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Sissejuhatus 

Näputäis ennetust on parem kui peotäis ravi. 
(Benjamin Franklin) 

 
 
Rahvastiku tervis on kui triiviv  jäämägi – välja paistab vaid selle tipp – see, milline rahvastiku tervis parasjagu 
on. Eestis iseloomustab jäämäe tippu (elanikkonna tervist) kõrge varajane suremus, kõrge haigestumine ja üsna 
nigel elukvaliteet.  

Vee alla varju ja silmale otseselt nägemata jäävad kõik need põhjused ja mõjurid, mis rahvastiku tervist 
kujundavad – poliitilised, sotsiaalsed, keskkonnast tulenevad, psühholoogilised, majanduslikud ja paljud muud, 
mis meie ühiskonnas on sageli tervisele ebasoodsad.  
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Neid, tervist otseselt ja kaudselt kahjustavaid ning tervise arengut pidurdavaid mõjusid on aga võimalik 
planeeritud tegevusega suurel määral kas ennetada või muuta tervist vähemkahjustavaks. (Anu Kasmel,  
„Rahvastiku tervis- reaalsus ja võimalused.“) 
 
Tervis on inimese elukvaliteedi üks alustalasid ning sellest oleneb, kui hästi või halvasti ta oma eluga toime tuleb. 
Inimeste kollektiivne tervis määrab selle, kui terve on  vald ning veelgi edasi vaadates, kui terve on riik. 
 
Üheks olulisemaks riiklikuks dokumendiks selles valdkonnas on „Rahvastiku tervise arengukavas 2009–2020“, 
mille üldeesmärgiks  tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise 
kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja 
võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna 
kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamist.  
 
Sarnaselt on üles ehitatud ka „Kõrgessaare valla terviseprofiil 2010 – 2020“, mille koostamine algatati 
Kõrgessaare Vallavolikogu 09. aprilli 2010 otsusega nr 32 ja mille üheks eesmärgiks on  anda terviseküsimustele 
laiem kõlapind nii valla elanike kui ka otsusetegijate hulgas. Oluline on ka võimalikult usaldusväärsete andmete 
kogumine ja tervise arendamise temaatika kajastamine valla arengukavas. 
 
Kõrgessaare Vallavalitsuse 03. juuni 2010 korraldusega nr 149 moodustati terviseprofiili koostamise meeskond 
koosseisus: Jaanus Valk, Katrin Sarapuu, Kalle Viin, Arno Kuusk, Linda Kiivit, Larissa Babõnina, Artur Valk, Liisi 
Aron, Andrus Roosa ja Kady Ruus, tööd koordineerima määrati Linda Kiivit.  
Andmed koondas ja terviseprofiili koostas Katrin Sarapuu. 
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Terviseprofiili koostamise käigus viidi 2010 aasta suvel Kõrgessaare valla täiskasvanud elanike hulgas läbi 
tervisekäitumise uuring, mis koosnes 100 küsimusest ja mille kaudu selgitati välja meie valla inimeste tervist 
mõjutavaid tegureid, harjumusi, tõekspidamisi ja eluviisi. Ankeetküsitluse tulemused on käesoleva terviseprofiili 
osa. 
 
Uuringu käigus jagati välja  140 ankeeti, millest tagastati täidetult  81,  kasutamiskõlblikuks osutus 77 ankeeti. 
Vastanute arv moodustab  8,5 % Kõrgessaare valla täiskasvanud elanike (16-64.a) arvust (908). Analoogilisi 
küsitlusi viiakse Eestis läbi  iga kahe aasta tagant, käesoleva terviseprofiili koostamise ajal kasutati 
võrdlusandmetena 2008. aastal Eestis  läbiviidud küsitluse tulemusi.            
 
Profiili koostamisel on lähtutud Tervise Arengu Instituudi poolt väljatöötatud indikaatoritest ja juhendmaterjalist 
kohalikele omavalitsustele ja maakondadele terviseprofiili koostamiseks.  

Kõrgessaare terviseprofiil on seotud Riigikontrolli aruandega (2008) “Strateegiad tervislike eluviiside ja hoiakute 
kujundamiseks”, Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020, Maakonna üldplaneeringu, Hiiu maakonna 
teemaplaneeringu „Hiiu maakonna sotsiaalne infrastruktuur“, “Hiiumaa terviseprofiil ja tervisedenduse 
tegevuskava 2010-2012”, Kõrgessaare valla arengukava ja teiste alusdokumentidega.  

 
Tervislike eluviiside edendamise abil on tõenäoliselt võimalik Eesti rahvastiku ja sealhulgas Kõrgessaare valla 
elanike terviseseisundit oluliselt parandada. Tervisekäitumises on üksikisiku roll olulisem kui mistahes teises 
tervisevaldkonnas ning kõigil kodanikel on võimalus anda oma panus rahvastiku tervise paranemisesse.  
 
Täname kõiki, kes andsid oma panuse Kõrgessaare valla  terviseprofiili koostamisele. Eriline tänu kuulub Vilma 
Tikerpuule, Anneli Tikerpuu- Kattelile, Tiina Mikule, Andrus Roosale, Evelin Alliksoole ja Jüri Pihelile. 
 

Mõisted ja lühendid 

 
Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes haiguse või puude puudumine 
(Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri).  

Tervisealane ebavõrdsus on mõõdetavad erinevused tervisekogemustes ja -tulemustes erinevate elanikkonna 
gruppide vahel vastavalt sotsiaalmajanduslikule seisundile, geograafilisele piirkonnale, vanusele, puudele, soole 
või etnilisele grupile. Ebavõrdsus käsitleb objektiivseid erinevusi gruppide ja üksikisikute vahel, mis on 
võrreldavad suremuse ja haigestumisega.  

Tervisedendus on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli tervise üle ja sellega tervist 
parandada. 

Terviseindikaatorid on tervise ja selle mõjurite näitajad. Indikaatorite abil saab välja selgitada ja hinnata indiviidi 
või kogukonna tervise seisundit, võrrelda omavalitsusi omavahel ning jälgida aja jooksul toimuvaid muutusi ühe 
omavalitsuse piires.  

Tervisekäitumine on igasugune üksikisiku poolt ettevõetud tegevus, hoolimata hetkelisest või eelnevast 
terviseseisundist, tervise edendamiseks, kaitsmiseks või säilitamiseks, olenemata sellest, kas selline käitumine 
on lõppkokkuvõttes objektiivselt tõhus või mitte. 

Tervisemõjurid on personaalsed, sotsiaalsed, majandus- ja keskkonnategurid, mis mõjutavad üksikisikute või 
elanikkonna tervist.  

Terviseprofiil on elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja kvalitatiivne kirjeldus, mis määratleb 
probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused.  

Terviseteenused on kõik osutatavad ja inimestele kättesaadavad teenused, mis avaldavad mõju inimese vaimse 
ja füüsilise tervise seisundile.  

Rahvastiku tervis on terviseseisundi statistiliste ja demograafiliste näitajatega mõõdetav riigi või piirkonna 
rahvastiku või selle osa tervisetase.  

Rahvatervis on edendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja praktika, mida viiakse ellu kas 
kogu rahvastikule või selle teatud rühmadele suunatud tervist mõjutavate sekkumiste kaudu.  
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Riskitegur on sotsiaalne, käitumuslik, majanduslik, keskkondlik või bioloogiline tegur, mis põhjustab või 
soodustab terviseseisundi halvenemist, terviseseisundile soodsalt mõjuvate tegurite toime vähenemist või 
haigustele vastuvõtlikkuse suurenemist. 

Sekkumine on tervist hoidva käitumise edendamisele ja tervist kahjustava käitumise vältimisele suunatud 
tegevus.  

Sotsiaalmajanduslik seisund kirjeldab üksikisiku või perekonna suhtelist asetust ühiskonnas ja on määratletud 
selliste teguritega nagu saavutused, amet, sissetulek jne.  

Suhteline vaesus olukord, kus elamistingimused on alla ühiskonna keskmist elatustaset või üldiselt 
aktsepteeritud ja soovitud taset. Inimesed võivad kogeda end suhteliselt vaestena ka siis, kui nad ei kannata 
puuduse all, kuid samas elavad teised inimesed märkimisväärselt jõukamalt. See määratlus ei seosta vaesust 
ainult füüsiliste vajadustega, vaid ka ühiskonna normide ja ootustega. 

 

LÜHENDID  

KOV -kohalik omavalitsus, MV – maavalitsus, Õ/A – õppeaasta, SA – sihtasutus, MTÜ – mittetulundusühing 
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1. Üldandmed 
 

1.1. Asukoht ja looduskeskkond 

 
Kõrgessaare on Läänemere keskosas paikneva Hiiumaa põhja- ja lääneosa hõlmav vald, moodustades 38% 
Hiiumaa  territooriumist. 

Valla keskus on Kõrgessaare alevik (kirjalik esmamainimine 1552.a). Kõrgessaare valla pindala on 379,5 km². 
Valla piirist pool moodustab merepiir, piirnedes meritsi Eesti Vabariigi riigipiiriga. Maismaal piirneb vald idasuunal 
Pühalepa vallaga (piirikülad Nõmba, Tubala, Määvli, Prählamäe, Pilpaküla, Nõmme ja Tareste), lõunasuunal 
Emmaste vallaga (piiriküla Õngu) ning Käina vallaga (piirikülad Männamaa, Nõmmerga).  

 

Joonis 1. Hiiumaa omavalitsused 
Allikas: KOV 

Kõrgessaare on suure metsasusega vald, ca 80% pindalast on metsamassiivide all (Hiiu maakonna metsasus 
on territooriumist 70,7 %  (valitsevad puuliigid riigimetsas mänd 67,6%, kask 22,9%, kuusk 7,6%; valitsevad 
puuliigid erametsas kask 44,3%, mänd 31,9%, kuusk 10%) , vabariigi keskmine metsasus on 50,6% (allikas: 
Aastaraamat mets 2008, http://www.envir.ee ) 

Inimese seisukohast lähtudes on metsal: 

1. Otsene tarbimisväärtus - toit (seened, marjad), puit , ravimtaimed, geneetiline ressurss, puhkus, turism 

2. Kaudne väärtus: veerežiimi reguleerimine, pinnasekaitse, taimede ja loomade (elu)kasvupaik, mulla 
tekkimine ja säilitamine, loodusliku mitmekesisuse tagamine, õhu ja vee puhastamine, kliima 
reguleerimine; ilu, inspiratsioon; hariduslik ja kultuurilis-ajalooline väärtus.  

Lisaks rohelusele iseloomustab Kõrgessaare valda tervislikult puhas õhk. Võrreldes teiste Eesti valdadega on 
Kõrgessaare valla saastetasemed madalaimad.  

Ülevaade vee kvaliteedi kohta valla individuaalkaevudes on üldjoontes tänu kahel aastal rakendunud 
hajaasustuse veeprogrammile, vallal olemas.  

Valla tsentraalse veevarustuse kaevude vesi vastab kvaliteedilt heale joogiveele (allikas: KOV, veeanalüüsid). 
Probleeme tekitab raua suur (kuigi normidele vastav) sisaldus joogivees. Eramute kaevudes on sama probleem, 
kus ilma rauaeraldusfiltrita ulatub rauasisaldus vees kohati kümnetes kordades üle normi.  

2012-2013 aastal viiakse ellu SA KIK poolt toetatud projektid, mille tulemusena Lauka külas parendatakse 
ühiskanalisatsiooniteenust ning Kõrgessaare alevikus ühisveevärki ja –kanalisatsioonisüsteemi. 
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Paljud on leidnud jooksvalt joogiveevajaduse rahuldamiseks võimaluse tuua Kärdlast arteesia kaevudest vett või 
ostavad selle. 

 
Valla munitsipaalteede kogupikkus  on ca 85 km ja tänavate kogupikkus on  ca 5,6 km. Hooldatavaid 
riigimaanteid on vallas 140,2 km (sellest kõrvallmaanteid 106,6 km ja tugimaanteid 33,6 km). Kärdla- Luidja 
maanteega kulgeb paralleelselt rulluisutajate, jalgratturite jt liikumisharrastustega tegelejate poolt kasutatav 9,61 
km kergliiklustee (Rehemäe tee kuni Tahkuna teeots). 2010 sügisel valmis 2,05 km pikkune valgustatud 
kergliiklustee Reigi kalmistu parklast kuni Kõrgessaare teeristini (tugimaantee nr 80 Heltermaa- Kärdla- Luidja) 

1.2. Aktiivne puhkus  

Hiiumaa on Eestimaa üks looduskaunimaid ja turvalisemaid piirkondi. Mandriga võrreldes on siin palju vaikust ja 
rahu. Tänu ümbritsevale merele on Hiiumaa kliima veidi teistsugune kui mandril – päikesepaistelisi ilmasid on 
rohkem ja vihma vähem, kevadine õidepuhkemine algab paar nädalat hiljem ning sügis venib pikemaks.  
 
RMK Hiiumaa puhkeala on läbitav mõne päevaga. Vahemaad on lühikesed , seetõttu on sobilik puhkeala nelja 
osa-alaga (Ristna-Luidja, Puski-Õngu, Laasi-Kanapeeksi ja Tahkuna-Kärdla) tutvust teha jalgsi matkates või 
jalgrattaga sõites  Enamus RMK puhkealade ehitistest Hiiumaal jäävad Kõrgessaare valla territooriumile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. RKM Hiiumaa puhkeala. Allikas RMK 

Looduskeskus on RMK Hiiumaa puhkeala keskuseks on ( paikneb Kõpu poolsaarel Kalana külas, Kõpu-Ristna 
tee ääres). Siit saab infot ka kõigi Hiiumaa puhkealal RMK poolt pakutavate ranna- või metsapuhkuse võimaluste 
kohta. 
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Metsaonnid - Kalurikoja metsaonn (Kõpu poolsaarel, Mägipä külas).  

Lõkkekohad - Laasimetsa lõkkekoht (Hüti-Käina tee ääres, Hütist 3,5 km Käina poole). 

Telkimisalad - Hirmuste telkimisala , Mägipä telkimisala, Kaleste telkimisala,  Palli telkimisala,  Ninaotsa 
telkimisala,  Luidja telkimisala . 

Rattarada- Kõpu elupaigatüüpide jalgrattarada (40 km) - Raja algus ja lõpp RMK Ristna looduskeskuse juures. 
Puhkekohad - Paope puhkekoht, Isabella puhkekoht  

Matkarajad - Neljateeristi matkarada (6,4 km); Tahkuna matkarada (10 km); Hirmuste matkarada (1,3 km); 
Mägipä matkarada (2 km);  Palli matkarada (1,5 km) ; Kaleste matkarada (1,8 km); Ristna matkarada (1,5 km) ; 
Luidja-Paope matkarada (2 km). 

Õpperajad- Rebastemäe õpperada (1,5 km); Vanajõe oru õpperada (1 km) ; Kõrgessaare orhideede õpperada 
(100 m) ; Karjaselja metsanduslik õpperada (1 km). 

1.3. Rahvastikunäitajad  

Statistikaameti andmetel on Kõrgessaare valla elanike aasta keskmine arv olnud pidevas vähenemises, 
01.01.2012. aastal oli valla rahvaarv 1278, 01.01.2006. aastal 1329 inimest. Seega on rahvastik 6 aastaga 
vähenenud 4%.  

Vahemärkus: Statistikas on kuni 2011 aasta rahvaloenduseni peamiselt kasutusel rahvaarv, kus ei ole arvesse 
võetud aastate 2000-2010  rännet (ka rändega rahvaarv on Statistikaameti andmebaasis avalikult kättesaadav, 
kuid ametlikud kordajate ümberarvutused tehakse pärast järgmist loendust).  

Kohaliku omavalitsuse andmetel oli rahvastikuregistri järgi 01.01.2006.a rahvaarv 1396 ning seisuga 
01.01.2012.a 1320 inimest. Vähenemine seega 5,8%. 

Vald on hajaasustusega, kusjuures 51% elanikkonnast elab Kõrgessaare alevikus ja Lauka külas. Keskmine 
rahvastiku tihedus 3,5 in/ km² , kui välja arvata Lauka ja Kõrgessaare, siis on rahvastiku tihedus alla kahe 
inimese ruutkilomeetril. 

Rahvaarvu vähenemise üheks mõjuriks on negatiivne loomulik iive kõigil võrreldud aastatel. Samuti põhjustab 
rahvaarvu vähenemist paljude koolilõpetajate mandrile elama asumine. Olulist rolli omab ka see, et mitmed 
pered või pereliikmed on töö kaotamise järel elukoha vahetanud mandrile, kus on võimalus tööd leida oluliselt 
suurem kui saarel.  Statistikaameti meeste-naiste võrdluses on Kõrgessaares naisi rohkem kui mehi (vastavalt 
48,6% ja 51,4%). Rahvastikuregistri andmetel on tendents viimasel aastal hoopis vastupidine - mehi on enam kui 
naisi (vastavalt 52,1% ja 47,9%). Mõneti võib põhjustada selle asjaolu, et suvehiidlaste peredest registreerib end 
valda sisse pereisa. Ema- laste sisseregistreerimine siia võib tähendada lasteaiakohtade mittesaamist, 
mõningatest hüvedest ilmajäämist nende põhilises elukohas jne. Kui jätkub rahvastiku koosseisus meeste 
osatähtsuse suurenemine, siis tuleb kindlasti edaspidi suuremat tähelepanu pöörata tervisealasele 
teavitustegevusele. Tavapäraselt naised hoolitsevad / muretsevad oma tervise pärast iseenesest rohkem, 
meestele tuleks seda meelde tuletada, juhtida tähelepanu riskidele.  
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Joonis 3. Sooline jaotuvus Kõrgessaares  
Allikas: Statistikaamet RV0282  
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Joonis 3a Meeste vanuseline struktuur Kõrgessaare vallas 
Allikas: Statistikaamet RV0282 
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Naiste vanuseline struktuur 2011
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Joonis 3b Naiste vanuseline struktuur Kõrgessaare vallas 
Allikas: Statistikaamet RV0282 

 

Demograa- 

filine 

struktuur 

lapsed  

0 - 6 

Osatähtsu

s elanike 

üldarvust 

% 

lapsed 

7 - 18 

tööealised 

19 - 64 

vanurid  

64 - …. 

Eakate % 

elanikest 

rahvaarv 

kokku 

Tööealiste 

suhe 65+ 

1.01.2006 78 5,6 212 863 243 17,4 1396 3,6 

1.01.2007 82 5,9 194 870 247 17,7 1393 3,5 

1.01.2008 78 5,7 177 869 247 18,0 1371 3,5 

1.01.2009 66 4,9 166 873 245 18,1 1350 3,6 

1.01.2010 67 5,1 153 863 238 18,0 1321 3,6 

1.01.2011 75 5,7 145 870 237 17,9 1327 3,7 

1.01.2012  81 6,1 126   868  245* 18,6 1320 3,5 

* sh üksi elavaid eakaid 91 
 

Tabel 1. Demograafiline struktuur Kõrgessaares. 

