasedate 
naiste osakaalu 
vähenemine. 
-Leibkonna kulutused 
alkoholi ja tubaka peale on 
vähenenud ja võrdluses 
Eesti keskmisega madalam. 

Uue korrakaitseseaduse 
muutuste valguses mit-
med arutelud 
maakonnas – 
korrakaitseseadus 
muudeti. 
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1 Vigastuste ennetamine       

1.1 Aita end ja kaitse teist eakate inimest ohutusalane õppus ETÜ, MV, pääste, PPA, EPR, 
naabrivalve, PRMA 

X X X X PPA, pääste, HMN, 
PRMA, sponsorid 

2 Südametervis        

2.1 Südamenädala tähistamine kõikides valdades KOV, MV X X X X ESF, KOV 

2.2 Maailma südamepäeva jt tähistamine KOV, MV X X X X RTA, KOV, ESF 

2.3 Suitsetavate rasedate harimine ja motiveerimine suitsetamisest loobuma; 
Suitsetamisest loobumise nõustamine rasedatele. 

Naistearstid, 
ämmaemandad, perekool, 
perearstid ja -õed 

X X X X TAI 



2.4. Koostöö toitlustusettevõtetega, tervisliku toitumise koolituse korraldamine Kehtna MTK, RAEK, 
ettevõtjad 

X X X  ESF, Leader 

3 Liikumisharrastuse edendamine       

3.1 Kepikõnni sariüritused Spordiliit, KOVd X X X X SL, KOV 

3.2 Rahvajooksud Spordiliit, KOVd X X X X SL, sponsorid, KOV 

3.3 Rahvarattamatkad Spordiliit, KOVd X X X X ESF, SL 

3.4 Autovaba päeva PRMA, MV, KOV  X X X PRMA,KOP, KOV 

3.5. Jüriöö teatejooksud (kaasates asutusi) KOV, ettevõtted X X X X ESF, KOV, sponsorid 

3.6. Sporditöötajate koolitus Spordiliit x x x x RTA, SL 

4. HIV/AIDSi ja uimastiennetus       

4.1 Maailma AIDSi vastu võitlemise päeva tähistamine MV ,EPR X X X X Leader, EPR 

5. Terviseteave       

5.1 Tervise Edendaja maakonnalehes Raplamaa Sõnumid MV, Raplamaa Sõnumid X X X X ESF, Leader 

5.2 Terviseinfo vallalehtedes  MV, KOV  X X X X KOV 

5.3 Teabematerjalide levitamine MV X X X X TAI 

5.4 Tervisemessid (sh ohutuspäev) RAEK, MV, KOV, PPA, pääste X X X X KOV, AF, ESF, KOP, 
RAEK, HMN, pääste, 
PPA, sponsori 

5.5 Tervisedendusliku kodulehe arendamine MV X  X  ESF, MV 

5.6 Tervisekonverentsid  MV X X X X ESF, AF, MV, HMN, 
Leader 

5.7 Raplamaa raadioga koostöö (Tre Raadio) MV X X X X AF, ESF, RTA, Leader 

6. Uuringud       

6.1 Täiskasvanud elanikkonna tervisemõjurite uuringu läbiviimine TAI     TAI 

V Terviseteenus 

Üldeesmärk: Kõikidele abivajajatele on kindlustatud kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus. 
 

V Probleemid Eesmärgid Indikaatorid 2014 2015 

5.1 Kooli- ja lasteaiatervishoid  ei ole piisavalt 
tagatud. 
 

-Tagada kvaliteetne laste 
tervishoiuteenus, seaduse täitmine 
- kõik koolid on kaetud 
koolitervishoiuteenusega 

Majanduskriisi järgselt 
tervishoiutöötajate 
(osaliste) kohtade 
taasloomine lasteaedadesse 

Koolid OK, enamus 
lasteaedades ei ole 

 

5.2 Rapla Maakonnahaigla kindlusetu -Säilitada üldhaigla maakonnas -Uute teenuste arv Mitmed uued teenused Rapla Maakonna 



 positsioon riiklikus tervishoiupoliitikas . 
Eriarstiabi väljaviimise oht.  

