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Kõrgessaare valla terviseprofiili koostamise
algatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja  Rahvatervise seaduse  § 10 alusel 
ning Kõrgessaare Vallavalitsuse ettepanekul

Kõrgessaare Vallavolikogu

o t s u s t a b :

1. Algatada  Kõrgessaare  valla   terviseprofiili  koostamine  ning  delegeerida  profiili 
koostamise  meeskonna  moodustamine  ja  profiili  koostamise  koordineerimine 
vallavalitsusele.

2. Vallavalitsusel  esitada  Kõrgessaare  valla  terviseprofiil  volikogule  hiljemalt 
augustikuuks 2010.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees

Arutatud: vallavalitsuses 25.03., 01.04.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 30.03. – esitada volikogule 
Eelarve- ja majanduskomisjonis 30.03. – esitada volikogule
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Seletuskiri 

Kõrgessaare  Vallavolikogu   otsuse  eelnõu  “  Kõrgessaare  valla   terviseprofiili  koostamise 
algatamine ” juurde.

Paikkonna  terviseprofiil on  dokument,  mis  aitab  kaardistada  kohalike  elanike  tervise 
olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti saab terviseprofiili abil määratleda paikkonna 
peamised  tervist  mõjutavad  probleemid,  sekkumist  nõudvad  valdkonnad  ja  vajalikud 
tegevused. Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta 
inimeste  elukvaliteeti  parema  tervise  kaudu,  juhtida  tähelepanu  omavalitsuses  tehtavate 
otsuste  tervisemõjudele  ja  tagada  tervise  arendamise  temaatika  olulisem  kajastumine 
omavalitsuse arengukavas.

Kohaliku omavalitsuse ülesanneteks on muu hulgas  tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise 
korraldamine  ja  nende järgimise  kontrollimine  ning  elanikkonna  haiguste  ennetamisele  ja 
tervise  edendamisele  suunatud  tegevuse  korraldamine  kohaliku  omavalitsuse  maa-alal. 
(Rahvatervise seaduse § 10).

Kuna tervisetemaatika  hõlmab  sisuliselt  kõiki  kohaliku  elu  valdkondi,  siis  on  otstarbekas 
paikkonna terviseprofiili koostamise algatamine otsustada volikogu tasandil. Volikogu otsuse 
eelnõu  eesmärk  on  algatada  Kõrgessaare  valla   terviseprofiili  koostamine  ja  delegeerida 
sellega  seonduvate  tegevuste  koordineerimine  vallavalitsusele.  (Kohaliku  omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lg 2) 

Kohalikel omavalitsustel, kes on koostanud oma paikkonna terviseprofiili ja tegevuskava, on 
võimalik   alates  augustist  2010 ESF programmi  "Tervislikke  valikuid  toetavad meetmed" 
raames  tegevustele toetust taotleda.  Selle programmi  üldine eesmärk on tervislikel põhjustel 
tööturul mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamine ja tervisehäirete ennetamine. 

Lisainfo: www.terviseinfo.ee; www.sm.ee ; www.tai.ee. 

Koostas: Linda Kiivit, sotsiaalnõunik

46 22492; 5055746; linda@korgessaare.hiiumaa.ee
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