Allikas: rahvastikuregister 
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2001 2006 2011 

Muutus  
2011 
võrreldes 
aastaga 
2006 

Muutus 
2011 
võrreldes 
aastaga 
2001 2001 2006 2011 

Muutus  
2011 
võrreldes 
aastaga 
2006 

Muutus 
2011 
võrreldes 
aastaga 
2001 2001 2006 2011 

Muutus  
2011 
võrreldes 
aastaga 
2006 

Muutus 
2011 
võrreldes 
aastaga 
2001 

 Mehed ja naised        Mehed        Naised  
 kokku 1337 1257 1187 -5,6% -11,2% 651 631 618 -2,1% -5,1% 686 626 569 -9,1% -17,1%
 0-4 60 68 52 -23,5% -13,3% 31 37 26 -29,7% -16,1% 29 31 26 -16,1% -10,3%
5-9 93 36 60 66,7% -35,5% 56 16 35 118,8% -37,5% 37 20 25 25,0% -32,4%
10-14 111 81 37 -54,3% -66,7% 59 51 19 -62,7% -67,8% 52 30 18 -40,0% -65,4%
15-19 91 107 79 -26,2% -13,2% 51 61 48 -21,3% -5,9% 40 46 31 -32,6% -22,5%
20-24 57 84 97 15,5% 70,2% 30 51 62 21,6% 106,7% 27 33 35 6,1% 29,6%
25-29 67 44 72 63,6% 7,5% 34 26 51 96,2% 50,0% 33 18 21 16,7% -36,4%
30-34 79 50 43 -14,0% -45,6% 41 30 27 -10,0% -34,1% 38 20 16 -20,0% -57,9%
35-39 87 72 58 -19,4% -33,3% 39 40 39 -2,5% 0,0% 48 32 19 -40,6% -60,4%
40-44 96 81 71 -12,3% -26,0% 58 36 35 -2,8% -39,7% 38 45 36 -20,0% -5,3%
45-49 108 103 82 -20,4% -24,1% 52 60 37 -38,3% -28,8% 56 43 45 4,7% -19,6%
50-54 85 114 108 -5,3% 27,1% 47 55 64 16,4% 36,2% 38 59 44 -25,4% 15,8%
55-59 88 90 108 20,0% 22,7% 36 49 51 4,1% 41,7% 52 41 57 39,0% 9,6%
60-64 80 81 80 -1,2% 0,0% 35 30 41 36,7% 17,1% 45 51 39 -23,5% -13,3%
65-69 90 74 70 -5,4% -22,2% 42 31 23 -25,8% -45,2% 48 43 47 9,3% -2,1%
70-74 65 75 60 -20,0% -7,7% 21 32 22 -31,3% 4,8% 44 43 38 -11,6% -13,6%
75-79 49 54 53 -1,9% 8,2% 11 19 20 5,3% 81,8% 38 35 33 -5,7% -13,2%
80-84 15 28 38 35,7% 153,3% 3 6 14 133,3% 366,7% 12 22 24 9,1%100,0%
85 ja 
vane-
mad 16 15 19 26,7% 18,8% 5 1 4 300,0% -20,0% 11 14 15 7,1% 36,4%

Tabel 1a Muudatused Kõrgessaare valla elanike vanuselises struktuuris 
Allikas: Statistikaamet RV0282 

 

Hiiumaa elanikkonda eristab teistest maakondadest suur eestlaste osatähtsus (98-99%). Kõrgessaare vallas on 
see protsent 97-98% 

   aasta 

Rahvu- 
sed 
kokku 

Eest-
lased 

Vene-
lased 

Ukrain-
lased 

Valgeve-
nelased 

Soom-
lased 

Lätla-
sed 

Poola-
kad 

Juu-
did 

Leedu-
lased 

Saks-
lased 

Muud 
rahvu
-sed 

Kokku 
muud 

Hiiu 
maakond 2000 10458 10281 106 20 10 15 8 2 2 2 2 10  
Kõrgessa
are  2000 1352 1323 14 7 1 5 0 0 0 1 0 1 29
 Hiiu 
maakond 2002 10385 10215 101 20 10 14 7 2 2 2 2 10  
Kõrgessa
are  2002 1348 1320 15 6 1 4 0 0 0 1 0 1 28
 Hiiu 
maakond 2004 10289 10126 98 18 9 14 7 2 1 2 2 10  
Kõrgessa
are  2004 1338 1306 15 8 1 6 0 0 0 1 0 1 32
 Hiiu 
maakond 2006 10222 10060 99 17 9 13 7 1 1 2 2 11  
Kõrgessa
are  2006 1330 1297 12 12 1 6 0 0 0 1 0 1 33
 Hiiu 
maakond 2008 10118 9955 99 17 9 14 7 1 1 1 2 12  
Kõrgessa
are  2008 1306 1271 15 11 1 6 0 0 0 1 0 1 35
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Kõrgessa
are 2009 1298 1261 15 13 1 6 0 0 0 1 0 1 37

Tabel 2. Rahvastiku rahvuslik jaotus Hiiu maakonnas ja Kõrgessaares.  

Allikas: Statistikaamet, Kõrgessaare Vallavalitsus 

Pärast Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu (NSVL) lagunemist ja nende sõjaväeosade väljakolimist on 
kohalik elanikkond peamiselt eestikeelne. Kuigi ajutiselt tulid kalatehase töötamise ajal Hiiumaale töötajaid Ida- 
Virumaalt, siis pärast pankrotte (2005.a Dagotar AS ja 2006.a Hiiu Kalatööstus OÜ) on ka nemad Hiiumaalt 
lahkunud. Muukeelsete perede Hiiumaale jäämisel võis olla takistuseks ka see, et siin puudub vene õppekeelega 
kool/ lasteaed, seega kes tahtis jääda, pidi kindlasti integreeruma eestikeelsesse keskkonda.  

Igapäevane elu vallas näitab, et teiste rahvuste esindajad on enamasti hästi integreerunud, omandanud üldiselt 
eesti keele (vähemalt suhtlustasandil ja/ või saades aru eesti keelest) ning leidnud koha kogukonnas. Kuid on ka 
erandeid, kus inimestele tuleb osutada suuremat tähelepanu, aidata nende  probleemide lahendada ja kaasata 
erinevatesse tegevustesse. 

Hiiumaa rahvastiku keskmine vanus on 39,99 eluaastat (Hiiu Leht 6.04.2010). Sellega on hiidlased ühe 
madalaima keskmise vanusenäitajaga elanikkond Eestis. Kui Eesti rahvastikupüramiidis annavad tooni 
vanusevahemikud 15-19 ja 20-24 eluaastat, siis ka Kõrgessaare rahvastikupüramiidis eristuvad tugevalt 
vanusevahemikud 15-19 ja   20-24. Rohkearvulisemaks  vanuserühmaks on veel 45 – 49 aastased. Kõige 
aktiivsemas eas inimesi (vanus 25- 44) on meil elanike hulgas suhteliselt vähem, seda nii meeste kui naiste 
osas. Põhjuseks võib olla pärast õpingute lõpetamist mandrile tööle jäämine, pere loomine seal jms. Vanuses 45-
49 leitakse tihti tagasitee Hiiumaale. Aktiivses töö- ja pereloomiseas (vanus 25-44) inimeste vähesusest tuleneb 
meie  laste ja õpilaste vähene arv. 

 

 
 

 
Joonis 4. Rahvastikupüramiid, Eesti    Joonis 5. Rahvastikupüramiid, Kõrgessaare  

Allikas: Statistikaamet 

 
Aastatel 2000-2008 moodustas Kõrgessaare elanikkond keskmiselt 13% saare elanikkonnast.  
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Joonis 6. Ülalpeetavate määr elanikkonnast. 
Allikas: Statistikaamet RV063 
 

Ülalpeetavatest moodustavad Kõrgessaare vallas vanuses 0-14 ning 65 ja enam inimesed 65-67%, see 
tähendab, et vanusevahemikus 15-64 on arvestatav hulk neid, kes on ülalpeetavad (õppivad noored, töötud, 
puuetega inimesed jt). 2009 aastal oli viimati nimetatud vanusegrupis ülalpeetavaid 207 inimest, 2010. aastal on 
neid 190. 
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1.4. Rahvastikusündmused 

1.4.1 Sünnid, surmad ja loomulik iive  

1.4.1.1. Sünnid 
Sündide dünaamika on aluseks erinevate lastega peredele suunatud teenuste ja tugi-süsteemide loomisel. 
Kõrgessaare vallas on sündivus viimasel kümnendil püsinud arvuliselt stabiilne. 
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Joonis 7. Sünnid (tüdrukud, poisid) , Kõrgessaares Allikas: Statistikaamet RV112 

 

Suurem  langus sündide arvus toimus 2006 aastal, mil vähenemine oli 23%. Sündimuse üldkordajate võrdlemisel 
Hiiumaa ja Eesti andmetega on näha, et Kõrgessaare valla näitajad on küll madalamad võrreldes Eestiga, kuid 
kerges tõusutendentsis. 

Sündimuse üldkordaja
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Joonis 8. Sündimuse üldkordaja 1000 elaniku kohta  
Allikas: Statistikaamet, TAI, MV, KOV RV030;SR02 

 

Kõrgessaare vald pakub lasteaiateenust 2009 aastal renoveeritud, kaasaegse õpikeskkonnaga 
munitsipaallasteaias “Vigri”. 01.augustist 2009.a oli suletud laste arvu ning kohalikule omavalitsusele kohustuste 
katteks eraldatava raha vähenemise tõttu üks rühm. See taasavati 2011 sügisel. 2012 aasta septembris oli lapsi 
lasteaias 48.  

Põhikool on kaasaegne ja renoveeritud. 
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Oodata on sündimuse kasvu, kuna nn „laulva revolutsiooni lapsed”, kes on jõudnud täiskasvanuikka ning 
moodustavad Kõrgessaares suure elanikegrupi (joonis 4 Rahvastikupüramiid), alles õpivad ja perekonna 
loomisega veel ei kiirusta. Emapalk on andnud tuge ja kindlust juurde pere planeerimisel, mis on sündivuse 
seisukohalt hea. 

 
1.4.1.2.  Surmad 

 

Suremuse täpsemaks kirjeldamiseks tuleb surmajuhte vaadelda nii vanuse kui põhjuste järgi. Käesolevas profiilis 
on kasutatud statistikaametist saadud andmeid Kõrgessaare ja Hiiumaa elanike surmapõhjuste kohta: 
pahaloomulised kasvajad (C00-C97), vereringeelundite haigused (I00-I99) ja nn välispõhjused ehk 
õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (V01-Y89). Andmete puudumise tõttu ei saa surnute vanuse skaala ja 
surmapõhjuste seost analüüsida.  
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Joonis 9. Surmad soo järgi Kõrgessaares Allikas : Statistikaamet RV49 

 
Suremuskordaja (1000 elaniku kohta) võrdlemisel Hiiumaa ja Eestiga tuleb arvestada, et vältida tuleb 
väikesearvuliste sündmuste (<10) võrdlemist. Hiiumaa ja eriti Kõrgessaare vigastuste-mürgistuste arv on nii 
väike, et võrdlemise korral peab võtma kolme aasta keskmise, sest aastate võrdluses tulevad trendi järsud, 
eksitavad „hüpped”.  
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Joonis 10 Suremuskordaja  Allikas Statistikaamet 

Sarnaselt Eestile ja Hiiumaale on peamiseks surmapõhjuseks meil südame- ja vereringeelundite haigused, 
järgnevad pahaloomulised kasvajad .  
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2000 Kõik põhjused (A00-Y89)  115     1100,7  1343,8 

 Pahaloomulised kasvajad (C00-C97) 22     210,6  247,5 

 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 72     689,1  728,8 

 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad 
(V01-Y89) 

10     95,7  152,8 

2002 Kõik põhjused (A00-Y89)  132     1273,3  1351 

 Pahaloomulised kasvajad (C00-C97) 25     241,1  254,2 

 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 89     858,5  734,8 

 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad 
(V01-Y89) 

11     106,1  147,9 

2004 Kõik põhjused (A00-Y89)  125     1217,4  1310,7 

 Pahaloomulised kasvajad (C00-C97) 23     224  260,2 

 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 72     701,2  696,8 

 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad 
(V01-Y89) 

8     77,9  130,9 

2006 Kõik põhjused (A00-Y89)  138     1353,6  1288,8 

 Pahaloomulised kasvajad (C00-C97) 27     264,8  266,8 

 Vereringeelundite haigused (I00-I99) 82     804,3  683,8 

 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad 
(V01-Y89) 

6     58,9  121,2 

2008 Kõik põhjused (A00-Y89) 16715 114 21 12 9  1157,5  1243,8 

 Pahaloomulised kasvajad (C00-
C97) 

3547 28 11 7 4  286,9  267,4 

 Vereringeelundite haigused (I00-
I99) 

9093 63 8 3 5  623,3  676,8 

 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja 
traumad (V01-Y89) 

1369 8 2 2 0  79,1  101,3 

2009 Kõik põhjused (A00-Y89) 16099 137 24 14 10      

 Pahaloomulised kasvajad (C00-
C97) 

3529 27 3 2 1     

 Vereringeelundite haigused (I00-
I99) 

8796 86 17 9 8     

 Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja 
traumad (V01-Y89) 

1283 6 1 1 0     

Tabel 3. Surmajuhtude arv ja suremuskordaja Kõrgessaares ja Hiiumaal 
Allikas: Statistikaamet 

Kuna puudub varasemast perioodist ühtne andmebaas, siis on ülaltoodud tabelis näitajad esitatud kujul, mis 
õnnestus kätte saada. 
 
Kui 2008 aastal oli Kõrgessaare vallas peamine surmapõhjus pahaloomulised kasvajad moodustades 52,4% 
põhjustest, (Maakonnas 24,6%, Eestis 21,2%), siis 2009 on peamine surmapõhjus meie vallas vereringeelundite 
haigused, 70,8% põhjustest (Maakonnas 62,8%, Eestis 54,6%). Pahaloomulistesse kasvajatesse 
esmahaigestumise näitajad on arvestades valla väikest rahvaarvu liiga kõrged. Hiiu maakonnas on 
pahaloomuliste kasvajate levinuim paikmekoht seedeelundites , haigestumuskordaja 100 tuh elaniku kohta 
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137,322 (sama Eestis tervikuna 115,515 ), järgneb hingamis- rindkeresisesed elundid haigestumuskordaja 100 
tuh elaniku kohta 9,809. Üldiselt on Eestis teised levinumad paikmekohad meessuguelundid  
(haigestumuskordaja 100 tuh elaniku kohta 63,638/ Hiiumaal 59,044) ja  nahk (C44)- haigestumuskordaja 100 
tuh elaniku kohta 58,576/ Hiiumaal 39,235, seejärel hingamis- rindkeresisesed elundid ( haigestumuskordaja 100 
tuh elaniku kohta 56,343/ Hiiumaal 9,809). 
 

Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhtude arv Kõrgessaares
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elanikkonnast 0,15% 0,52% 0,67% 0,45% 0,52% 0,30% 0,45% 0,91%

Joonis 11. Esmahaigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse Kõrgessaares 
Allikas: Eesti Vähiregister 
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Joonis 12. Esmahaigestumus pahaloomulistesse kasvajatesse Kõrgessaare ja Kärdla elanikkonna kohta 
Allikas: Eesti Vähiregister 

Nakkushaigustesse esmahaigestumine on Kõrgessaare vallas üldiselt madal, välja arvatud ülemiste 
hingamisteede ägedad nakkused, aastatel 2006 kuni 2008 esines suhteliselt sagedasti  tuulerõugeid.  

Puukborrelioosi haigestumine on tõusnud. Maakonna terviseprofiili andmetel (lk 12) kannab puukborrelioosi 
bakterit 30% puukidest. Vaktsineerimisega nimetatud haigust ennetada ei saa, oluline on teavitustöö elanikkonna 
seas.  Puugihooaeg kestab tavaliselt aprillist oktoobrini, kuid pehme talv võib seda oluliselt pikendada. Puuk 
muutub aktiivseks siis, kui ööpäevane temperatuur on +7 kraadi.  
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Tervisekaitseameti andmetel Hiiumaal HIV- positiivseid ei ole. See annab tunnistust haridusasutuste, Hiiumaa 
Teavitamis- ja nõustamiskeskuse ning SA Hiiumaa Haigla ennetustöö heast tasemest elanike teadlikkuse 
tõstmisel. Esimene HIV-nakkuse juhtum registreeriti Eestis 1988. aastal. Eestis on hetkel kuus anonüümset 
AIDS-i nõustamiskabinetti. Kaks neist asuvad Tallinnas, üks Tartus, Narvas, Pärnus ja Kohtla-Järvel. HIV testi on 
võimalik teha veel noorte nõustamiskabinettides, perearstide ja eriarstide juures. 

    2006       2007         2008       2009   

  Eesti 

Eesti  
100 000 
elaniku 
kohta 

Hiiu’-
maa 

Kõrgess
aare Eesti 

Eesti  
100 000 
elaniku 
kohta 

Hiiu-
maa 

Kõrges
saare Eesti 

Eesti  
100 000 
elaniku 
kohta 

Hiiu-
maa 

Kõrges
saare Eesti 

Eesti  
100 
000 
elaniku 
kohta 

Hiiu-
maa 

Kõrges
saare 

Salmonelloos 453 33,7 0 0 428 31,9 2 0 647 48,2 0 0 261 19,5 0 0 

Tuberkoloos 330 24,5 0 0 400 29,8 1 0 312 23,2 0 0 275 20,5 1 1 

tuulerõuged 6679 496,9 20   7795 580,8 181 43 7479 557,3 67 17 8556 638,1 40 1 
ülemiste 
hingamisteede 
ägedad 
nakkused (J06) 247192 18398,5 1176 59 248855 18543,6 1338 84 216404 16125,5 841 45 240897 

17964,
9 1502 162 

nakkuslik 
mononukleoos 234 17,4 1 0 215 16 0 0 242 18 1 0 244 18,2 1 1 
Lyme'I tõbi 
(puukborrelioos) 482 35,9 17 5 721 53,7 34 5 1423 106 96 13 1787 133,3 100 12 

puukentsefaliit 171 12,7 1 0 140 10,4 2 0 90 6,7 5 0 179 13,3 2 1 

HIV-kandlus 668 49,7 0 0 633 47,2 0 0 545 40,6 0 0 411 2,8 0 0 

HIV_ tõbi 34 2,5 0 0 57 4,2 0 0 61 4,5 0 0 38 30,7 0 0 
loomahammust
used 2948 219,4 13   2588 192,8 20 3 2485 185,2 17 2 2332 173,9 8 0 

sügelised 1867 139 16   1621 120,8 6   1518 113,1 5 3 1200 89,5 7 0 
Tabel 4. Nakkushaigustesse registreerimine Kõrgessaares , Hiiumaal ja Eestis Allikas: Terviseamet, perearst 
 
Registreeritud nakkushaiguste kohta 2010 aastast Kõrgessaare vallas andmed puuduvad. 

2010.a jaanuar veebruar Märts aprill mai juuni juuli 
Salmonelloosid    3 1   
läkaköha 1    4 5  14 
rotaviirusenteriit   1 2    
Lambliaas 
(giadiaas) 

 1      

tuulerõuged    1 1   
Lyme’I tõbi 
(puukborrelioos) 

 2 4 4 3 8 25 

Nakkuslik 
mononukleoos 

    3   

puukentsefaliit      1 1 
sügelised 2   1    
Ülemiste 
hingamisteede 
ägedad nakkused 

41 47 39 56 41 14 12 

gripp 4       
loomahammustused  2 3 4   6 
Tabel 5. Registreeritud nakkushaigused Hiiu maakonnas 2010 I kuni VII. Allikas: Perearst 
 
Nakkushaigustesse haigestumise vältimiseks teostatakse kaitsepookimisi. Tervisekaitseinspektsiooni andmetel 
enamus (98%) Hiiumaa lapsi ja õpilasi (2008.a. arvelolevaid lapsi 1325) on vaktsineeritud leetrite, punetiste ja 
mumpsi, difteeria ja teetanuse, tuberkuloosi, poliomüeliidi  ning 61% läkaköha ,45% B- hepatiidi vastu. 
Kõrgessaare perearsti andmetel on meie valla perearstiregistris olevatest lastest- õpilastest 100% eelnimetatud 
haiguste vastu vaktsineeritud. Kui on olnud ka juhuseid, et esialgu on loobutud, siis hiljem on siiski 
kaitsepookimine tehtud. 
Tuleb jätkata inimestele selgitustöö tegemist , et nad mõistaksid vaktsineerimise vajalikkust ja põhjendatust. 



Kõrgessaare valla terviseprofiil 2013 – 2020 
Kõrgessaare Vallavolikogu … määrus nr .. “ Kõrgessaare valla terviseprofiili vastuvõtmine”.  

_________________________________________________________________________________________ 

 21

 

Haiguse nimetus 2006 2007 2008 2009 
Suhkruhaigus (E11) 25 35 37 42 
Puusaliigeste artroos (M16) 30 21 18 16 
Põlveliigeste artroos (M17) 34 28 25 29 
Kopsuhaigused (krooniline bronhiit ja astma (j44-j45)) 31 33 25 30 
Kõrgvererõhutõbi (J10-J15) 217 206 213 217 
 

Tabel 6. Haigusjuhtumeid aastas Kõrgessare vallas . Allikas Perearst. 

 

Ülaltoodust on näha, et meie valla elanike seas on  levinum kõrgvererõhutõbi, suurenenud on haigestumine 
suhkruhaigusesse. Väga oluline on haiguste varajane avastamine. 
 

 
1.4.1.3. Loomulik iive 

 
Loomulik iive näitab piirkonna rahvaarvu muutust aasta jooksul ning moodustub sünni ja surmajuhtude arvu 
vahena. Kõrgessaares on surnud rohkem inimesi kui sündinud. Negatiivsus on sarnane nii Hiiumaa, Eesti kui 
kogu Euroopa näitajatega.  
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Joonis 13. Loomulik iive Kõrgessaares  
Allikas: Statistikaamet 

 
Loomuliku iibe kordaja moodustub aasta elussündide ja surmajuhtude arvu vahena aasta keskmisena 1000 
elaniku kohta. Kui Eesti keskmisega võrreldes on Hiiumaa iibe kordaja oluliselt halvem, siis Kõrgessaare näitajad 
on võrdluses Hiiumaaga veel halvemad. See tähendab, et Kõrgessaare elanikkond on jätkuvalt vähenemise ja 
rahvastikupüramiidi (joonis 5) põhjal vananemise teel. See toob kaasa terviseriskide kasvu, demograafilise 
tööturusurveindeksi suurenemise ja olukorra, kus järgmisel kümnendil siseneb tööturule vähem inimesi, kui sealt 
vanuse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Selline olukord kasvatab survet maksumaksjale sotsiaalsfääri 
ülalpidamiseks. Alates 2010 aastast on sündide arv kasvanud ning loomuliku iibe näitajad oluliselt paranenud, 
veidi positiivsemas suunas on liikunud ka loomuliku iibe kordaja. 
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Iibe kordaja
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Kõrgessaare
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Eesti

Kõrgessaare -5,9 -20,0 -4,5 -12,8 -6,9 -10,0

Hiiu maakond -1,4 -3,8 -4,5 -5,5 -2,4

Eesti -3,9 -3,9 -2,7 -1,8 -0,5
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Joonis 14. Iibe kordaja 1000 elaniku kohta võrdluses Hiiu maakonna ja Eestiga 
Allikas: Statistikaamet 

 
1.4.1.4. Rändeiive  

 

Kõrgessaare elanikkonna rahvaarvu kogumuutuse väljatoomisel tuleb arvestada ka mehhaanilist liikumist ehk 
rännet.  