-Arendada uusi teenuseid 
maakonnas 

 (pulmonoloog, 
sotsiaaltöötaja ) 

haigla on ühinenud 
PERHiga, 

5.3 Perearstide lahkumisel tekib tõsine 
probleem, et praksisele uut arsti leida. 

-Tagada perearstide olemasolu 
piirkondades 
-Optimaalsete in arvuga 
teeninduspiirkondade tekkimine 

-Perearstide arv - 18 18, praksiseid 12  

5.4 Inimesed, kel ei ole akuutset tervisehäda,  
ei käi profülaktilisel läbivaatusel perearsti 
juures (paljud ei jõua perearsti juurde 
aastaid). 

-Suurendada info levikut (sh 
üleskutsed perearstide poolt). 
 

-Esmatasandi arstiabi 
külastuste arvu tõus 
(võimaluste piires) 
 

  

5.5 Pereõed võrgustik ei ole tugev 
 

-toetada pereõdede võrgustikku 
maakonnas  
- Võimaldada perearstidele TE-
alaseid koolitusi 

-kohaliku võrgusiku 
kokkusaamise ja koolituste 
arv aastas: 1-2 

Pereõed kohtunud TE 
raames 1 x 
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1. Teenuste arendamine       

1.1 Nõustamisteenuste laiendamine - haiguspõhine nõustamine, spordinõustamine Raplamaa Haigla, 
perearstid, spordiliit 

X X X X Haigla, fondid 

1.4 Raseduskriisi nõustamine MV, Väärtustades Elu MTÜ, 
Erapolikliinik Praxis 

X    EH, RTA 

1.5 Psüühikahäiretega isikutele  teenuseid rohkem, nt tugiisikute olemasolu KOV, Raplamaa Haigla X X X X KOV, EH 

1.6 Koduõenduse teenuse laiendamine  Raplamaa Haigla, KOV   X X EH 

1.7 Taastusravi võimaluste arendamine (füsioteraapia, veeprotseduurid , muda jms) Raplamaa Haigla X X X X EL  

1.8 Eriarstiabi jätkumine haiglas, haigla professionaalide ärakasutamine, teenuste 
avardamine 

Raplamaa Haigla x X X X PERH 

1.9 Lastepsühhiaatri ametikoha võimaldamine või patsientidele parimate võimaluste 
leidmine teiste haiglate baasil. 

Raplamaa Haigla X    PERH 

1.10 Suitsetamisest loobumise nõustamine rasedatele: teenust võimalik pakkuda 
Rapla haigla baasil, olemas vastava väljaõppe saanud ämmaemand ja günekoloog 

Raplamaa Haigla, 
ämmaemandad, 
günekoloogid 

X X X X Haigla 

1.11 Töötervishoiu teenuse võimaluse loomine Raplasse Raplamaa Haigla  X   Haigla 

2. Koolitused       

2.1 Perearstide ja –õdede tervisedendusalased koolitused MV, TAI X X X X ESF, TAI 



2.2 Supervisioon pereõdedele ja -arstidele   X  X fondid 

2.3 Haiguste ennetusalane teavitus (infopäevad, koostöö maakonnalehega) Raplamaa Haigla, Raplamaa 
Sõnumid, MV 

    Haigla, RS 

3. Info levitamine       

3.1 Infobaas eriarstide kohta Raplamaa Haigla, KOV X X X X  

 

Lühendite selgitused 

 
ESF Euroopa Sotsiaalfond 
EL Euroopa Liit 
TAI Tervise Arengu Instituut 
PRMA Põhja Regionaalne Maanteeamet 
PPA Politsei- ja Piirivalveamet 
ETÜ Eesti Tervisedenduse Ühing 
EH Eesti Haigekassa 
HMN Hasartmängumaksu Nõukogu 
AF Raplamaa Omavalitsuste Liidu Arengufond  
KOP Kohaliku Omaalgatuse programm 
EPR Eesti Punane Rist  
RAEK Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 
LEADER maaelu edendamise programm 
KOV kohalik omavalitsus 
MV maavalitsus 
SL spordiliit 
PR avalikud suhted ja imago 
TEK tervist edendav kool 
TEL tervist edendav lasteaed 
TET tervist edendav töökoht 
ROL Raplamaa Omavalitsuste Liit 
EHL Eesti Hambaarstide Liit 
ENTK Eesti Noorsootöö Keskus 
ENL Eesti Noorsootöö Liit 
Just Justiitsministeerium (rahastatud projektide raames) 
RS Raplamaa Sõnumid 