Saabujate arv näitab, kui palju on kohalikku omavalitsusse elanikke lisandunud elukohavahetusega. Sisserände  
positiivseteks mõjutajateks võivad olla tööandja, turvaline elupaik, soodne elukeskkond jms. 

Väljarände arvuline esitlus näitab, kui palju elanikke on kohalikust omavalitsusest lahkunud seoses 
elukohavahetusega, tööle ja/või õppima asumisega mujale, pere loomisega ja/või perele laialdasemate 
huvialategevuste ning haridusvõimaluste otsimisega. Lisaks mõjutas rändenäitajaid rahvastikuregistri 
korrastamine ehk elanikud võtsid end arvele oma tegelikku elukohta. 

  Mehed           Naised           
  Sisseränne   Väljaränne   Rändesaldo   Sisseränne   Väljaränne   Rändesaldo   

  
Sise- 
ränne 

Välis- 
ränne 

Sise- 
ränne 

Välis- 
ränne 

Sise- 
ränne 

Välis- 
ränne 

Sise- 
ränne 

Välis- 
ränne 

Sise- 
ränne 

Välis- 
ränne 

Sise- 
ränne 

Välis- 
ränne 

2000 6 0 12 0 -6 0 9 0 8 0 1 0 
2002 23 0 31 0 -8 0 33 0 39 0 -6 0 
2004 18 0 22 0 -4 0 26 0 48 0 -22 0 
2006 24 1 14 0 10 1 15 0 14 1 1 -1 
2008 26 0 18 1 8 -1 18 1 31 1 -13 0 
2009 14 0 20 3 -6 -3 14 0 24 0 -10 0 
2010 27 2 20 1 7 1 18 0 22 0 -4 0 
2011 .. 3 .. 3 .. 0 .. 1 .. 1 .. 0 
 
Tabel 7. Sisse- ja väljaränne Kõrgessaare vallas. 
Allikas: Statistikaamet RVR01 
 

Suurima sisserändega aasta viimasel kümnendil oli 2002, 2004 aastad, mil valda asus elama vastavalt 56 ja 44 
inimest. Kummalgi aastal lahkus vallast 70 inimest, mis on ka suurim väljaränne viimasel kümnendil. Positiivne 
on, et aastal 2010 oli taas tervikuna vallas positiivne rändesaldo. Naiste suurema lahkumise põhjus võib olla 
laste tõttu tegelikku elukohta sissekirjutuse vormistamine (kui sellest sõltub lastega seotud soodustused, 
toetused, kohad jms). 
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2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 
 
Sotsiaalse sidususe ühtne mõiste puudub. Käesoleva profiili raames lähtume Euroopa Nõukogu (Council of 
Europe) sotsiaalse sidususe definitsioonist, mille all mõistame Kõrgessaare valla võimekust tagada oma kõigi 
liikmete heaolu, vähendada erinevusi ja vältida tõrjutust.  

Sotsiaalse sidususe indikaatoriteks on tööturusituatsioon, elanike toimetulek ja kaasatus kogukonna 
tegevustesse kodanikeühenduste kaudu. Samuti mõjutavad kohaliku omavalitsuse võimalusi elanike heaolu ja 
võrdsete võimaluste tagamisel maksumaksjate arv, keskmine brutotulu, kohaliku omavalitsuse eelarve, 
tulumaksu laekumine, mis näitavad survet maksumaksjale sotsiaalsfääri ülalpidamiseks.  

2.1. Tööturu situatsioon  

2.1.1. Majanduslikud näitajad  

 

Kohaliku omavalitsuse eelarve terviseprofiilis näitab omavalitsuse võimalusi elanikele tervislikuma elukvaliteedi 
tagamiseks. Valla eelarvenäitajate võrdlemisel tuleb arvesse võtta erinevatesse aastatesse jäävate 
investeeringute, saadud sihtotstarbeliste toetuste ja laenude mõju.  

      
 Täitmine 

2009 

osatähtsus % Osatähtsus 

%

  Muutus 

2010-2011 Täitmine                    Täitmine Osatähtsus 

%

2010 2011  

Tulud 1 525 350 100% 1 213 576 100% 1 262 100 100%  

sellest         

Maksud 670 066 44% 669 781 55% 728 850 58% 3%

Kaupade ja teenuste müük 115 687 8% 117 923 10% 130 232 10% 0%

Toetused 679 410 44% 397 229 33% 386 034 31% -2%

muud tulud 60 188 4% 28 643 2% 16 985 1% -1%

Tabel 8. Tulud Kõrgessare valla eelarvesse .  
Allikas KOV 

 

Kulude struktuur
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Joonis 15. 2011 aasta Kõrgessaare valla eelarve jaotus kululiikide lõikes.  
Allikas KOV 
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Alates 2009. aastast on Kõrgessaare valla eelarve vähenemise teel.  
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Joonis 16. Kõrgessaare valla eelarve koos toetustega kr. 
Allikas: KOV 
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Joonis 17. Eelarve jaotumine (EEK) elaniku kohta 
Allikas: KOV 
 

Lähtudes tulumaksulaekumise järjepidevast kasvust Kõrgessaare valla eelarves perioodil 2000 -2008 võib öelda, 
et elanikkonna elatustase oli tõusuteel. Pärast kalatehase pankrotte ilmselt hakkasid inimesed saama suuremat 
tulu, sest teadaolevalt said kalatehase töötajad pankrotiaastatel enamuses miinimumpalka.  
Vald sai julgemalt planeerida piirkonna arengut ja investeeringuid. 2008.a aastal oli tulumaksu laekumine viimase 
kümnendi parim, kasv võrreldes 2006. aastaga  koguni 60%. 
 
2009. aastal laekus üksikisiku tulumaksu Kõrgessaare valla eelarvesse 8,7 miljonit krooni, mis on võrreldes 
2008. aastaga 16 % vähem. 2010. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on prognoositud 7,8 miljonit krooni, mis 
on 10,3 % väiksem  võrreldes 2009. aasta laekumisega ning 24,3 % väiksem 2008. aastast. 
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 Täitmine Täitmine 

2009 

Täitmine  Täitmine  Muutus   

2008 2010 2011  2010-2011  

Maksud 784 801 670 066 669 781 728 850 59 069 9%

sh füüsilise isiku tulumaks 656 352 553 367 550 442 611 388 60 946 11%

sh. maamaks 128 450 116 698 119 339 117 462 -1 877 -2%

Tabel 9 Maksude laekumine Kõrgessaare vallas. Allikas: KOV 
 
Valla maksumaksjate arv on viimase kuue aasta lõikes teinud läbi nii tõuse kui langusi. Kuid samas on jäänud 
maksumaksjate arv enam – vähem sarnasele tasemele kogu elanikkonna arvust, olles neljakümne protsendi 
piires. Samas tööealiste inimeste ( vanus 19-64) arvust on sama näitaja vähenemistendentsis olnud 65%-lt 
aastal 2006 kuni 60%-ni aastal 2010. 2011 aastal näitaja kasvas 62%-le.  
Nende seas, kes on tööealised, kuid pole maksumaksjad on osa töötud, osad vanemad on lastega kodus, 
noored on sõjaväes, osad õpivad, osad töötavad välismaal; osa on töövõimetuspensionärid. Puudub 
informatsioon, palju on neid, kes saavad nn. ümbrikupalka. 

Maksumaksjate keskmine arv aastas
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Joonis 18 Maksumaksjate arv Kõrgessaares Allikas: Rahandusministeerium 
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Joonis 19. Miinimumpalga saajate osakaal Kõrgessaares 
Allikas: Rahandusministeerium 

 
Miinimumpalga saajaid on maksumaksjatest keskmiselt viiendik , jäädes aastatel 2007 ja 2008.a isegi alla 20% 
maksumaksjate arvust. Võib järeldada, et kalatehasest lahkumise järel ja asudes uutes kohtades tööle, elanike 
sissetulek suurenes. 2009 aasta majanduskriis suurendas aga taas kord nende isikute hulka kel sissetulek 
miinimummääraga. Miinimumpalga saajaid võib lugeda potentsiaalses vaesusriskis olevate inimeste grupiks. 
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Tabel 10 Keskmine väljamakse füüsilistele isikutele Kõrgessaare vallas (eurodes). Allikas: Rahandusministeerium 
 
 
Keskmine brutosissetulek on aastatel 2004-2008 järjepidevalt suurenenud. Võrreldes 2006. aastaga tõusis 
brutotulu 2007. aastaks 27%, mis on seni ka suurim tõus sissetulekute osas. 2009. aastal langus võrreldes 2008. 
aastaga oli 7%. Brutosissetuleku vähenemine jätkub käesoleval aastal, kuid arvestades juba avaldatud poole 
aasta andmeid, on eeldatav langus väiksem võrreldes eelmise aastaga.  
Võrreldes Kõrgessaare brutotulu Hiiumaa ja Eesti keskmisega, saab öelda, et see oli kuni 2007 aastani väiksem 
Eesti keskmisest ning olles samas ka Hiiumaa keskmisest madalam .  
 
Meie kohalikud elanikud, kes elavad- töötavad Hiiumaal kohapeal, väidavad, et ei saa keskmist brutotulu. 
Järelikult elanikud, kes on meie valda sisse kirjutatud, kuid töötavad mandril saavad eeldatavalt keskmisest 
suuremat sissetulekut kui  kohalikud ning kergitavad keskmise brutotulu vabariigi sama näitaja lähedale. Samas 
annab tunnistust kohapeal väiksema sissetulekuga nö leppimine sellest, et inimesed hindavad siin elamist ja 
siinset elukeskkonda ega ürita iga hinna eest kolida mujale kus suurem sissetulek. 

Keskmine väljamakse maksumaksja kohta 

(S1-S4;S6-S8;S11-S21) 2005-2012 
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Joonis 20. Keskmine väljamakse Kõrgessaares valla maksumaksja kohta . 
Allikas: Rahandusministeerium  
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Kõrgessaare vallas 2010.a suvel tehtud ankeetküsimustikule vastajate keskmine neto- sissetulek ühe pereliikme 
kohta oli peredes, kus kasvavad lapsed 2000- 2999 kr(127,82eurot-191,62eurot) (16,9% vastajatest); 4000- 4999 
(255,65eurot-319,49eurot) netotulu pereliikme kohata said viimase 12 kuu jooksul 18,2% vastanutest ning 3000-3999 
kr (191,73eurot-255,58eurot) 13% vastajatest. Vastajad, kelle sissetuleks ühe pereliikme kohta oli alla 999 kr 
(63,85eurot) kuus, oli 4 (5,2%), nendest ühes peres kasvas laps. (KV uuring tabel 6A). 
Hiiumaa inimeste keskmisest madalamat sissetulekut mõjutavad mitmed tegurid: 

- piiratud ressursid tööjõu värbamisel, eriti oskustööliste osas.  
- vabu töökohti on vähem kui tööle soovijaid, tööd on vaja ja inimesed on nõus selle 

nimel madalama sissetulekuga 
- saarelisus (ettevõtluses on teatud kulud suuremad nagu transpordikulud, praami 

üleveokulu jms) 
 
Ülalnimetatud küsimustiku tulemustest selgus tõsiasi, et inimesed (40% vastajatest) peavad selleks, et teenida 
välja oma palk arvestataval hulgas töötama enam kui 40 tundi nädalas, töötundide vahemik oli 44-70h (kõik olid 
palgatöötajad, kelle netosissetulekud  ulatusid ühe inimese kohta viimase 12 kuu jooksul alla 999 kr (63,85eurot) 
kuus kuni 15000 kr (958,67eurot) kuus; enim jäi sissetulek vahemikku 4000- 4999 kr (255,65eurot-319,49eurot). (KV 
uuring tabel 10 ja 10 A) 
 
Kõrgessaare majanduslikult aktiivsete ettevõtete seas domineerivad väikeettevõtted, kus töötajaid kuni 10. 
Ühelt poolt on väikeettevõtlus paindlikum, kuid teisalt majandussituatsiooni raskuste puhul haavatavam 
ettevõtlusvorm. Krediidiinfo Eesti pankrottide paneeluuringust selgub, et 2009. aastal tõusis pankrottide arv 
kümnendi kõrgeimale tasemele. Suurima pankrotistumise tasemega piirkondade seas oli Järvamaa kõrval 
nimetatud Hiiumaa (www.hiiumaa.ee ). Viimasel ajal majandustegevus stabiliseerunud ning meie ettevõtjad on 
jõudnud oma majandustulemustega positiivselt äramärgitute hulka (Lauka Saeveski OÜ tunnustati kui Hiiumaa 
Aasta Tegijat 2011). 

 

Ettevõtete arv töötajate arvu järgi vallas
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Joonis 21. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted Kõrgessaares. 
Allikas: Statistikaamet     
 

Investeeringute riiki või kohalikku omavalitsusse meelitamisel on sageli väga oluliseks takistuseks informatsiooni 
puudumine. Tagamaks, et potentsiaalsed investorid oleks teadlikud Eesti erinevate piirkondade võimalustest ja 
saaksid investeeringute riiki toomisel teha teadliku otsuse, on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 
koostöös Ettevõtluse Arendamise SA käivitanud programmi “Invest in Estonia- Qualitty Service Mark”. 
Kõrgessaare vald osaleb selles programmis. 
 

2.1.2. Tööhõive   

Majandussituatsioon on märgatavalt mõjutanud olukorda valla tööturul. Töötukassa andmetel on Kõrgessaare 
valla aasta keskmine töötute arv hüppeliselt kasvanud 2005 aastal ja 2009 aastal- esimesel korral mõjutas 
näitajat kalatehase pankrot ja teisel puhul üleüldine majanduslangus (eriti palju koondati ehitusvaldkonnas 
töölisi). 
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2004. aastal oli Kõrgessaare vallas keskmiselt 21 töötut ehk 3,4% tööealiste elanike arvust. 2009. aastal kasvas 
keskmine töötute arv hüppeliselt 70ni (9,4%). Statistikaameti andmetel kasvas 2009. aastal töötuse määr 
võrreldes 2008. aasta andmetega 2,8 korda. Töötusega kaasnev vaesusrisk toob muude sotsiaalsete riskide 
kõrval kaasa ka kõrgemad terviseriskid, sealhulgas haigestumise suurenemise elanikkonna seas. 

 
aasta 31.01 28(9).02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 

2011 79 78 78 74 63 61 57 60 55 47 48 55 

2010 87 88 95 83 78 76 74 70 70 74 79 78 

2009 46 55 68 68 67 68 77 82 75 77 80 79 

2008 30 26 26 23 23 20 22 21 22 25 25 34 

Joonis 22. Töötute arv Kõrgessaare vallas. 
Allikas: Töötukassa  

 
2010 aasta sügisel on Eestis 52% registreeritud töötutest olnud tööta üle aasta. 
 
ESF meetmest 1.3. toetatud  projekti “Pikaajalistele töötutele mõeldud tööharjutuskeskuse väljaarendamine 
Kõrgessaare vallas “ raames viidi läbi uuring (nov. 2008) kõigi Kõrgessaare valla registreeritud ja registreerimata 
töötute väljaselgitamiseks ning tehti kindlaks nende tööhõivealane potentsiaal.   
Uuringu käigus tuli välja, et  paljud neist on ilma tööta olnud pikemat aega ja seetõttu ei ole valmis ega 
võimelised konkureerima avatud tööturul. Oma pikaajalise töötuse tõttu on nad minetanud tööharjumuse, 
kaotanud eneseusu, nad on heitunud ning sotsiaalselt tõrjutud. Sealjuures on paljudel juhtudel töö kaotamisega 
kaasnenud sõltuvusprobleemid, mis takistavad töö leidmist. Hiiumaal puudus seni võimalus pakkuda sellistele 
inimestele aktiivsetele tööturumeetmetele eelnevaid teenuseid (tööharjutus, aktiviseerimine, tööklubid jne). 
Eelnimetatud projekti käigus loodi Kõrgessaare valla tööharjutuskeskus, mis on seadnud eesmärgiks just 
sellekohaste teenuste osutamise. 
2009 aastal käivitus kolmeaastane ESF meetmest 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ 
toetatud projekt “Kõrgessaare valla tööharjutuskeskuse töölerakendamine ja arendamine” , mille üldeesmärk on, 
et on tööle rakendunud Kõrgessaare valla töötutele mõeldud tööharjutuskeskus, mis võimaldab kiiremini ja 
ulatuslikumalt integreerida tööturule ennekõike riskirühmi. Tegevuse eesmärk on töötud ning mitteaktiivsed tuua 
taas tööhõivesse. Teenused sihtrühmale on pidevalt täiendatavad ning arendatavad, arvestades ajahetkede 
võimalusi, nõudeid, ootusi tööjõuturul. Projekti lõppedes oli  projekti tegevustest osa saanud 61 inimest, kellest 
pooled on tööturule naasnud. Projektis osalevad pikaajalised töötud (pikaajaline töötu on töötu, kes ei ole olnud 
hõivatud tööga vähemalt 12 kuud või 15–24-aastane töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga vähemalt 6 kuud), 
puuetega inimesed, vanemaealised (alates 50. eluaastast), sõltuvusprobleemidega inimesed ja projekti ajal töö 
kaotanud inimesed. Lisaks osutab Kõrgessaare vald võimalusel riigihanke korral tööharjutusteenust. 
 
Demograafiline tööturusurveindeks  näitab 
../../../../w/index.php%3ftitle=T%25C3%25B6%25C3%25B6turg&action=edit&redlink=1 tööturule saabujate 
osatähtsust võrreldes tööturult lahkujatega. Kui demograafilise tööturusurve indeks on suurem kui 1, võib 
prognoosida tööjõu pakkumise suurenemist (meie vallas oli see näitaja viimati üle ühe 2004.a.=1,05 ning näiteks 
2001.a =1,23). Ja vastupidi: 1-st väiksem indeks prognoosib tööjõupuuduse tekkimise võimalust. Indeks on 
loomulikult mõneti ebatäpne, sest tööjõu pakkumist mõjutab ka piirkonnast välja- ja sisseränne, mida on 
keeruline prognoosida. 
Kõrges-
saare vald 

Rahvaarv 
(arvestatud 
rännet) 

Rahvastik vanuses 
5-14 (statistikaamet) 

Rahvastik 
vanuses 55-64  

Demograafiline 
tööturusurve-
indeks meil 

Demograafiline 
tööturusurve-
indeks Eestis 

01.01.2005 1288 131 174 0,75 0,96 

01.01.2006 1257 117 171 0,91 0,68 

01.01.2007 1252 117 166 0,70 0,88 

01.01.2008 1232 109 173 0,63 0,84 

01.01.2009 1218 109 177 0,62 0,81 

01.01.2010 1186 99 178 0,56 0,79 
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01.01.2011 1187 97 188 0,52 0,77 

Tabel 11. Tööturu seis Kõrgessaare vallas ja Eestis . Allikas Statistikaamet 

 

2.2. Toimetulek 

2.2.1. Ravikindlustusega hõlmatus 

Haigekassast on võimalik alates 30.06.2009.a saada andmeid kohalike omavalitsuste lõikes ravikindlustusega 
hõlmatute arvu kohta. 30.juunil 2010 oli valla elanikest ravikindlustus 1202-l (www.haigekassa.ee) , mis on 93,6% 
valla elanikest. Neist 556 (46% kindlustatute üldarvust) olid võrdsustatud isikud (lapsed, pensionärid), 81 (8%) 
riigi poolt kindlustatud, 2 inimest on lepingu alusel võrdsustatud. Eestis tervikuna on ravikindlustatud isikuid 96%. 

Ravikindlustuse seaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=181723) järgi on Eestis kindlustatud isikutega 
võrdsustatud kuni 19-aastased, õpilased kuni 24 aasta vanuseni, üliõpilased ning Eestis määratud riikliku 
pensioni saajad.  

Isikud kel puudub ravikindlustus (6,4% elanikkonnast), on üldjuhul pikaajalised töötud, kes ei ole end töötukassas 
arvele võtnud, mida põhjustab tõenäoliselt madal motiveeritus, alkoholism. 

 

Kindlustuse grupp Harju osakond Pärnu osakond Tartu osakond Viru osakond Kokku 

Kindlustatu 96 450 16 4 566

Lepingu alusel 

võrdsustatud   1  1

Riigi poolt kindlustatu 14 57 1 72

Võrdsustatud isik 27 512 4 3 546

Välislepingud   1    1

Kokku 137 1 021 21 7 1 186

Joonis 23 Kõrgessaare valla kindlustatud 31.12.2011 Allikas : Haigekassa 

Kõrgessaare Perearstikeskuse nimistus on seisuga 15.11.2012 isikuid 926, nendest ravikindlustusega 
kindlustatud 844. Seega on suur hulk inimesi, kes ei oma siin ravikindlustutust. Põhjused võivad olla: 

- isik on töötu ja ei ole end ametlikult registreerinud ; 

- isik töötab välismaal  ja omab välismaa haigekassa kaarti. Eestis saavad küll 
teenuseid, aga nagu välismaalased rahvusvahelise haigekassa kaardiga (kui see neil 
on); 

- isik, kes töötab “mustalt”; 

Probleem on sellest, et raha laekub ainult kindlustatute pealt, millest peab kõik toimingud tasuma. Vald on 
hajaasustusega; kulud perearstil suured. Oht tulevikuks on, et perearst võib olla sunnitud siinsest nimistust 
loobuma, mis muudaks meie inimeste jaoks veelgi keerulisemaks arstiabiteenuse kättesaamise. (Haigekassa 
poolt peetakse norm- nimistu suuruseks 1600 +- 400 isikut; alla selle on perearstidel rahadega toimetulek 
keeruline). 

  0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 + kokku 
Kindlustatu 6 106 111 141 142 49 10 1 566
Riigi poolt kindlustatu 2 20 16 11 21 2 1  73
Võrdsustatud isik 212 31 9 10 25 95 103 61 546
Välisleping   1            1
Kokku 220 158 136 162 188 146 114 62 1186

Joonis 24 Kindlustatud isikud vanuserühmade kaupa 31.12.2011 allikas; Haigekassa 
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Sisu Töövõimetuslehti Summa 
Haigushüvitis 160 482 745 

Hooldushüvitis 44 66 146 
Sünnitushüvitis 13 586 228 

Tööõnnetuhüvitis 6 53 609 
Kokku 223 1 188 728 

Joonis 25 Ajutise töövõimetuse hüvitise kulud 2010 Kõrgessaare valla elanikele  Allikas: Haigekassa 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kindlustatud 

Lepingu alusel
võrdsustatud

Riigi poolt
kindlustatud
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Eesti

Hiiumaa

Kõrgessaare

 

Joonis 26 Kindlustuse alus võrdluses Kõrgessaare ,Hiiumaa ja Eestiga (Allikas: Statistikaamet) 

 
2.2.2. Töövõimetuspensioni saajad, puudega isikud 

Töövõimetuse korral on tööealine inimene püsiva terviserikke tõttu osaliselt (10-90%) või täielikult kaotanud 
töövõime ega saa endises mahus või üldse endale tööga elatist teenida.  

Suurel hulgal osalise töövõimega inimestel on lisaks töövõimetusprotsendile määratud ka puude aste. See grupp 
inimesi on tööhõive seisukohalt kõige tundlikum, kuna tööhõive olulisteks mõjuriteks on inimese tervis ja 
töökeskkonna ohutus.  

Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli seisuga 01.03. 2010.a Kõrgessaare vallas 57 töövõimetuspensioni saajat 
(Hiiumaal kokku 542),  

Isikuid vanuses alates 16.eluaastast oli sügava puudega 9 (Hiiumaal kokku 78), raske puudega 37 (300) ja 
keskmise puudega 31 (167) . Lastel vanuses 0 kuni 16 aastat oli sügav puudeaste 1-l (Hiiumaal kokku 4), raske 
1 –l (26) ja keskmine 3-l (7) lapsel.  

Tööealise rahvastiku arv vallas kõigub aastate lõikes 860 inimese piires  Sellest lähtuvalt võib öelda, et 
orienteeruvalt meie valla 7 %-l tööealisest elanikkonnast on tööturule pääsemisel takistusi, seda eriti juhul, kui 
osalisele töövõimele lisandub puue.  

Statistikaameti andmetel on see protsent keskmiselt aastate lõikes Hiiumaal olnud 5% elanikkonnast 

Põhjused võivad olla tehnilist laadi (liikumis- ja ligipääsuvõimalused), otseselt tervisega seotud või ajendatud 
puudulikust kutseoskusest  või madalamast haridustasemest. Osalise töövõimega ja puudega inimeste 
tööleminekut takistavad lisaks praegusele raskele tööturuolukorrale tööandjate eelarvamused ja huvipuudus. 
Sobivate tööülesannete või –aja, töökoha kohandamise või toetatud töökoha korral ei ole töövõimetus töötamisel 
takistuseks.  
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Tabel 12. Liikumis- ja ligipääsuvõimalused liikumispuudega inimestele Kõrgessaare vallas.  Allikas: KOV 

 
Kõrgessaare vallas 2010 suvel läbiviidud ankeetküsitlusele vastajatest 5-l (6% vastajatest) on osaline 
töövõimetus 40-60% ja osaline töövõimetus 70-90% 3-l (4% vastajatest). Kaks naist vanuses 45-54, kel on 
töövõimetus, on ka vastanud, et neil on pikaajaline terviseprobleem, mis oluliselt piirab igapäevategevusi , üks 
neist on hinnanud oma tervise halvaks. Viimane on ka töötu. Töötajatest on esindatud nii lihttöölised, keskastme 
spetsialist kui tippspetsialist. (KV uuring tabel 16).  
 

2.2.3. Toimetulekutoetused 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust 
makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud ei ole olnud efektiivsed. 
 
Toimetulekupiir kehtestatakse  riigieelarve seadusega ja selle kehtestamisel lähtutakse minimaalsest 
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tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste 
rahuldamiseks. Piirnormid eluasemekulude arvestamisel toimetulekutoetuse määramiseks kehtestab 
vallavolikogu. 

Alljärgnevast tabelist on selgelt näha, milline olukord kujunes Kõrgessaare valla elanike jaoks välja aastatel 2005 
ja 2006, pärast kalatööstuse kaht järjestikkust pankrotti. Kui põhitoetuse (toimetulekupiiri kindlustamiseks) 
taotlejate arv vähenes, oli vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele võimalus maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi. 
Enim toetati suuri ja üksikvanemaga  peresid, maksti õppe- ja ravitoetust ning tasuti elanike gripi vastu 
vaktsineerimise eest.  

Lisaks toimetulekutoetuse vahendite kasutamisele on tabelis välja toodud andmed pärast esimest kalatööstuse 
pankrotti töötute perede laste heaks annetatud raha kohta Kõrgessaare vallas. Hiiumaal korraldas raha kogumist 
Sihtasutuse Tuuru ja raha jagati peredele nimekirjade alusel omavalitsuste kaudu vahetult enne jõule.     

Toetuse liik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Toimetulekutoetuse  
vahendite kulu kokku  9034,87 36772,14 32894,24 24132,97  7304,27  11799,30 

 
16 701,65 

 
17 903,11 

Sh toimetulekutoetuseks ja 
üksikvanema täiendavaks 
toetuseks 8077,47 32838,83 18795,65 18859,50 7001,79 11799,30 

 
 
 

16701,65 

 
 
 

17903,11 
Sellest täiendav toime-
tulekutoetus kokku  957,40 3933,25 14098,59 5273,48 7302,48  - 

 
- 

 
- 

Saajate arv (pered) 42 87 47 42 24 24 * 29 

Rahuldatud toetuste arv 181 428 281 272 118 143 168 154 

Tabel 13. Toimetulekutoetuse vahendite kasutamine Kõrgessaares (eurodes) Allikas: KOV, SIS 

*2010 aasta kohta statistilised andmed toimetulekutoetust saanud perede arvu kohta puuduvad seoses oluliste muudatustega aruandluses 

(toimus üleminek elektroonilisest programmist SIS uude programmi STAR). 

Lisaks ülaltoodule on makstud vastavalt võimalustele ja vajadustele küttepuude toetust, koolilõpetamisel toetust, 
matusetoetust, abivahendi soetuse toetust, laste jõuludeks toetust , toetust annetuste arvelt; eluaseme 
avariiremondi toetust; tugiisiku, kasupere või eestkostepere toetust ; toetust tervisedenduseks; toetust 
vaktsineerimiseks; rehabilitatsioonitoetust, suure pere toetust; üksikvanema toetust; ravitoetust; õppetoetust, 
ravitoetust jms.  

Järgnevates tabelites on võrreldud toimetulekutoetuse väljamakseid Kõrgessaare vallas Hiiu maakonna ja 
Eestiga. 
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Toimetulekutoetused elaniku kohta
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Joonis 27. Väljamakstud toimetulekutoetused (sh täiendavad) elaniku kohta võrdluses Hiiumaa ja Eestiga.  
Allikas: Statistikaamet SK42 
 

  Kokku 1 kord 2 korda 3 korda 4 korda 5 korda 6 korda 7 korda 8 korda 9 korda 10 korda 11 korda 12 korda 
2009 24 6 2 0 2 3 1 1 1 1 1 2 4 
2011 29 4 5 3 1 1 0 3 1 0 4 2 5 
Joonis 27aToimetulekutoetust saanud perekondade arv (allikas Statistikaamet SK43) 
 
Statistikaameti andmetel oli Hiiumaa omavalitsustest 2008-2009. aastal väikseim toimetulekutoetus eurodes 
elaniku kohta Emmastes, 2010-2011 aastal Kõrgessaare vallas ja suurim 2008-2009 Pühalepa vallas, 2010-2011 
Kärdla linnas.  

Kõrgessaares rahuldatud toimetulekutoetuse taotluste arvu Eesti andmetega võrreldes, on selgelt näha, et vallas 
oli perioodil 2006-2008 toimetulekutoetuse saajate osakaal 1000 elaniku kohta suurem, kuid samas väiksem 
maakonnast. Mõjutas sellist tulemust enim kalatehase pankrotid.  
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Rahuldatud toetuste arv toimetulekupiiri tagamiseks 1000 elaniku 
kohta
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Joonis 28. Rahuldatud toimetulekutoetuse taotluste arv 1000 elaniku kohta võrdluses Eesti ja Hiiu maakonnaga 

Allikas: Statistikaamet SK42 

 

Toetus toimetulekupiiri tagamiseks elanikkonna kohta, eurot
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Joonis 29. Toetus toimetulekupiiri tagamiseks elaniku kohta võrdluses Eesti ja Hiiu maakonnaga  
Allikas: Statistikaamet  SK42  
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Rahuldatud taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks 1000 elaniku 
kohta
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Hiiu maakond 199 180 107 158 224 228

..Kõrgessaare vald 135 211 90 117 168 154

2004 2006 2008 2009 2010 2011

 

Joonis 30. Rahuldatud taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks 1000 elaniku kohta võrdluses Eesti ja Hiiu 
maakonnaga Allikas: Statistikaamet SK42 
 

2.2.4. Sotsiaaltoetused  

 

Lisaks eelkäsitletud toimetulekutoetusele maksab kohalik omavalitsus oma eelarvest sotsiaaltoetusi.  

Suurel  osal meie valla elanikest on toimetulek  raskendatud mitmetel erinevatel põhjustel – lisakulud seoses 
töökohtade kaugusega elukohast, terviseprobleemidega ja laste koolitamisega mandril. Seetõttu on äärmiselt 
oluline vallapoolne toetus. 

Sissetulekutest sõltumatuid sotsiaaltoetusi makstakse vallas järgmiselt:  

1) riigieelarvest makstavad toetused ( toimetulekutoetus ja täiendav sotsiaaltoetus riigieelarvest).  
2) valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused: 
hooldajatoetus, lapsetoetus, koolitoetus, õppetoetused (sh sõidu- ja toitlustussoodustused), matusetoetus, 
ühekordne ravitoetus, ühekordne peretoetus. 
3) valla eelarveliste vahendite piisavuse korral makstakse vajadusel muid toimetulekut soodustavaid toetusi. 

 

Toetuse liik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Õppetoetuse summa 
kokku (seletus on 
allpool) 

2724,96 2782,67 7486,14 6462,58 14288,61 14396,07 

Matusetoetus 498,51 364,3  1150,41 1533,88 1214,29 1216,- 
Peretoetused  1469,97 2109,08  1597,79 1853,44 2236,85 2624,- 

Õppe/kohatasu 
kooliminev laps (Vigri 

396,25 
 

573.61 626,33  
 

479,34  
 

847,20 729,60 

Koolilõuna toidukulu 
katmine kooliminev laps 
(Vigri) 

349.60 
 

466,77 601,21  
 

399,28  
 

565,62 630,54 

Koolitoetus  - - 5464,45 5208.80 5369,06 2695.- 

Tabel 14. Kõrgessaare valla eelarvest makstud sotsiaaltoetused (väljavõte), eurot. Allikas KOV 
 
Lisaks ülatoodutele on toetatud töövihikute soetus (2006); kuni 2008 küttepuude soetust; makstud koolimineva 
lapse õppekoha maksumust ka siis kui meie laps on lasteaias väljaspool meie valda . Antud kuni 2009 
juubelitoetust (jäänud on juubelilillede kulu); Jooksvalt lahendatakse toetuse andmine ühekordsete avalduste 
alusel; töötutele on projektide ja tööharjutuste raames makstud toetust. Koolitoetust maksti esialgu kõigile meie 
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valla registris olevatele õpilastele sõltumata õppekohast, siis nüüd makstakse seda ainult Lauka Põhikoolis 
õppivatele õpilastele. Koolilõuna on kõikidele õpilastele tasuta. Lasteaia Vigri kooliminevatele lastele on tasuta  
lõunasöök ning õppekohatasu. 
 
Vallaeelarvest makstava sotsiaaltoetuse suurus ühe toetuse saaja kohta), on viimasel kuuel aastal kahanenud. 
 

2.2.5. Sotsiaalteenused  

Kõrgessaares on sotsiaalteenuste osutamine jagatud Kõrgessaare Vallavalitsuse ja Lauka Päevakeskuse vahel. 
 

Sotsiaalhoolekande sihtgrupiks on põhiliselt elanikkonna mitteaktiivne osa - eakad inimesed; lapsed, lastega 
pered; erivajadustega inimesed, töötud, samuti teised sotsiaalhoolekannet vajavad isikud. 

Sotsiaalteenused: 
1) sotsiaalnõustamine; 
2) abivahendite laenutamine või selle korraldamine ; 
3) sotsiaalteenused raske või sügava puudega lastele ( s.h. riigi poolt rahastatav lapsehoiuteenus) ja nende 
peredele; 
4) koduteenused (alates 01.01.2013 korraldab Lauka Päevakeskus); 
5) eluasemeteenus (sotsiaalkorter, munitsipaalpind); 
6) eluaseme kohaldamine puudega inimestele; 
7) perekonnas hooldamise /tugipere/tugiisikuteenus; 
8) hoolekandeasutuses hooldamise korraldamine; 
9) sotsiaaltransporditeenuste osutamine või korraldamine (alates 01.01.2013 korraldab Lauka 
Päevakeskus); 
10) psüühiliste erivajadustega isikutele riiklike hoolekandeteenuste osutamine (igapäevaelu toetamise 
teenus Lauka Päevakeskuses) ja osutamise korraldamine; 
11) pesupesemine /-parandamine, duši kasutamine (korraldab Lauka Päevakeskus); 
12) juuksuri- ja massaažiteenuse korraldamine (Lauka Päevakeskus); 
13) õpilaskodus toetavate teenuste korraldamine; 
14) psühholoogilise nõustamise ja psühhiaatrilise abi korraldamine; 
15) võlanõustamisteenuse korraldamine; 
16) ohvriabi korraldamine; 
17) häirenuputeenuse korraldamine; 
18) varjupaika suunamine; 
19) vältimatu abi korraldamine; 
20) eestkoste korraldamine; 
21) muude toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste osutamine või korraldamine. 

 
Hooldekodu teenust pakub Emmaste valla hallatav asutus Hiiumaa Hoolekandekeskus (50-kohaline, üldtüüpi), 
varjupaigateenust saab vajadusel SA Hiiumaa Haiglalt või MTÜ Samaaria Eesti Misjoni Putkaste Turvakodult 
Käina vallas (15 kohaline segatüüpi ööpäevaringne hoolekandeasutus). 

Invatransporditeenust kogu maakonnale osutab Kärdla Linnavalitsus. Maakonna erivajadustega lastele 
toimetulekuõpetust annab Kärdla Sotsiaalkeskus. Maakonna kerge ja mõõduka vaimse puudega lapsed saavad 
põhihariduse omandada Kõpu Internaatkoolis. Psühholoogilise nõustamise teenust maakonnas osutab MTÜ 
Hiiumaa Perenõustamiskeskus.  

Toetatavate teenuste sisu ja maht lahendatakse alati juhtumipõhiselt. Valla eelarvest on  isikutele määratud 
sotsiaaltoetustele tasutud erinevate teenuste eest otse teenuse osutajale (invavahendite laenutus; laagri 
osavõtutasu; transport; tugiisikuteenus; muu transporditeenus; nõustamisteenus; vaktsineerimine (2007); 
meditsiinikulud, hügieenitarbed; . hüvitisi ravikindlustamata isikutele; toetatud toiduainetega; arstimitega; antud 
toetust lähedase isiku matusteks jne).  

 

2.2.6. Perede elukvaliteet 

Eestis on kuni 6- aastaste laste isade hõive Eesti kõrgeim, väikelaste isadest on hõives 93%. Ka on meeste 
palgad keskmisest kõrgemad, mis võib viidata sellele, et isad teevad rohkem ületunnitööd. Tõenäoliselt on neil 
vähem aega võimalik pühendada oma perele- naisele, lastele, kodule. Eestis on hinnanguliselt veerand lastega 
peredest üksikvanemaga, enamasti emaga. Isad seega ei osale oma laste igapäevases kasvatamises ega oma 
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lähedasi suhteid oma lastega. Suur töökoormus ning ületundide tegemist soodustavad ühiskondlikud normid 
jätavad muuhulgas vähe aega tegeleda oma tervisega. Eesti meeste eluiga on Euroopa madalaim, samas on 
kõrgeimad näitajad Eesti meeste haigestumises südame- ja veresoonkonna haigustesse ning riski- ja 
sõltuvuskäitumises. Ühiskonnas levinud arusaamana peetakse mehe ülesandeks pere majandusliku toimetuleku 
tagamist ning naise rolliks on peres hoolitsemine. Sellised jäigad soorollid , takistavad iga inimese, nii mehe kui 
naise igakülgset rakendamist sh ka perekonna ja ühiskonna loomulikku arengut.  

Hiiumaal on pidanud naised läbi aegade olema tugevamad, kuna mehed töötasid peamiselt merel või olid 
merega seotud. Kaasajal enam pole niipalju kalureid, meremehi ega pole ka enam kalatehastki, kuid meeste 
harjumused igapäevaselt pereelus osalemiseks, vastutuse võtmiseks ei ole veel hinnanguliselt päris nii nagu 
üldiselt ühiskonnas aktsepteeritavaks peetakse ehk naised ootavad suuremat panust meestelt ühiselt pereelu 
korraldamisel , seda nii vaimselt kui füüsiliselt. 

Perekonna heaks toimetulekuks on vajalik mõlema pereliikme hõivatus tööhõives. Üldjuhul on naistel väikelapse 
kasvatamise kõrval raske tööturule taas- siseneda. 

Kuigi laste absoluutne vaesus on aasta- aastalt Eestis vähenenud, on see elanikkonna vaesuse määrast alati 
kõrgemal püsinud. Absoluutse vaesuse kõrval on oluline vaadelda suhtelise vaesusmäära muutumist, mis 
peegeldab eeskätt sissetulekute jaotusel põhinevat ebavõrdsust. Aastatel 2003- 2006 vähenes Eestis üldine 
suhtelise vaesuse määr 20,2%-lt 19,5%-ni ning suhtelises vaesuses elavate laste (Eurostat, laps 0-17 aasta vanune 
isik) määr on langenud samal perioodil 22,9%-lt 17,4%-ni.  

Lapsed, kes kasvavad ühe vanemaga perekondades, on potentsiaalselt suuremas vaesusriskis. Laste vaesuse 
vähendamise, mis on peamiselt riigi ülesanne, abil saab tõsta tööjõu kvaliteeti tulevikus. Laste vaesust 
vähendavad toetused, lapsevanemate tööturul osalemine ja seda toetavate teenuste arendamine (näiteks 
päevahoid, hoolekandeteenused). 

2010 aastal MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse poolt läbi viidud uuringu põhjal saab järeldada, et 1000- 
kroonist (63,91eurot) toimetulekutoetust saavas peres kasvava lapse areng saab tõsise löögi nii füüsiliselt kui 
vaimselt, tihti ei saa need pered lubada isegi mitte kõige elementaarsemat. Lapsed on töötute järel teine suur 
sihtrühm, kes elatub toimetulekutoetusest. Samast uuringust selgus, et üle 40% nendest peredest ei saa oma 
lastele pakkuda ei liha, ei kala ning üle poole ei saa lubada ka puu- ja juurvilja. Kuidas selline toitumine mõjutab 
kasvav lapse organismi arengut, on tõsine probleem. 

Samas ei saa need pered võimaldada oma lastele sportimisvahendeid ja huvitegevuseks vajalikku- seega 
kannatab nende laste vaimne ja füüsiline areng. 

Vaesus ei ole vaid raha ja majanduse küsimus, vaid vaesus leevendamisel ning inimeste toimetulemise 
soodustamisel on suur osa kodanikuühiskonnal, mis saab anda inimestele mõtteviisi, eluhoiaku, väärtused, 
töökuse jms. Vaesuse ennetamisel ja leevendamisel on oluline roll meeskonnatööl, solidaarsustundel, 
nõustamisel; kusjuures tuleb jälgida, et majanduslikult rasketes oludes ei tohi tekitada inimestes võltsoptimismi, 
mis võib omakorda toimetulekule kahjulikult mõjuda. 

Eestis tehtud uuringu (2003) põhjal on meil perevägivald levinud ja tavapärane. Euroopa Sotsiaaluuringust 
(2006) tuli välja, et Eesti paistab silma väheste oskuste poolest laste ja partneriga suhtlemisel. Sellised asjaolud 
viitavad vanemahariduse vajalikkusele. Võrreldes end Euroopa riikidega , on meil elukestvas õppes osalemine 
madalam (2007 aastal 7% 25-64 aastastest täiskasvanutest) .  

Probleemide lahendamisel tuleb järgida riigi perepoliitikat ning täpsustada kohalike omavalitsuse abi ja/ või 
rahastamisvõimalused laste päevahoiu korraldamiseks, hoolduskoormuse jagamiseks perekonnas, vanemliku 
harituse tõstmisel (vanemaharidus). 

Vaesuse vastu võitlemisel ning sotsiaalse kaasatuse poliitikate edendamisel on oluline kaasamise ja 
teavitustegevuse järjepidevus. 

Töö on parim kaitse vaesuse vastu. Riigipoliitikas toetatakse vanemate võimalusi tööturule minekuks, tööturule 
püsima jäämiseks ning vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks.  
 

Kõrgessare vallas teavitab lasteaed valda koheselt kui lapsevanematel tekivad teenuse eest tasumisel võlad.  
Vajadusel osutatakse abi sobivate toetavate teenuste osutamise või vajalike toetuste maksmisel. Lauka 
Põhikoolis saavad kõik õpilased koolilõuna tasuta. Koolieelsetele lastel makstakse kinni valla poolt lõunasöök ja 
kohatasu. Toimib koolipiima ja 2010 sügisest koolipuuvilja toetuste süsteem. Meie laste- õpilaste huviringid on 
kõikidele osalejatele tasuta. Vajadusel on peresid aidatud toiduabiga.  
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Peredes suhtlemisel on oluline osa sellel, kas vanemad on väsinud, stressis, masendunud või õnnetud.  
Kõrgessaare vallas läbi viidud uuringu vastajatest 57% vastasid, et on viimase 30 päeva vältel olnud stressis, 
pinge all, kuid mitte rohkem kui inimesed tavaliselt on. 14% vastajatest pole õnneks seda kogema. Muret-
tekitavalt suur hulk on inimesi, kes on olnud stressis või pinge all rohkem kui inimesed tavaliselt on viimase 30 
päeva jooksul (23%). Viimaseid on üsna võrdselt nii meeste kui naiste hulgas, esindatud on enamused 
vanuserühmad, teistest esile tuleb vanus 35-44 nii naiste kui meeste hulgas (KV uuring tabel 21). 
 

2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse 

2.3.1. Kogukonna motivaatorid  

 
Kõrgessaare valla tunnustusavaldusteks on Kõrgessaare valla preemia ning au- või tänukirja andmine.  

Kõrgessaare valla kaunimad kodud osalevad konkursil „Kaunis Eesti kodu”, mille patrooniks on Eesti President, 
ning teistel kodukaunistamise konkurssidel. Innustama vallaelanikke, oma hooneid ja aedu korrastama, on vald 
mitmeid aastaid korraldanud koostöös värvitootja ja OÜ Faasioniga värvikampaania „Kodu Kauniks”.  

 
Vallaelanikud ja organisatsioonid on saanud osa maakondlikest tunnustusavaldustest: aasta sotsiaaltöötaja, 
aasta sotsiaalasutus; aasta koolitussõbralikum omavalitsus. Vabariiklikest tunnustusavaldustest nagu tublid 
emad- isad presidendi vastuvõtul, sotsiaalministri vastuvõtud, paljulapseliste perede tunnustusüritused jms.  

 

2.3.2. Elanike kaasamine  

 
Ühingute, seltside, kolmanda sektori ühenduste ja survegruppide kaasamine neid mõjutavate otsuste tegemisse 
on valla eesmärkide teostamisel vajalik.  

Kõrgessaare vallas ei ole kodanikeühendused väga aktiivselt otsustusprotsessidesse sekkunud.  

Aktiivsemateks ühendusteks on vallas MTÜ Kalana küla selts, MTÜ Haridusselts EDU , MTÜ Lauka Piirkonna 
külaarendusselts; MTÜ Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir. 

Aktiivsemaid vallakodanikke, oma ala spetsialiste ja arvamusliidreid on kaasatud volikogude alatiste ja ajutiste 
komisjonide kaudu laiapõhjalisemate arutelude ja otsuste saavutamiseks.  

Kuigi meie kodanikud ei ole väga aktiivsed otsustusprotsessides osalema, on nende tegevus suureks toeks 
mitmesugustes valdkondades teadlikkuse tõstmisel. 
 
Ennetus algab sünnist, või lapsevanema sünnist, aga võtmeiga ennetuse jaoks on noorem murdeiga. Siis on 
mõjutatavad noorte hoiakud, väärtushinnangud, enesehinnang ja uskumused. Noortele on tähtsad eakaaslased, 
sõbrad ja ennast sõbraks pakkudes ning sõprade abil saame noorte käitumist mõjutada, peaasjalikult koolis, 
noortelaagrites (näiteks grupiliidrite treeningud, psühhoteraapia, aktiivtegevused laagrites). 
 
Kolmandal sektor, kes tunneb oma piirkondi või huvigrupiti üksteist väga hästi, korraldab ise võimalusel nö oma 
ringile koolitusi, õppepäevi (näiteks psüühiline eneseregulatsioon, tervisepäevad, erinevate tervisespetsialistide 
loengud, vabastav hingamine, liikumistegevused (kepikõnd, tantsimine jms), terviseprobleemide ennetustegevus 
või olemasolevate terviseprobleemide leevendamine; qigong – arvukaid hiina liikumissüsteemid, milles 
kasutatakse liigutusi ja staatilisi asendeid koos hingamise ja meelte kontrolliga; koolitus “Aarete Laegas” – 
läbipõlemise vältimine, eneseusu taastamine, eneseväärtustamine, eesmärkide seadmine ja saavutamine jne).   
 
Emotsionaalselt tundlik sihtgrupp on töötud, eriti pikaajalised töötud. Töötuse üheks põhjuseks on tihti 
terviseprobleemid, mis ei võimalda soovitud töökohtadel töötada. Julgustamaks neid taas tundma end vajalikuna 
ning taastamaks nende võimeid, on Kõrgessaare valla eestvedamisel ning Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil 
elluviimisel mitmed projektid, mis suunatud eelkõige pikaajalistele töötutele (projekt “Kõrgessaare valla 
tööharjutuskeskuse töölerakendamine ja arendamine”, projekt “Kõrgessaare tööharjutuskeskusest praktilised 
oskused”). Projektide raames on korraldatud mitmeid töölesaamist toetavaid koolitusi (tööotsingud, ettevõtlus, 
arvutiõpe). Lisaks sellele on väga oluline osa õpetest suunatud nende tervisele (s.h. ka vaimsele tervisele): 
sotsialiseerimine ehk ühiskonnastumine; motiveerimine, psühholoogilised ja sotsiaalnõustamised; psüühiline 
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eneseregulatsioon. Ettevalmistus tööeluks: füüsiline, psüühiline ja sotsiaalne tervis ja heaolu; tervist edendavad 
ja kahjustavad tegurid, esmaabi ja praktilised harjutused jms).  

Projekti lõppedes on projektis osalenud juba 62 töötut, kellest pea pooled on projektide elluviimise ajal naasnud 
tööturule. 

 Kumulatiivselt projekti 
algusest 
Mehed naised kokku       

Liitunud: 29 26 55 

Lahkunud: 18 21 39 

Püsiosalejad: 26 12 38 

Osalejad kokku: 29 26 55 
sh    
     noored (15-24):  7 1 8 
     parimas tööeas (25-54) 17 21 38 
     vanemaealised (55-64): 5 4 9 
     pensionärid: 0 0 0 
Osalejad nende staatuse järgi tööturul 29 26 55 

Töötud:     29 26 55 

   sh pikaajalised töötud: 22 22 44 

Mitteaktiivsed: 0 0 0 

Osalejate liigitus sotsiaalselt kaitsetute rühmade kaupa 0 4 4 

Vähemused:  0 0 0 

Immigrandid:  0 0 0 

Puuetega inimesed: 0 4 4 

Muud tõrjutud isikud: 0 0 0 

Osalejate haridustase 29 26 55 

Esimese taseme või teise taseme alumise astme haridusega 
(ISCEDi järgi 1. ja 2. aste): 

11 9 20 

Teise taseme ülemise astme haridusega (ISCEDi järgi 3. tase): 11 10 21 
Teise taseme järgse, kolmanda taseme eelse haridusega 
(ISCEDi järgi 4. tase):      

6 7 13 

Kolmanda taseme haridusega (ISCEDi järgi 5 ja 6 tase): 1 0 1 

Tabel 15 . Projekti "Kõrgessaare valla tööharjutuskeskuse töölerakendamine ja arendamine" toimingutes 
osalejate andmed seisuga 30.06.2011.a 
 

2.3.3. Kultuurielus osalemise ja kultuuri tarbimise võimalus  

 

Kultuurialast tegevust Kõrgessaare vallas korraldab Kõrgessaare Vaba Aja Keskus.  

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses toimus 2009.aastal 90 erinevat kultuuri- ja spordiüritust, neist 3 teatrietendust, 9 
kontserti / kontsertetendust, 3 näitust. Spordivõistkondade võistlusreisid mandrile 15 korral. Osaleti erinevatel 
maakondlikel võistlustel 15 korral. Lisaks 2 maleturniiri, erinevad aktused, hingedepäeva kontsert, I advent-
kontsert, koduste laste jõulupidu, aastavahetuse pidu, kohalike omavalitsuste volikogude valimistega seotud jm 
kõnekoosolekud (tuulepargid, laevaliiklus), üldlaulu- ja tantsupeol osalevate rühmade eelproovid ja ülevaatused. 
Keskmiselt külastas üritusi 56 inimest.  Suvised kultuuriüritused toimuvad Kõrgessaare mõisapargi vabaõhulaval. 
Traditsiooniks on kujunenud Kõrgessaare pargimuusika- kontsertide sari 
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2009. aastal tegutses Vaba Aja Keskuses kokku 13 huviringi ja treeningrühma, kus osales kokku 151 inimest, 
neist 62 täiskasvanut ja 89 last. 2009/2010 toimis 3 kunstiringi rühma lastele, kuid 2010 jääb toimima vaid 2 
rühma. 2010 sügisel lisandub kaks ringi: lastekoor ja kõhutants. Tegutsevad rahvatantsuringid (2 lastele ja 1 
täiskasvanutele), seltskonnatantsurühm “Marta” eakatele (Lauka Päevakeskuse all), line-tants täiskasvanutele ja 
lastele, 1 segakoor ja 2 kunstiringi lastele. 2012 Aastal on mõnevõrra vähenenud nii ürituste maht kui 
tegevusvõimaluste arv. 

Huvitegevuse üheks eesmärgiks on seatud osalemine erinevatel festivalidel, konkurssidel, võistlustel, näitustel 
jne. 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus võimaldab kasutada ruume konverentside, seminaride, koolituste ja koosolekute 
läbiviimiseks.  

Reigi kirikus toimuvad igasuviselt näiteks kammermuusikakontserdid.  

Tahkuna tuletornis on võimalik vaadata juba mitmendat aastat kunstinäituseid  (2010 suvel etendati seal 
Theatrumi poolt näitemängu “Tuulesaared”, toimus kontsert jne). 

Lauka Põhikooli mudilaskoor on käinud laulupidudel meie valda esindamas. Kooli klaveriklass ja viiuliklass 
esinevad valla avalikel üritustel. Pikaajalise traditsiooniga on laste laulukonkurss “Lauka laululind”. 

Olulise panuse Kõrgessaare kultuurielu rikastamisse annavad lisaks kultuurikeskusele mitmed 
kodanikualgatused, nt Kõpu tuletornikompleksi rentniku eestvedamisel toimuv Päikeseloojangumuusika- sari. 

3. Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng 
 

3.1.  Õpilaste arv haridusasutustes  

Kõrgessaares vallas on võimalik põhiharidust omandada ja koolikohustust täita Lauka Põhikoolis ning Kõpu 
Internaatkoolis (kerge ja mõõduka vaimse puudega lapsed), alushariduse teenust osutab lastaed Vigri. Haridust 
omandatakse eesti keeles. 

Laste arv õppeasutustes
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Joonis 31. Õpilaste arv haridusasutustes Allikas: Haridusministeerium, KOV 

 
Laste päevahoid on meie lasteaia kolme rühma baasil tagatud. Kui laste arv kasvab, siis reaalselt Kõrgessaare 
vallas taandub probleemi lahendus peamiselt raha taha (personali ülalpidamine), kuna füüsiline keskkond on 
selleks olemas. Lahendusi võib vaadelda ka laiemas kontekstis. Sotsiaalhoolekande seaduses on kirjeldatud 
lapsehoiuteenus, mis võimaldab lapsehoidu pakkuda nii avaliku-, era- kui ka kolmandal sektoril. 
Gümnaasiumiharidust on võimalik omandada kas Kärdla Ühisgümnaasiumis (on ka kaugõppeosakond), Käina 
Gümnaasiumis või mõne teise maakonna gümnaasiumis (näiteks on meie õpilaste seas populaarne Noarootsi 
gümnaasium). Kutseharidust on võimalik saarel omandada Hiiumaa Ametikoolis.  
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Joonis 32. Kõrgessaare valla õpilaste arv, kes käivad Kärdla Ühisgümnaasiumis  Allikas: Haridus- ja teadusministeerium, 

KOV 

Õpilaste arv Lauka Põhikoolis on kahanenud 2012/2012 õppeaasta alguseks 75-le , kuid arvestades sünde, võib 
eeldada, et laste arv stabiliseerub või pigem kasvab mõne aasta pärast.  

Mujalt omavalitsustest pärit laste osakaal Lauka Põhikoolis on vähese tähtsusega. 

  

2007/20082008/2009 2009/20102010/20112011/20122012/2013

Lauka Põhikool (õpilasi) 106 95 88 84 83 75 

Lastaed Vigri (lapsi) 52 43 42 41 45 48 
Tabel 17. Laste arv võrdluses Hiiu maakonnaga. Allikas: Haridus- ja teadusministeerium, KOV 

Maakonna terviseprofiili andmetel on viimase viie aasta jooksul põhikooli lõpetajatest läinud ligi pooled Hiiumaa 
gümnaasiumitesse, 3-4 % asunud õppima Hiiumaa Ametikooli, 11-15% on jätkanud haridusteed mandri 
gümnaasiumites. Aasta- aastalt suureneb mandril kutseõppeasutustest õpingute jätkanute arv. 

 

Tabel 18. Kõrgessaare valla elanike õppimine kõrgkoolides. Allikas : EHIS, KOV 

Vallavalitsuse andmetel on enamus kõrgkoolis õppijatest asunud õppima pärast gümnaasiumitaseme õpet. 
Rakenduskõrghariduse õppes olijatest on keskmiselt 30% õppima asunud pärast seda, kui on juba mitmeid 
aastaid töötanud. Magistriõppes õppijatest 1/4 on asunud õppekava täitma koheselt pärast bakalaureuse taseme 
lõpetamist. 

 

3.2. Koolikohustuse täitmine 

Õpilasi, kes ei täida seaduse mõistes koolikohustust - st on õppinud päevases õppevormis õppeaasta 10. 
novembri seisuga, on õppeaasta jooksul kooli nimekirjast välja arvatud ning ei ole asunud järgmise õppeaasta 
10. novembriks teise kooli õppima – on vähe. 

2007/2008  1 õpilane 105-st 0,95% 

 10.09.2008 10.09.2009 10.09.2010 

Kõrghariduse omandajaid kokku 46 45 46 

sh bakalaureuseõppes (511) 16 16 13 

sh. rakenduskõrgharidus-õppes (514) 21 20 24 

sh. integreeritud õppes (503) 4 5 2 

sh. magistriõppes (614) 5 4 7 
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2008/2009 2 õpilast 95-st 2,1% 
2009/2010 1 õpilane 87-st 1,15% 

2010/2011 Ei ole - 

2011/2012 Ei ole - 

Tabel 19. Koolikohustuse mittetäitjate osakaal Lauka Põhikoolis. Allikas Lauka Põhikool 
 

3.3. Noorte süüteod  

Noorte õiguserikkumised on politsei andmetel arvuliselt vähenemas.  

Noorte süüteod Hiiu maakonnas
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Joonis 33. Süütegude arv Hiiu maakonnas 
Allikas: Politsei 

Alaealiste õigusrikkumised Kõrgessaare vallas on viimase kolme aasta lõikes arvuliselt vähenemas. 
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Joonis 34. Kõrgessaare valla alaealiste õigusrikkumised 

Allikas. Politsei 

Positiivne on, et viimastel aastatel küllalt sagedastel politsei ja piirivalve narkoalastel ühisoperatsioonidel ei ole 
avastatud ühtegi narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitajat ega omajat Kõrgessaare valla noorte hulgas. 
Muret teeb aga fakt et niigi lihtsa alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavuse alaealistele teevad lihtsamaks mõned 
vastutustundetud täiskasvanud, kes noortele seda väikese vaheltkasu eest välja ostavad. 

Kõrgessaare vallas 2010 suvel läbiviidud küsimustikus väitsid 10% vanuses 16-24 nii mehed kui naised, et 
tunnevad vähemalt 2-5 isikut ning rohkem kui 5 isikut – narkootikumide tarbijat teadis üks noor mees. (KV uuring 
tabel 51). Proovinud ise narkootikume oli 9% vanuses 16-24 mehi ja naisi (KV uuring tabel 52).  

Hiiumaal loodi 1999. aastal maakondlik alaealiste komisjon, mis kohaldab mõjutusvahendeid kogu maakonna 
alaealistele.  

Maakonna alaealiste komisjonis on politsei ja kooli poolt aastatel 2005-2009 läbi vaadatud kokku 21 Kõrgessaare 
laste ja noortega seotud juhtumit. Õigusrikkumiste arv on aastate lõikes püsinud samas suurusjärgus.  

Valdavalt on tegemist väärtegudega, millest enamuse moodustavad Liiklus- ja Tubakaseaduse rikkumised, 
millele järgnevad muud avaliku korra rikkumised. Vanuselises skaalas on 2009 aastal õigusrikkujad noorenenud. 
Korduvalt aasta jooksul alaealiste komisjoni sattunud noori vaadeldaval perioodil ei olnud. 
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Joonis 35. Kõrgessaare valla laste ja noorte esmaste õigusrikkumiste arv . 
Allikas: MV 

 
Mõjutusvahenditena on alaealiste komisjon aastate jooksul rakendanud eelkõige hoiatust, üldkasulikku tööd ja 
erispetsialisti juurde vestlusele suunamist. Erikooli suunamist meie valla noortele pole kohaldatud, kokku on 
maakonnas aastast 2002 suunatud erikooli 4 noort. 
Alaealiste komisjon eraldab toetusi kriminaalpreventiivsete projektide toetuseks – töö riskilastega, koolitused, 
vaba aja sisustamine. 2010 aastaks ei ole ülalnimetatud projektide toetuseks eraldatud riiklikke vahendeid. 
 
 
 

3.4. Laste- ja noortega tegelevad asutused  

 

Laste ja noorte võimalused huvitegevuseks ja vaba aja veetmiseks ning riskikäitumise vähendamiseks on 
olemas. Kõrgessaare valla viiest allasutusest tegelevad laste ja noortega otseselt Lauka Põhikool, lastaed Vigri, 
ja Kõrgessaare Vaba Aja Keskus, lisaks erinevad kodanikuühendused kultuuri ja spordi vallas.  

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse noortekeskuses saab kasutada internetti, mängida lauatennist, lugeda ajalehti-
ajakirju ja raamatuid, mängida erinevaid lauamänge, kuulata muusikat, suhelda sõpradega, korraldatakse 
erinevaid temaatilisi üritusi. 

2009 aastal oli noortekeskus avatud 109 päeva, mille jooksul käisid noored noortekeskuses 1005 külastuskorda. 
Noorim külastaja oli 3 aastane, külastajate keskmine vanus on 10-13 aastat. 

Noortekeskust külastas 2010.a. I kvartalis keskmiselt 10 last päevas ja II kvartalis keskmiselt 8 last päevas. 

Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses on võimalik osaleda 13 huvialaringis ja 3 treeningrühmas viiel päeval nädalas, 
alates kella 16.00-st – 21.00-ni. Huvialaringides ja treeningrühmades osaleb koolinoori alljärgnevalt: saalihokis 
13 poissi, võrkpallis 12 tüdrukut, korvpallis 8 noormeest; rahvatantsu kahes õpilasrühmas kokku 21 last, neist 4 
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poissi ja 17 tüdrukut; line- tantsu rühmades 13 tüdrukut; kunstiringi kolmes erineva tasemega rühmades osales 
30 last, neist koolilapsi 15 (14 tüdrukut ja 1 poiss) ja lasteaia lapsi 15 (6 tüdrukut ja 9 poissi). Lisaks huviringides 
ja treeningrühmades osalemisele kasutatakse aktiivselt Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse jõusaali. Veel 
mängitakse lauatennist ja treeninguvälisel ajal tennist.  2012 aastal on huviringide arv vähenenud. 

Põhikooli õpilastest osaleb huvitegevuses 63%. Mitteosalejatest moodustavad poisid 51% ja tüdrukutest 10%. 
Tüdrukud on hästi aktiivsed, osaledes mitmetes erinevates huviringides kui ka treeningrühmades. 

1.-6. klassi õpilastele pakub kool pikapäevarühma võimalust igal koolipäeval kella 11.30-st kella 15.30-ni ning  
hommikuti, kui transpordi tõttu on laps sunnitud vara koolimajja jõudma, on pikapäevarühm avatud hommikul 
alates kell 8.00. 

Koolieast noorematele pakub hoiuteenust lasteaed Vigri. Puuetega lastele osutab sama teenus Kärdla 
Sotsiaalkeskus. 

Muusikalist täiendharidust sai omandada Lauka Põhikooli klaveri- ja viiuliklassis. Klaveriklassis õpib 5 tüdrukut. 
Viiuliklass alates 2011 õppeaastast enam ei tegutse. 

Vanemliku hoolitsuseta lastele turva- või asenduskodu vallal ei ole, kuna teenust vajatakse harva. Vajadusel 
tehakse koostööd SA Hiiumaa Haigla, teiste omavalitsuste ja maakondadega.  

Lauka Põhikoolil on õpilaskodu, mis asub Kõpu Internaatkooli internaadi ruumides. Õpilaskodu on loodud 
eelkõige põhikooli õpilastele, kellel on koolis käimine ja õppimine sotsiaalsetel põhjustel keeruline. Õpilaskodus 
on riiklikult finantseeritavad kohad, praegu on kohti 6-le õpilasele. Kärdla õpilaskodu teenust on viimastel aastatel 
kasutanud keskmiselt 3-4 õpilast. 2010/2011 õppeaasta alguses on teenuse kasutajaid 2 põhikooli õpilast 
(riiklikult finantseeritavad kohad) ja üks gümnaasiumiõpilane (tasuline koht). 

9.mail 2007. aastal alustas tegevust Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus (HUPS), mis nõustamisteenuste 
kõrval kogub ja vahendab noorteinfot ning on noortespetsialistide koostöökogu eestvedajaks. HUPS toimetab 
maakondlikku noorteportaali www.noored.hiiumaa.ee, korraldab noorteinfo üritusi, koolitusi ja on Euroopa 
Vabatahtliku Teenistuse esindaja saarel.  
 
Lastepsühhiaater nõustab hariduslike erivajadustega lapsi vähemalt kord kuus õppeaasta jooksul, vastuvõtt 
toimub Kärdlas. 
Lisaks ametiasutustega jätkub lastel- noortel mitmekesist tegevust mittetulundusühingute ettevõtmistes osaledes.  
Pühapäevakool kahjuks praegu meie vallas ei toimi. 
 
Kõrgessaare vallas on seisuga 01.10.2011.a noori vanuses 7-26 aastat 290. Neist elab Kõrgessaare alevikus 
121 ehk 42%  valla noortest, sealhulgas vanuses 7-16 on noori  Kõrgessaare alevikus 44. 
 
 

    
01.01- 

31.12.2010     
01.01- 

30.09.2011   

piirkond Visiitide arv osatähtsus   Visiitide arv osatähtsus   
TALLINN 1 0,49  % 0 0  % 

1.1.1 Harjumaa kokku 1 0,49  % 0 0  % 

            
EMMASTE VALD 17 8,25  % 7 13,21  % 
KÕRGESSAARE VALD 17 8,25  % 1 1,89  % 
KÄINA VALD 10 4,85  % 14 26,42  % 
KÄRDLA 135 65,53  % 27 50,94  % 
PÜHALEPA VALD 18 8,74  % 3 5,66  % 

1.1.2 Hiiumaa kokku 197 95,63  % 52 98,11  % 

            
HAAPSALU 8 3,88  % 1 1,89  % 

1.1.3 Läänemaa kokku 8 3,88  % 1 1,89  % 

            
Visiite kokku: 206  100  % 53  100  % 
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Tabel 19a. Hiiumaa nõustamiskeskuse (HUPS) noorte nõustamiskabineti visiitide jaotus elukoha järgi (allikas 
HUPS). 
 
Noorte poolt kasutatud teenustest annab täiendava ülevaate tabel 26 (vt. peatükk 5.3). 
 
2011.a  sügisel alustas lasteaed Vigri ruumides tegevust 10 osavõtjaga beebikool, mis soodustab lapsevanemate 
positiivselt teadlikku käitumist lastega ning tegevuste suunamist lastele, seda nii vaimselt  kui füüsiliselt. 

 
Kõpu Internaatkoolis, kus õppetöö toimub lihtsustatud õppekava alusel, on loodud väga head tingimused 
tegelemaks liikumisharrastusega nii vabas õhus kui siseruumides, rajatud on mitmekesiste võimalustega, samas  
kohalikku loodusesse sulanduvad spordi- ja rehabilitatsiooni väljakud. 
 
 

3.5. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond  

Kooli tervisekaitselise keskkonna osas tuleb arvesse võtta ruumide valgustatust, kasvule vastava mööbli 
olemasolu ja selle õiget asetust klassis; ventilatsiooni olemasolu ja sellest sõltuvat õhukvaliteeti klassis; õigesti 
koostatud õppekava; kooli spordirajatiste nõuetelevastavust; nõuetele vastava joogivee tagamist ning ohutut 
juurdepääsuteed kooli. 

Lasteaedade tervisekaitselise elukeskkonna tagamisel on vaja arvestada eelpool nimetatud terviseriskitegureid ja 
lisaks tagada mänguväljakute ja -vahendite ohutus ning magamiskohtade nõuetelevastavus. 

Üldkasutatavad mänguväljakud peavad olema ohutud.  
 
Ohutuma õpi- ja mängukeskkonna tagamiseks rajati lasteaed Vigri õuemänguvahenditele liivast turvaalad 
2012 aprill toimus õuealade inspekteerimine (Tiptiptap OÜ), terviseametile on tehtud riskianalüüs. 
 
Hiiumaa Lastekaitse Ühingu eestvedamisel rajati Kõrgessaare aleviku parki projekt “Puuhobu “ raames 
õuemänguvahendid (liivakast, kiiged, karussell jms). 
Kõpu internaatkooli juurde rajati erivajadusega lastele rehabilitatsiooniväljak. 
 
Vallas on mitmeid lagunenud hooneid- varemeid , mis on järelvalveta. Need on suure potentsiaalse ohuga 
vigastuste tekkimisel, samuti võimalike tulekahjude tekkimisel.  
 
Meile on loodud kergliiklusteed, kuid paraku puudub enamusel kergliiklusteel liikujatel (rattaga, rulluiskudel, 
rulaga) vajalik turvavarustus. 
 

3.6. Lasteaia ja kooli terviseteenuse olemasolu, laste terviseseisund  

Lasteaias Vigri osutatakse logopeedilist abi. 2008/2009 õ/ a sai logopeedilist abi 10 last, 2009/2010 õ/ a tegeles 
logopeed 12 lapsega. 2012/2013 õa on 12 last logopeedilisel teenusel. 

Tervishoiuteenust osutas  lasteaias 0,25 ametikohaga tervishoiutöötaja, kes:  
• jälgib lasteaia päevakava ja laste tervislikku seisundit; 
• täidab perearsti poolt väljastatud tervisekaardi, 2 korda aastas kaalub ja mõõdab; 
• annab esmaabi; 
• kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, 

osales menüü koostamisel, koostab kaloraaži ; 
• korraldab ja kontrollib lasteaia ruumide ja territooriumi vastavust tervisekaitse eeskirjadele; 
• muretseb lasteaiale vajalikud medikamendid, peab arvestust ravimite säilimise, kasutamise ja õigeaegse 

mahakandmise üle; 

Koolitervishoiu eesmärgiks on toetada iga õpilase võimalikult tervena kasvamist ja arenemist, luues sellega aluse 
tervele täiskasvanule. Põhisuunaks seatakse õpilase terviklikku arengut, tervisedendamist, püsivate tervislike 
eluviiside omandamist, nõustamist, haiguste ennetamist. Koolitervishoidu osutatakse meeskonnas, kuhu peaks 
kuuluma vähemalt kooliõde, kooliarst, psühholoog (allikas https://www.arst.ee/et/Valdkonnad/c/51/koolitervishoid). 

Lauka Põhikooli ja Kõpu Internaatkooli kooliarst ja kooliõde on Kõrgessaare Perearstikeskuse perearst ja 
pereõde. Nad külastavad üldjuhul kooli kaks korda aastas. Lapsed mõõdetakse, kaalutakse, kontrollitakse silmi, 
teostatakse vaktsineerimist. Viimase puhul võetakse alati lapsevanemalt kirjalik nõusolek. Kõpu Internaatkoolis 
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käivad lapsed erinevatest omavalitsustest, seetõttu veidi alla poole lapsevanematest ei soovi, et meie kooliarst ja 
-õde tegelevad nende lapse tervise teemadega, vaid et seda teeb nende endi perearst. Lauka Põhikooli 
lapsevanemad üldjuhul on andnud vastava nõusoleku. 

3.7. Kohaliku omavalitsuse initsiatiiv ja toetused, tagamaks teenuste 
kättesaadavus 

Kõrgessaare valla eelarvest makstavatest toetustest suur hulk on suunatud lastega peredele. 

Kõrgessaare  valla eelarvest makstavad toetused : 
o sünnitoetus; 
o toidutoetus (lasteaiaeine osaline või täielik hüvitamine); 
o põhikooli ja gümnaasiumi päevase õppevormi õpilaste kooli ja koju sõidu 

            osaline või täielik kompenseerimine; 
o kooliminekutoetus (saavad kõik õpilased, kes õpivad päevases õppevormis) 
o lasteaia kohatasu soodustus, kui käib 3 last lasteaias 
o lasteaia kohatasu soodustus, kui laps käib koolieelikute rühmas 
o suvelaagri tuusikute soodustus 

 
Koolitoit Kõrgessaare vallas  on tasuta kõigile 1. – 9. klassi õpilastele. Gümnaasiumiastme õpilaste toidu eest 
tasuvad vanemad. Kooli juures töötab pikapäevarühm. 
Lauka Põhikooli 2. klassi õpilased saavad kehalise kasvatuse õppekava raames ujumisõpetust Käina ujulas.  
Koolis töötavad erinevad huviringid ja Kõrgessaare Vaba Aja keskuses toimuvad spordiringid. 
Huvitegevus on õpilastele tasuta.  
Lastele ja nende vanematele on kättesaadav õppenõustamisalane teenus Kärdlas õppe- ja nõustamiskeskuses 
(HUPS), kus osutatakse psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist. 
Alates  2010 a on avatud AMOR nõustamiskeskus, kus pakutakse kuni 24-aastastele (kaasa arvatud) mõlemast 
soost noortele tasuta individuaalset nõustamist ja loenguid seksuaalhariduse vallas. Tegevuse eesmärk on 
soovimatute raseduste ja sugulisel teel levivate haiguste esinemissageduse vähendamine noorte seas ( vt lisaks 
www.hups.ee) 
 

3.8. Koolitoit 

Inimese toitumisharjumustele pannakse alus lapsepõlves, seega ebapiisav või vale toitumine lapsepõlves 
avaldab tervisele mõju kogu ülejäänud elu. 
Kestev valetoitumine lapseeas on üks olulisemaid haiguste kujunemist ja arenemist soodustavaid tegureid. 
Arvestades, et umbes kolmandik lastest ei söö enne kooli ning umbes pooled ei söö sooja toitu ka peale kooli, 
langeb koolitoitlustusele üsna vastutusrikas osa noore inimese igapäevases toitumises. Nüüdisaja toidulaua 
peamiseks probleemiks on toitainete füsioloogiliselt valed vahekorrad. Olles rikas energiarikaste toitainetega, ei 
sisalda toit piisavalt normaalse ainevahetuse toimimiseks vajalikke mikrotoitaineid. Enamus lapsi toitub enamus 
kehvalt ja puudulikult ehk on alatoitunud ühe või teise toitaine osas. (allikas www.terviseamet.ee) 
 
On positiivne, et järjest rohkem on hakatud rääkima ja reaalselt ka kohalikult tasandil kaasatud kooli- ja 
lasteaedade sööklate töötajaid, et tõsta toitlustajate ja kogukonna teadlikkust tervislikust toitumisest, samuti 
tutvustada kohaliku ja mahetoidu eeliseid ning kasutamisvõimalusi. Nii näiteks osalesid  oktoobris 2011 Hiiumaa, 
Saaremaa ja Läänemaa koolide kokad LEADER piirkondliku koostööprojekti "Kohalik toit kogukonna toidulauale" 
raames korraldatud konverentsil ja õppereisil mööda Läänemaa talusid ja õppeasutusi.  Konverentsi “Toit ja 
tervis” järgselt toimus parimate koolitoitude leidmiseks korraldatud retseptivõistlus, kus nii žürii kui ka publik 
valisid välja parimad kooli- ja lasteaiatoidu retseptid. Parimaks pastaroa retsepti esitajaks oli  Lauka Põhikooli 
söökla töötaja Marje Laanejõe. Lisaks valiti välja  parim kalatoit, kaunviljatoit, magustoit ja supp. Loodud on 
eeldused, et meie koolide ja lasteaia sööklates kogetu praktikas rakendatakse. 

 
Koolitoit on kõikidele põhikooli õpilastele Kõrgessaare vallas tasuta. Tasuta koolitoit on laste tervise huvides väga 
vajalik, eriti tänapäeva raskes majandusolukorras.  
Lauka Põhikooli menüüs on vaheldumisi supp, praad + salat , magustoit, leib. Tervislikud toorsalatid 
valmistatakse kohapeal kohalikust tooraineist. Toitude osas toimub kaloraazi arvestus. Kool osaleb iga-aastastel 
leivanädalatel. Koolipiima programmis osalemine tagab klaasi piima igal koolipäeval kõigile õpilastele.  
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Koolipuuviljatoetus, mis võimaldab pakkuda 1.-4. klassi õpilastele suuremal hulgal puu- ja köögivilju (14 
kilogrammi nädalas) ei ole veel Lauka Põhikoolis rakendunud, kuid on alates 2012 sügisest rakendunud 
lasteaias. 
Toitude valmistamisel kasutatakse koolisööklates liiga palju poolfabrikaate , kasulikum ja tervislikum oleks kui toit 
valmistataks värskest toorainest (soetades kohalikelt inimestelt, muuhulgas toetatakse seeläbi ka 
väikeettevõtlust). Alates 2012 aastast kasutatakse toorainena eelistatult kohalikku toiduaineid (puu- ja köögivili, 
kala jms). 
Lauka Põhikooli sööklas on liiga sagedasti magustoiduks jogurt, kohuke või saiake – mis pole samuti hea, selle 
peaks asendama  kohapeal valmistatud magustoitudega.   
 
Tervisekaitseinspektsiooni poolt 2009 aastal koolieelsetes lasteasutustes läbiviidud pilootuuringu tulemustes olid 
soovitused toitlustamise korraldamisel järgmised:  
Lasteasutustes tuleb koostada igaks 10 päevaks menüü, toitlustada tuleb lapsi menüü alusel ning kindlaks 
määratud ajal, söögikordade vahe ei tohi ületada nelja tundi. Kui selgub, et paljudel lastel on peale lasteaeda 
kõht tühi (sageli on selle põhjuseks kalorivaene õhtusöök või väikesed portsjonid), tuleb lasteaias vaadata üle 
toitlustamise režiim. Võimaluse korral teha õhtusöök veidi hiljem. Olukorra parandamise võimaluseks on ka 
toekama õhtusöögi pakkumine. Seejuures võib hommikusöögi teha kergemaks selliselt, et päevane toiduenergia 
sisaldus jääks kehtestatud piiridesse. Laste toitlustamisel lasteasutuses peab arvestama, et toit valmistataks 
võimalikult töötlemata ja värsketest toiduainetest põhiliselt aurutades, keetes ja hautades.  Janu on märguanne, 
et organism vajab vedelikku ning märgib piiri, kus vaimne võimekus hakkab vähenema. Lapse 
keskendumisvõimet häirivad janu, väsimus, ärritatavus ja seetõttu tuleb tagada hügieeninõuetele vastav ja 
piiranguteta juurdepääs joogiveele. Menüü peab olema mitmekesine ja tasakaalustatud põhitoitainete 
omavahelise suhte osas (valgud 10-15%, rasvad 30-35%, süsivesikud 55-60% ööpäevasest toiduenergiast). 
Toiduvalik peab haarama puu- ja köögivilju, täisteratooteid, taist liha, kana, kala ja piimatooteid. Söögikordadel 
peab lasteaias pakkuma iga päev erinevat põhitoitu. Abivahendiks võib võtta Tervise Arengu Instituudi poolt 
väljatöötatud juhendmaterjali, mis on mõeldud toiduvalmistajatele. Kuna toidu valmistamiseks ja toitlustamiseks 
pole võimalik anda kindlaid reegleid, saab materjali kasutada lisaideede saamiseks, et laste toit oleks tervislik 
(http://www.terviseinfo.ee/web/?id=2586&PHPSESSID=06c0daa7841aade125534f96748e761d ). 
Siirupile ja joogikontsentraatidele tuleb eelistada joogi valmistamist naturaalsest mahlast. Tuleb vähendada 
suhkru kogust magustoidu ja küpsiste retseptides, selle asemel kasutada magustamiseks värskeid või 
kuivatatuid puuvilju ja marju. Eelistada tuleks toiduvalmistamisviise, mis ei nõua rasva lisamist. 
Toiduvalmistamiseks eelistada rasvainetest taimeõli ja või taimeõlisegusid. Praadimise asemel valmistada toit 
keetes või hautades. Köögivilju (v.a kartul) tuleb pakkuda iga päev, sh kuumtöötlemata kujul vähemalt kaks korda 
nädalas; värskeid puuvilju pakutakse vähemalt kolm korda nädalas. Vähemalt pool puu- ja köögiviljade kogusest 
on soovitav süüa värskelt kuna siis säilivad paremini nii vitamiinid kui ka mineraalained. Piimatoodetest 
soovitatakse eelistada kõige lihtsamaid ja maitsestamata tooteid nagu piim, pett, jogurt ja kohupiim. Hapukoore 
asemel saab salatites ja küpsetistes kasutada maitsestamata jogurtit. Väike tükk juustu sobib toidukorra 
lõpetamiseks ja on kasulik hammastele. Kohukesed sisaldavad palju rasva ja suhkrut. Üks kohuke sisaldab 
umbes 1,5 teelusikatäit rasva ja 3 teelusikatäit suhkrut. Mõned kohukesed sisaldavad ka hüdrogeenitud 
taimerasvu. Kohukesi peaks sööma võimalikult harva. Kohukese asemel kasutage tavalist kohupiima ja jogurtit. 
Mitmekesistage hommikusööki mitmeviljaputrude, erinevate helvestega. Leivatoodetest tuleks valida täisteraleiba 
ja sepikut ning eelistada  vähema soolasisaldusega leiba. Pirukate, saiakeste ja kookide peamiseks paheks on 
see, et nad sisaldavad üldreeglina palju rasva ning suhkrut. Kahjuks tehakse ka küpsetisi enamjaolt 
margariinidest, mis omakorda sisaldavad palju lisaaineid. Kui kuidagi ilma kookide ja pirukateta hakkama ei saa, 
siis eelistada pärmitaignast küpsetisi, kasutades toiduvalmistamisel rasvainena margariini asemel võid või õli. 
Tuleb vaadata ka seda, mis piruka sees on – teistest kasulikumad on kohupiima- ja köögiviljatäidisega pirukad. 
Eelistada kala või linnuliha, mis on kergemini omastatav. Linnuliha on soovitav süüa ilma nahata. Kala on 
soovitav süüa 2-3 korda nädalas. Viinerid ja vorstid maitsevad lastele väga. Tavaliselt süüakse neid 
põhitoidukordadel, kuid sageli tehakse ooteks vorstivõileibu või süüakse tooreid viinereid. Viinerite ja vorsti 
tarbimisega tuleks samuti olla ettevaatlik, sest nad on üsna rasvarikkad ning võivad sisaldada palju lisaaineid. 
Ühes väikeses viineris on umbes teelusikatäis rasva. Viinerid ja vorstid ei sobi lastele ooteks kohe kindlasti mitte 
ning hea oleks nende pakkumist piirata ka põhitoidukorral. 
Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine tuleb korraldada tulenevalt tervishoiutöötaja soovitustest 
ning koostöös lapsevanema ja lasteasutuse pidajaga. Lapsevanematega kokkuleppel võib toitu tuua kodust, kuid 
selleks peavad lasteaias olema vastavad säilitamistingimused.  Kasulik on korraldada lasteaedades vanematele 
küsitlusi. See aitab lasteaia juhtkonnal saada ülevaadet vanemate arvamustest ning õigeaegselt teha võimaluse 
piires korrektiive lasteaia menüüs (allikas: 
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/haridus_ja_sotsiaal/lasteasutuste_keskkond.pdf) 
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3.9.  Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine 

 

Lauka Põhikoolis on rakendunud klassijuhatajate arenguvestlused õpilase ja lapsevanematega. Õpilastele 
pakutavad tugiteenused on: parandusõppe rühmad, logopeediline abi, abiõpetaja individuaal- ja rühmatundides, 
õpetajate konsultatsiooniajad ja järelaitamistunnid, pikapäevarühmas abi koduste ülesannete täitmiseks. 
Võimalusel olid koolis avatud tasandusklassid hariduslike erivajadustega õpiraskustega lastele (2007/08). Sellise 
töö eesmärgiks on soodustada õpilaste edasijõudmist õppetöös, ennetada õppimis- ja käitumisprobleeme, aidata 
kakskeelseid lapsi võõras keelekeskkonnas toime tulla, omandada vajalikke oskusi ja teadmisi. 
 
Toimib HEV (hariduslike erivajadustega) laste  perede nõustamine ja koostöö õpetajatega, vajadusel 
individuaalsete õppekavade koostamine, õpilase  erispetsialistide juurde suunamine ja sobiva õppe leidmine, 
lastevanemate nõustamine ja  koolitamine. Koolis töötab eripedagoogilise haridusega õpetaja.    
 
Iga õppeaasta alguses selgitatakse välja õpilased, kes vajavad õppimisel abi. Vajadusel on rakendatud ka 
koduõpet ja on olnud tasandusklassid. Toimib tihe koostöö valla lastekaitse- ja perespetsialistiga; Tehakse 
koostööd lastevanematega,  Hiiumaa noorte nõustamiskeskusega- kutsevalikualane töö ja üritused.  
 
Jätkuvalt on vajalik õpilaste erivajaduste välja selgitamine, mis on aluseks õppe- ja kasvatustöös, erivajadustega 
õpilaste õpetamine individuaalselt või rühmades. Vajalik oleks leida senisest enam väljundid andekatele 
õpilastele ning tähtsustada tööd andekatega- laiendada nende silmaringi ja pakkuda lisavõimalusi andekatele – 
näiteks osalemine erinevates arvutipõhistes projektides. 
Kutsenõustamise töö peaks süsteemsemaks muutma. 
 

  

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010-2011 

Õpilaste koguarv 105 95 87 84

HEV õpilasi 57 33 31 52

% koguarvust 54,29% 34,74% 35,63% 61,9%
Tabel 20.Tugisüsteemide kaudu toetatud Lauka Põhikooli õpilaste osakaal koguarvust 
Allikas: EHIS  

 
Ülaltoodud tabelis on andmed juhtumipõhiselt ehk selles on õpilasi, kellele pakutakse samaaegselt erinevaid 
tugisüsteeme. Osa õpilasi saab nii logopeedilist õpiabi kui ka parandusõpet, tema puhul võidakse kasutada  
diferentseeritud hindamist (enamasti keeltes), vajadusel koostatakse talle individuaalõppekava vastavas 
õppeaines, lisaks on tal võimalus õppida individuaalselt abiõpetaja juures. Abiõpetaja juurde suunab aineõpetaja, 
kui laps vajab toetavat abi.  
 
Tugiõpe 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5 kl 6 kl 7 kl 8 kl 9 kl 

Parandusõpe 6  4  3 2      
Logopeediline abi 2 4 1 1 3 5 6 4  
Individuaalne õppekava 1     1  2  2  2 
Diferentseeritud 
hindamine 

1 1 1 1 2  2  7 3  

Abiõpe 1      2   
Tabel 21. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpiabi 2009/2010. Allikas: Lauka Põhikool 
 
1971/72 õppeaastast õpetatakse Kõpus hariduslike erivajadustega lapsi. Kool kandis Kõpu Eriinternaatkooli 
nime. 1995. aastal nimetati kool Kõpu Internaatkooliks. 
Kõpu Internaatkool on Haridus-ja Teadusministeeriumi hallatav põhikool hariduslike erivajadustega lastele 
Hiiumaal. Kool asub Kõrgessaare vallas Kõpu külas. Õpetamine toimub põhikooli lihtsustatud õppekava alusel. 
Kooli tegevuse eesmärgiks on võimaldada hariduslike erivajadustega õpilastel täita koolikohustust ja omandada 
põhiharidus; kujundada õpilastes igapäevase eluga toimetulekuks vajalikke oskusi. Põhikooli lõpetades saavad 
õpilased põhikooli lõputunnistuse. Lapsevanema soovil on võimalik pikendada õppetööd koolis ühe lisaaasta 
võrra. Õpilased on koolis osalisel riiklikul ülalpidamisel. Õpikud, kunsti ja käsitöövahendid muretseb kool. Koolitoit 
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õpilastele on tasuta. Koolil on õpilaskodu. Vabadele õpilaskodu kohtadele majutame naaberkooli, Lauka 
Põhikooli, õpilasi. Koolil on spordisaal, raamatukogu, arvutiklass.  
 

4. Tervislik elu- , õpi ja töökeskkond 
 

4.1. Elukeskkond 

Kõrgessaare on tervisliku elukeskkonnaga vald. Joogivee kvaliteet on olenevalt piirkonnast hea. Müra- ja 
vibratsioonitase on vallas väga hea .  

Välisõhust sõltub meie kõigi elu ja tervis. Välisõhu all mõistame eelkõige maapinnalähedast õhukihti. Hiiumaal on 
õhusaaste minimaalne ning sissehingatav õhk tervislikult puhas.  
Välisõhu kvaliteeti mõjutavad tegurid on: mitmesugused keemilised ühendid, ühed tervisele kahjulikud, teised 
neutraalsed inimese, kuid mitte keskkonna suhtes (näiteks süsihappegaas CO2); müra; tolm; vibratsioon;  
ioniseeriv kiirgus, st kiirgus, mis mõjub elavatele kudedele;  mitteioniseeriv kiirgus  (ultra-violettkiirgus);  
elektromagnetväljad.  
Olulisemad õhu kvaliteedi halvendajad on : paiksed saasteallikad (energeetika- ja tehnoloogiaseadmed);  
transport, eeskätt autotransport kui õhu suurim saastaja;  radarid, raadiojaamad ja solaariumid 
elektromagnetväljade ja ultraviolettkiirguse allikana;  röntgeni- ja radioteraapia aparaadid, mitmesugused 
tööstuses ja teaduses kasutatavad radioaktiivsed ained ioniseeriva kiirguse allikana.  
Osoonikihti lõhkuvateks gaasideks on nn kasvuhoonegaasid, milleta vähemalt esialgu tarbimisühiskond hakkama 
ei saa. Need gaasid puudutavad meid kõiki, kasvõi kodus külmkapi kaudu. Osoonikihi hõrenemist põhjustavad 
eelkõige atmosfääri paisatud saasteained.  

Vallasisene ühistransport on võimalikult optimeeritud, ühistranspordi teenust osutab alates 2010 Mulgireisid AS, 
kaugliine opereerib Gobus AS. Kaugliin väljub Kärdlast Tallinnani kaks korda päevas – hommikul ja pealelõunal. 
Maakonnasisena ühistransport on olemas, liinid on optimeeritud, kuid kuna sõitjaid vähe, siis paraku ei ole eriti 
sobilikud vajadusel  igapäevaseks asjaajamiseks. 

Maakonnal on lennuliin Tallinn - Kärdla – Tallinn, lennud toimuvad kaks korda tööpäevas, nädalavahetustel 1 
kord päevas 

Saare ja mandri vahel liiklemise põhivahend on praam. Külmadel talvedel on olnud võimalik kasutada Euroopa 
pikimat jääteed (26 km), tõsi viimane on juhuslik ja lühiajaline võimalus. 

Tänavavalgustus on Lauka külas ja Kõrgessaare alevikus ning lülitub sisse valgusreleega.  2010 aastal rajatud 
kergliiklustee on valgustatud, kuid Viskoosas on tänavalõike, kus valgustus on ebasobiv (Sadama tee) või 
puudub üldse (Nõmmerga tee, Tööstuse tee jõeranna poolne lõik jne). 

Kõrgessaare vallas ei ole prügilat. Jäätmed viiakse Käina vallas asuvasse Hiiumaa jäätmejaama, kus sorteeritud 
prügi kokku pressitakse ning mandrile saadetakse. Vallas on 9 pakendijäätmete kogumiskohta, kuhu saab liigiti 
ära anda klaasi, vanapaberit, plast- ja segapakendit. Hetkel tegeleb jäätmeveoga kaks ettevõtjat OÜ Hiiu 
Autotrans ja AS Eesti Keskkonnateenused. Hiiu Autotrans korraldab koostöös Kõrgessaare Vallavalitsusega igal 
aastal ohtlike jäätmete kogumisringi, mille raames on elanikkonnal võimalik vabaneda oma kodus olevatest 
vanadest elektroonika- ja ohtlikest jäätmetest nagu akud, patareid, vanad värvid, kodukeemia, aegunud ravimid, 
päevavalguslambid jms. Samuti võetakse elanikkonnalt vastu vana kodutehnikat: raadioid, telereid, arvuteid, 
monitore, pesumasinaid, külmikuid (kompressoriga), pliite, tolmuimejaid jne.  

Luidja rand on populaarne supluskoht, kuid ei vasta oma praeguses olukorras kaasaja nõuetele. Haldajana on 
Kõrgessaare vald korraldanud rannaalalt prügi koristamise. Probleemiks on randa kogunev adru, mis ei kujuta 
endast otsest terviseriski, kuid on ebaesteetiline. 2010 aastal toetas PRIA Luidja rannale mängu- ja 
spordiväljakute rajamist. Veeanalüüside kohaselt on vesi rannas tervisekaitse nõuetele vastav. 

Mitteametliku supluskohana on kasutuses Mangu supluskoht. Vetelpäästeteenistus koha peal puudub. Randa 
uhutava nn nodi põhjal saame aimu, kui reostatud on meie merevesi. Õnneks suuremaid õli vm. taoliste ainete 
reostusi meie randadesse pole jõudnud. 

Vallas on vähe hulkuvaid loomi. Peamiselt on probleeme hulkuvate kassidega. Loomade varjupaik puudub, 
vajadusel hoiab ajutiselt loomi Hiiumaa Loomakaitse. Kõrgessaare vallast saadeti viimati varjupaika 2010. aasta 
suvel üks kass.  
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4.2. Turvalisus 

2009 aastal registreeriti Hiiumaal 105 kuritegu, mis oli 28 fakti võrra vähem kui 2008 aastal. Peamiselt on 
lahendada varavastased kuriteod, milles tooni annavad sissemurdmised ja vargused eluruumidest. Väärtegude 
enamuse moodustavad liiklusalased rikkumised nagu sõidukiiruse ületamine, nendest rikkumistest 90% panevad 
toime saare külalised ja 10% kohalikud elanikud. Vastupidine on suhe alkoholijoobes mootorsõidukite juhtide 
puhul.  

Hiiumaa maakonna terviseprofiilis on välja toodud fakt, et vaadates liiklusõnnetuste statistikat Hiiu maakonnas, 
siis kõige suurem võimalus sattuda liiklusõnnetusse on nädalavahetuste õhtutel kell 16.00 – 20.00-ni. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Otsasõit jalakäijale 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Kokkupõrge jalgrattaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liiklusõnnetustes hukkunud 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 
Liiklusõnnetustes vigastatud 3 7 7 1 10 1 4 3 4 6 1 2 
LO02: Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi  
(Kõrgessaare vald)      
Allikas : Maanteeamet, http://www.mnt.ee 

       
Politsei- ja piirivalveameti Kõrgessaare konstaablijaoskonna juhi sõnul saab üldiselt rahul olla sõidukijuhtide ja 
kaasreisijate turvavarustuse kasutamisega. Positiivne on helkurite kasutamise levik meie elanikkonna seas ning 
vähene liiklusõnnetuste hulk vallas.  

Kõrgessaare vallas 2010 suvel läbiviidud uuringu vastajatest 71% kasutab alati helkurit ja 17% vahetevahel, 
üldse ei kasuta helkurit vastajatest 1,3%, ülejäänud üldjuhul ei liigu pimedal ajal (KV uuring tabel 64). Eestis 2008 
aastal tehtud uuringu põhjal kasutab alati helkurit 43,4% ja vahetevahel 20,3% vastajatest, mitte kunagi ei kasuta 
helkurit 15% küsitletutest. 

Sama uuringu põhjal saab rõõmustavalt väita, et Kõrgessare valla autojuhid ja nende kaassõitjad kasutavad 
üldiselt alati turvavööd  nii esiistmel kui tagaistmel istudes; nii juhina kui kaassõitjana (KV uuring tabel 65 ja 66)., 
sama kehtib ka Eestis tehtud uuringu tulemuste kohta (TAI uuring tabel 76A ja 77A) 

Ühest küljest näitavad helkurite ja turvavöö kasutamine seda, et meie elanikud tunnevad vastutust enese ja teiste 
turvalisuse ees liikluses, teisest küljest annab tunnistust politseinike heast tööst liiklusjärelvalve teostamisel ja 
ennetaval selgitustööl. 

Samas on murettegev hulk asjaolu, et vastajatest pea 60% tunnevad kedagi, kes on pärast alkoholi tarvitamist 
autorooli istunud ning on ise viimase 12 kuu jooksul 6% juhul läinud ühel korral sõitma pärast alkoholi 
tarvitamist. Viimased olid küll meeste hulgast (2 inimest vanuses 16-24; 1 inimene vanuses 45-54 ja 2 inimest 
vanuses 55-64), korduvalt sama tegu meie vastajad polnud teinud (KV uuring tabelid 67 ja 68). TAI uuring järgi 
olid viimasel 12 kuu jooksul ühel korral pärast alkoholi tarvitamist rooli istunud 8,5% ja korduvalt 2,9% 
vastanutest, seejuures ühe korra esindajate hulgas oli kõikide vanusegruppide esindajaid nii meeste kui naiste 
hulgas. Korduvalt ei olnud istunud alkoholijoobes rooli naised vanuses 16-24 ja 55-64 (TAI uuring tabel 80A). 

Tulekahjude arv on viimastel aastatel näidanud vähenemist. Suure osa registreeritud tulekahjudest 
moodustavad nn väiksemad tulekahjud nagu kulu põleng jms.  
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Joonis 36. Tulekahjud Kõrgessaares ja Hiiumaal Allikas: Lääne Eesti Päästekeskus  
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Joonis 37 . Tulekahjus hukkunuid Kõrgessaares ja Hiiumaal Allikas: Lääne Eesti Päästekeskus 
 

Tulekahjud 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Kõrgessaare kokku 6 1 15 5 7 8 
sh. tulekahjud hoonetes 3 1 1 5 3 2 

neist eluhoonetes  1 1 4 2 2 

sh metsa- maastiku tulekahjud 3  14  3 6 
sh hoonetevälised tulekahjud       
sh. laev     1  
Hiiumaa kokku 63 39 79 58 51 45 
sh. tulekahjud hoonetes 18 13 18 22 13 13 

neist eluhoonetes 12 7 9 13 7 9 
sh metsa- maastiku tulekahjud * * * 7 13 13 
sh hoonetevälised tulekahjud * * * 29 24 19 
sh. laev     1  
Tabel 22. Tulekahjud põhjuste järgi Kõrgessaares ja Hiiumaal.                                             * andmed puuduvad 
Allikas: Lääne Eesti Päästekeskus 

2007 aastal hukkus üks ja 2008 aastal hukkus tules kaks meie valla elanikku.  
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2004 aastal oli Hiiumaal 12 eluhoonepõlengut, peamine põhjus oli tahmapõleng korstnas. Kuna edaspidi pole 
nimetatud põhjust eraldi välja toodud, siis järelikult on tehtud tõhusat ennetustööd selles valdkonnas. 

2005 aasta meie valla (õnneks) ainsa põlengu põhjus eluhoones (korteris) oli hooletu suitsetamine. 

Tulekahjude ennetamiseks on viimastel aastatel valla, haridusasutuste, mittetulundusühingute ja päästeameti 
koostöös tehtud head ennetustööd. Toimuvad tuleohutusalased infopäevad sotsiaaltöötajatele ja eakatele 

Aastal 2007 toimus 74 kodukülastust, mille raames paigaldati ka suitsuandur (projekt “Tuleohutu kodu”). 

Aastal 2008 toimus 50 kodukülastust, mille raames paigaldati suitsuandur. Lauka Põhikooli I klassi õpilased said 
osa tuleohutusalasest projektist “ Nublu kaitseb ja õpetab”, iga I klassi õpilane sai suitsuanduri. Sama üritus viidi 
läbi ka Kõpu Internaatkoolis. Vigri lasteaialapsed osalesid tuleohutusalases projektis “Nublu aitab”. Luidjal toimus 
tuleohutusalane loeng “Kodu tuleohutuks”. Samal aastal koondas päästekeskus info sotsiaalobjektide kohta 
omavalitsuste territooriumil ning teostas koos valla esindajaga nende ruumide tuleohutusalase ülevaatuse ning 
toetas ja nõustas seejärel omavalitsusi ohutuse tagamiseks parimate lahenduste leidmisel. Meie vallas on kaks 
sotsiaalkorterit. 

Aastal 2009 toimus eakatele Lauka Päevakeskuses loeng “Kodu tuleohutuks”, samal teemal toimus loeng ka 
valitsejamajas. RMK Ristna looduskeskuses viidi läbi Kaitseliidu lastelaagri raames tuleohutusalane infopäev 
lastele ning Lauka Põhikooli õpilased osalesid projekt „Kaitse end ja aita teist” (KEAT) raames tuleohutusalasel 
koolitusel. Tuleohutusalane teabepäev toimus sotsiaaltöötajatele, kus käsitleti järgmisi teemasid: 
sotsiaaleluasemete tuleohutus, käitumine tulekahju korral ja esmased tulekustutusvahendid ning toimus 
kodukoha tuleohutuslaste riskide arutelu ja lahenduste leidmine. Riskigruppidena määratleti toimetulekutoetuse 
saajad; pensioniealised; elanikud, kes ei saa hakkama igapäevase elutoimingute ja kes vajavad selleks kas 
osalist või täielikku kõrvalabi; sotsiaalselt mitte toimetulevad tööealised inimesed (töötud, 
sõltuvusprobleemidega). 

Aastal 2010 aprillis- mais toimusid KEAT koolitused Lauka Põhikoolis ja Kõpu Internaatkoolis. Oktoobris- 
novembris on planeeritud 1-2 loengut kõikidele sihtrühmadele.  

Ülatoodust on näha, et väga heal tasemel on Lääne Eesti Päästeosakonna  tuleohutusennetuse töö laste ja 
noortega. Jätkub ennetav tegevus ka kõigi teiste sihtgruppidega. 

Suitsuandurid on saanud tasuta omale eakad, vähekindlustatud pered ja hooldatavad puuetega inimesed. 
Kodukülastuste põhieesmärk oli parandada inimeste tuleohutusalaseid teadmisi ning seeläbi aidata kaasa 
kodude turvalisemaks muutmisele. Kahjutuli võib ju alguse saada pisiasjast ning õnnetusi võib juhtuda igaühega. 
Turvalisuse tagab see, kui ollakse ette valmistatud.  

Ettevalmistus tähendab nii teadmisi, oskusi kui vahendeid: 

Teemad, mis on olulised tuleohtusalal: 
- lahtine tuli- selle all tuleb mõista nii suitsetamist, küünalde, tuletööde ja toidu valmistamisega seonduvaid   
probleeme; 

- küttekolded- kuidas valida, paigaldada, hooldada ja kasutada, et oleks ohutu; 
- elektriseadmed- tuleb kasutada töökorras seadmeid, mis tähendab õiget paigaldust, hooldust ja kasutamist; 
- suitsuandur- varustada kodu sellega ja soetada tulekustuti, tuleb osata kutsuda abi. 

Enamik tulesurmasid toimub ajal, mil inimesed magavad, Patareil töötavad suitsuandurid reageerivad juba 
väikesele suitsule ja annavad kõva heliga sellest märku ruumis viibivale inimesele. Seadeldis võib päästa 
inimese elu ning tänu tulekahju varasele avastamisele vähendab suure tõenäosusega ka varalisi kahjusid. 

Tööinspektsiooni andmetel juhtus 2006-2008. aastal 100 000 elaniku kohta tööõnnetusi kõige enam Lääne-
Virumaal ja Järvamaal. Kõige väiksemad olid näitajad Hiiumaal ja Valgamaal  

Tööõnnetused aastatel 2004-2009 Hiiumaal 

toimumis-
aasta 

kerged 
tööõnnetused 

raske 
kehavigastusega 

tööõnnetused 

surmaga lõppenud 
tööõnnetused tööõnnetusi kokku 

2004 16 9 0 25 
2005 23 3 0 26 
2006 12 7 1 20 
2007 7 4 0 11 
2008 11 5 0 16 
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2009 11 4 0 15 
Tabel 23. Tööõnnetused Hiiumaal . Allikas Maavalitsus 

Tulenevalt 15.06.2009.a vastu võetud Hädaolukorra seadusest peab kohalik omavalitsus moodustama oma 
kriisikomisjoni (§5 lg 1) või ühtse komisjoni teiste omavalitsustega (§5, lg 2). Meie vald ühines Hiiumaa 
omavalitsuste ühise kriisikomisjoniga.  

Kõrgessaare valla alkoholipoliitika juhindub üleriigilistest regulatsioonidest. Tulenevalt sellest, et liiga paljud 
noored satuvad pahuksisse alkoholiseadusega, mitmed juhid sõidavad ebakaines olekus ning Kõrgessaare 
enam kui üks alkoholikauplus, saab tõdeda, et alkohol on vallas kergelt kättesaadav. 2008–2009. aastal oli 
alkoholimüügiluba järgnevatel kauplustel: Kõpu kauplus, HTÜ Kõrgessaare A ja O, Ülle Pärsi Kaubatare, Kristi 
pood, Rändkauplus. 

Alkoholi on võimalik tarbida kahjulikult ja mittekahjulikult. Määravaks teguriks kahjude suuruse osas on tarbitava 
alkoholi kogus, ent oluline roll on sellel kes, millal ja kuidas alkoholi tarbib. Eesti kuulub enim alkoholi tarbivate 
riikide hulka ning alkoholist tingitud kahjud on seetõttu ulatuslikud, põhjustades teravaid probleeme nii 
üksikisikute kui kogu ühiskonna jaoks. Liigne ja vääriti tarbimine põhjustavad vägivalda ja õnnetusi, tervisekadu 
ja varaseid surmasid, langenud õpi- ja töövõimet. Riiklikus alkoholipoliitikas on märgitud, et alkoholi  
liigtarbimisest põhjustatud majanduslikku kahju, võib eri hinnangutel ulatuda kuni 5% - ni SKP-st ning võib 
ületada selle majandusharu poolt toodetud tulu. Samas dokumendis on märgitud, et parema tervise, suurema 
arenguvõime ning heaolu saavutamiseks tuleb alkoholist tingitud kahjusid vähendada. Parima tulemuse 
saavutamiseks on mõistlik keskenduda valdkondadele, mis enim kahju põhjustavad, s.o. noorte alkoholitarbimine 
ning alkoholiga seotud õnnetused ja vägivald. 

Maailma Terviseorganisatsiooni raporti põhjal on alkohol tervisekahjustusi tekitavate tegurite hulgas kolmandal 
kohal kõrge vererõhu ja suitsetamise järel. Eesti rahvastiku haiguskoormusest põhjustab alkohol ~10%. 
Alkoholist tingitud kaotusest 99% langeb meestele ning koormuse põhiosa moodustab enneaegsetest surmadest 
tingitud kaotus. 
Alkoholi tarvitamisest tulenevad probleemid on tavaliselt seotud alkoholisõltuvusega (sh ärajäämanähud, kontrolli 
kaotus, sotsiaalne võõrandumine), regulaarse tarbimisega (sh maksatsirroos, kognitiivsed häired; kokku üle 60 
haiguse ja häire); intoksikatsioonidega (sh alkoholiga seotud kuritegevus, riskikäitumine, liiklusõnnetused, 
vigastused jne.). Meestel on haigustest peamised alkoholiga seotud tervisekaotuse põhjused südame 
isheemiatõbi, maksatsirroos ja insult. Naised tervisekahjustused alkoholist põhjustatuna on maksatsirroos, insult 
ja rinnavähk. Maksatsirroos, mille tõttu väheneb enim eluiga, põhjustab 23% alkoholist tingitud tervisekaos (ibid). 
Alkoholi tarbimisega seotud tervisekaost 34% on tingitud välispõhjustest, millest omakorda 60% langeb noore 
täiskasvanu (vanuses 15-44 ) ikka. Seega on eriti suur osakaal alkoholijoobega seotud vigastussurmadel 
parimas tööeas elanikkonna hulgas (N: 42% kukkumisest põhjustatud surmadest; 75% uppumissurmadest). 
Alates 20. eluaastast kuni 60. eluaastani on meeste vigastussurmade esikohal vahelduvalt kas mürgistus või 
enesetapp. 
Alkoholijoobes või alkoholi jääknähtudega on politsei andmetel viimastel aastatel ligikaudu 1% 
mootorsõidukijuhtidest. Samas on viimastel vähenenud korduv joobes juhtide hulk. Järelikult riigi poolt valitud 
tegevused ennetuse ja järelvalve osas on olnud õiged ja neid tegevusi tuleb jätkata. 
Pere- ja seksuaalvägivalla juhtumitest on pooled seotud alkoholiga. Kriminaalkuriteod on valdavas osas toime 
pandud alkoholijoobes. 
Alkoholist tingitud kahju kohta, mis väljendub laste väärkohtlemises ja ebaterves kasvukeskkonnas, 
perevägivallas ja perekondade lagunemises ning teistes sotsiaalsetes ilmingutes, on teave puudulik. 
 
Tervise Arengu Instituudi uuringus “Koolinoored ja uimastid” on välja toodud, et alkoholi joomine on noorte seas 
tõsine ja kasvav probleem. Enamus lapsi ei joo end purju mitte kangest alkoholist vaid lahjades alkohoolsetest 
jookidest (õlu, siider, segujoogid), mida uuringute põhjal lapsed ise alkoholiks ei pea.  Järjest on suurenenud 
nende noorte hulk, kes joovad sageli ja palju. 
 
Illegaalse alkoholi võimaliku tarbimise kohta meil ülevaade puudub. 
 
Selleks, et ennetada alkoholi ja uimastavate ainete tarbimist, vallas loodud noortele võimalused tasuta 
osalemiseks ringide tegevustes. Tegevused toimuvad Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse koordineerimisel 
(saalihoki, võrkpall, korvpall, naisrahvatants, rahvatantsu ettevalmistus , line- tants Kõrgessaares, tantsurühmad 
(2) Laukal , kunstiringid (2), kõhutants, tantsu- ja liikumisrühm). Ürituste ettevalmistamisel ja elluviimisel 
kaastakse võimalusel vabatahtlikke. Lisaks on võimalused vabas õhus liikumisharrastusega tegeleda 
(spordiväljakud, kergliiklustee).  
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Iga osalus ning vajalikuna tundmine loob võimaluse oma vaba aega sisukalt veeta ning hoiab eemale 
tegevustest, mis võivad ohustada enda ja kaaskodanike vara ja tervist. 
 
 

4.3. Vaba aja veetmise kohad  

Sportimisvõimalusi pakkuvaid hooneid, saale ja rajatistest annab ülevaate allolev tabel. 

Nr Spordirajatise nimetus/ehitise liik Haldaja Tegevus 

1 
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse spordisaal -
sportmängude saal  VAK 

kehalise kasv tundides 
muul ajal  

2 Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse - jõusaal VAK 
kehalise kasv tundides 
muul ajal  

3 Kõrgessaare Vaba Aja Keskus- korvpalliväljak VAK 
Võistluspäevadel 
Muul ajal 

4 
Lauka Põhikooli staadion - kergejõustiku- ja 
jalgpallistaadion Lauka PK 

 kehalise kasv tundides 
muul ajal 

5 Luidja rannavolle väljakud - rannavolle väljakud 
Kõrgessaare 
vald 

Võistluspäevadel 
Muul ajal 

6 Kõpu Internaatkooli spordiväljak Kõpu IK 

 kehalise kasv tundides 
rehabilitatsioonitundides 
muul ajal 

Tabel 24. Spordirajatised Kõrgessaare vallas Allikas: Hiiumaa Spordiliit, KOV 

 
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse jõusaali kasutatakse 5 päeva nädalas kella 16.00-st – 20.00-ni. Jõusaali 
kasutajaile väljastatakse ühekordne pilet või kuukaart maksumusega. Tööpäevadel on avatud Kõrgessaare Vaba 
Aja Keskuse noortekeskus, kus toimuvad erinevad tegevused ja projektide toel võimalusel ringid (näiteks 
kokandusring 2012 sügisest).  
 

4.4 . Tervislik õpikeskkond 

 
Koolieelsetele lasteasutustele on  esitatud nõuded  ruumide sisekliimale Sotsiaalministri määruses “  Koolieelse 
lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded” alusel.  Ning 
Sotsiaalministri määruses "  Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja 
päevakavale". Lasteasutuse omanik ehk lastaed Vigri omanik Kõrgessaare vald peab tagama 
tervisekaitsenõuete täitmise. 
 
Kooli päevakava, õppekorraldus ja tunniplaan on reguleeritud sotsiaalministri määrusega. 
  
Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus 
ühtlaselt õppeaasta vältel  Eesti Vabariigi haridusseaduse alusel on kohalike omavalitsuste pädevuses 
korraldada laste õiguste kaitset õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras. Seega kui õpilase jalgsikäimise 
koolitee on pikem, kui 3 km peab kohalik omavalitsus korraldama õpilaste kooli-ja kojuveo. Tervisekaitsenõuete 
täitmise eest vastutavad kooli pidaja ehk Lauka Põhikooli pidaja Kõrgessaare vald ja kooli direktor .  

5 Tervislik eluviis ja terviseteenused 
 

5.1 Tervislik ja sportlik eluviis 

 

Nii tööalase kui ühiskondliku aktiivsuse üheks oluliseks aluseks on hea tervis. Inimene, kes endast hoolib soovib 
elada ka tervislikku ja sportlikku eluviisi. 

Rahvaterviseüritusi reklaamivat, terviseprojekte tutvustavat, eriarstide vastuvõttudest informeerivat, jms 
tervisealast teavet on võimalik saada: ajalehest „Hiiu Leht”, “Hiiu nädal”, kuulates raadiot Kadi, kooli 
koduleheküljelt www.lauka.edu.ee  või infostendilt, valla koduleheküljelt www.korgessaare.ee, veebilehelt 
www.hiiumaa.ee, perearstikeskusest, avalikelt infostendidelt, Hiiumaa Teavitamis- nõustamiskeskuse 
koduleheküljelt www.hups.ee ja SA Hiiumaa Haigla polikliiniku infostendilt.  

Meie vallas on traditsioonilised järgmised rahvaspordiüritused: 
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• Jüripäeva korvpalliturniir 
• Kõrgessaare – Luidja – Kõrgessaare rattasõit 
• Kõrgessaare Jaanijooks 
• Jaaniturniir korvpallis 
• Viskoosa Cup saalihokis 
• Luidja Rannavolle 
• Luidja Triatlon 
• Kõrgessaare tänavakorvpalliturniir 
• Kadriturniir võrkpallis 

Lisaks treeninglaagrid koolivaheaegadel ja osalemised erinevatel võistlustel Hiiumaal ja mandril. 

Erinevad sportimisharrastused on populaarsust kogumas. Järjest rohkem on näha nii nooremaid kui vanemaid 
kepikõndijaid, rulluisutajaid ja jalgrattureid. Viimaste hulgas valmistab muret vähene turvavarustuse kasutamine. 
Surfamine jm ekstreemsemat laadi sporditegevus on leidmas üha suuremat harrastajate hulka.  

Viimane talv pakkus rohkesti suusatamise- ja uisutamisevõimalusi. Varasemate aastate lumevaene periood 
annab end nüüd tunda, kuna vähesed oskavad kasutada suuski ja uiske, neid ei pruugi ollagi kodudesse 
soetatud.  

Lisaks ametlikele spordirajatistele on Kõrgessaares laste ja noorte seas kasutatavaid mänguväljakuid, mis 
vajavad täpsemat kaardistamist Lisaks on vajalik taasrajada Viskoosasse jalgpalliväljak; külmal ja lumerohkel 
talvel rajada liumägesid, uisutamisväljak, lükata sisse suusaradasid. 

Tervislikku eluviisi toetavate ürituste ja kampaaniate organiseerimisel peab senisest rohkem pöörama tähelepanu 
erinevate sihtgruppide kaasamisele. 

Oluline on jälgida, millega elanikud juba tegelevad ning julgustada neid aktiivsemalt, teadlikumalt ning sõpru-
sõbrannasid, tuttavaid kaasavalt oma harrastustega tegelema (näiteks tervisespordipäevad kepikõndijatele, 
osalemine seeniortantsurühmas Marta, igapäevased jalutuskäigud jms). 

Aastast 1998 on tegutsenud aktiivselt saalihoki edendajana MTÜ Viskoosa Spordiklubi. Aja jooksul on jõutud 
teha väga tänuväärne töö noorte meeste sportliku vaimu kasvatamisel ning nende viimisel võistlusspordi väga 
kõrgele tasemele. Nii tunnistas Hiiumaa Spordiliit 2006 aasta võistkondadest parimaiks Viskoosa spordiklubi 
saalihoki U13 ja täiskasvanute võistkonnad.  

Hiiumaa spordiliit valis Hiiumaa 2008. a võistkondlikult parimateks sportlasteks Viskoosa SK saalihoki kuni 
15aastaste võistkonna. 2010-2011 hooaja saalihoki meistrivõistluste U-17 vanuseklassi kohamängudelt tõid 
Viskoosa saalihokipoisid koju hõbemedalid. 2011.a maikuus Saksamaal Weissenfelsis toimunud MMil tegi 
saalihoki Eesti U19 koondises kaasa kaks Viskoosa spordiklubist sirgunud mängijat – Alex Kark (s. 1994.a; 
alustas saalihoki mängimist 5-aastasena) ja Helmur Rajang (s. 1993.a). Seisuga oktoober 2011 mängivad 
Viskoosa SK saalihoki võistkonnad esiliigas ja U-19 liigas. 

Kõrgessaare valla eestvedamisel ning koostöös Hiiumaa Spordiliiduga, Hiiumaa Kergejõustikuklubiga Hiiker ning 
Viskoosa Spordiklubiga toimus 2011 aastal esimene Hiiumaa jooksumaraton. Algatuse tulemusena on loodud 
MTÜ Hiiumaa maraton, mille eesmärk on häid sporditavasid ja traditsioone ning spordiliikumise põhimõtteid 
arvestades: 
- sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamisele kaasaaitamine sh tingimuste loomisele 

kaasaaitamine; 
- spordivõistluste ning muude ühingu eesmärke täitvate vabaajaürituste korraldamine; 
- regulaarse liikumisharrastuse soodustamine ja seda takistavate tegurite vähendamine; terviseteadlikkust 

tõstvate ja tervislikke eluviise edendavate ürituste ning tegevuste korraldamine; 
- noorte püsilaagrite või noorte projektlaagrite korraldamine; 

Alates 2012 aastast on sama MTÜ eestvedamisel korraldamisele lisandunud rattavõistlus ning 2013 
suusavõistlus. 

Kõrgessaare vallas 2010 suvel läbiviidud uuringus hindasid oma tervist keskmiseks 48%, üsna heaks 26%, 
heaks 19% ning halvaks või üsna halvaks 7% vastajatest (KV uuring tabel 12). Kuid samas 50.65% vastajatest 
tunnistasid pikaajalised terviseprobleemi olemasolu, kusjuures meestel esines pikaajalist terviseprobleemi enim 
vanusegrupis 45-54 ja 55-64, naistel vanuses 35-44 ning võrdselt vanuses 45-54 ja 55-64 (KV uuring tabel 13). 
Kui võrrelda samu näitajaid Eestis 2008 aastal läbiviidud uuringu tulemustega, siis arvamus oma tervisest on 
suhteliselt sarnase proportsiooniga (üsna hea 27%, hea 24%, , keskmine 41%, halb ja üsna halb 7%). (TAI 
uuring tabel 17A). Pikaajalise terviseprobleemi olemasolu tunnistasid 45% vastajatest (TAI uuring tabel 19A),  



Kõrgessaare valla terviseprofiil 2013 – 2020 
Kõrgessaare Vallavolikogu … määrus nr .. “ Kõrgessaare valla terviseprofiili vastuvõtmine”.  

_________________________________________________________________________________________ 

 57

Tegemist on tõenäoliselt terviseprobleemidega, mis oluliselt ei piira igapäevategevusi, sest 43% vastajates 
väitsid, et terviseprobleemid ei ole üldse viimase kuue kuu jooksul piiranud igapäevategemisi ning 47% 
vastajatest tunnistas, et on küll piiranud, kuid mitte oluliselt. Neil 10% vastajatest, kel oluliselt on piiranud 
pikaajaline terviseprobleem igapäevategevusi olid enamuses naised vanuses 45-54 ja 55-64.(KV uuring tabel 
14). Eestis läbiviidud uuringu tulemusel protsentuaalselt sama hulk vastajaid arvasid, et terviseprobleem ei piira 
või ei piira oluliselt igapäevategemist. Ka naiste vanuserühmad, keda terviseprobleemid oluliselt piiravad ,on 
samad, mis meie vastajatel, lisaks mehed vanuses 45-54. (TAI uuring tabel 20A). 

Samas küsitluses on keskmiselt 48% (enamasti naised) küsitluses osalejatest vastanud, et nad kunagi ei tarbi 
korraga vähemalt kuus alkoholiannust (6 pdl õlut,, 6 kl veini  või 6 pitsi kanget alkoholi), Samas 2,6% vastajatest 
väitis tarbivat sellist kogust peaaegu iga päev (ainult mehed), kord nädalas 6,5 % vastajates tarbib selle koguse 
(enamuses mehed) ning kord kuus 13% vastanutest (enamuses mehed). Mitte kunagi ei joo niipalju 49% 
vastanutest (meestest 9%, naistest 39%). (KV uuring tabel 48). Üle- eestilise uuringus igapäevasel rohkel 
alkoholi tarbijaid oli 1% ning neid kes üldse ei joo nii palju 51%, kord nädalas 10,1% vastanutest (TAI uuring tabel 
54A). 

Oma pereliikmed on soovitanud vähem alkoholi tarbida 9% vastajatele (enamuses mehed vanuses 35-44). (KV 
uuring tabel 48). Alkoholiravi on saanud varasemal ajal 2,6% vastajatest- võrdselt mehi-naisi (KV uuring tabel 
50). 

Kaaluprobleemid on peamisel naistel alates vanusest 35+ (KV uuring tabel 53). Kaalulangetamist pole soovitatud 
61% vastajatele. Peamine soovitaja kaalu vähendamiseks on olnud pereliige (14%, enamuses naised) (KV 
uuring tabel 54). Ka üle- eestilises uuringus muretsevad pereliikmed kõige enam oma inimeste kaaluprobleemide 
pärast (TAI uuring tabel 69A). 

Tubaka tarbimise kohta on 2004 aastal  Tallinna Pedagoogilise Seminari diplomitööna valminud L. Kiivit´ i 
uurimus “Suitsetamine ja seda mõjutavad tegurid Lauka Põhikooli keskmise ja vanema astme õpilaste hulgas“. 
Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada tubaka tarbimise ulatus ja seda mõjutavad tegurid ning vajadusel leida 
võimalusi tubakatoodete tarbimise vähendamiseks.    
Valimisse kuulusid kõik 110 Lauka Põhikooli keskmise ja vanema kooliastme õpilast ja 20 personalitöötajat, 
õpilaste vanematest osales uurimuses 51 (66,2%) peret 77-st ning lisaks küsitleti maakonna 
tervisedendusspetsialisti, perearsti ja noorsoopolitseinikud. 
Uurimistöö tulemina selgus, et suitsetamine on Lauka Põhikooli õpilaste hulgas probleem, suitsetamist on 
proovinud üle ¾ õpilastest. Seda on soodustanud sigarettide kerge kättesaadavus ja suitsetamist 
piiravate/keelavate õigusaktide eiramine. ¾ küsitletud õpilaste peredes suitsetatakse, mille tõttu õpilased viibivad 
suure osa oma ajast tubakasuitsuga saastatud ruumides. Suitsetamist ennetav töö on ebapiisav puuduva 
koostöövõrgustiku ja üldise suitsetamist soosiva hoiaku tõttu. Ühtne karmim tubakapoliitika, parem koostöö ja 
isiklik eeskuju igal tasandil võimaldaksid olukorda parandada. 
 
Täiskasvanute suitsetamisharjumuste ja sellega kaasnevate tervisekahjustuste kohta meie vallas seni 
värskemaid uuringuid pole tehtud. 
 

Lauka Põhikooli ja Kõpu Internaatkooli pedagoogid on 2010 õppeaasta alguses toonud välja uue naudingu 
saamise viisi õpilaste seas- teepuru närimine. Kas ja kuidas see mõjub pole teada. Kas see on ka mujal levinud, 
selle kohta puudusid maakonna tervisespetsialistidel andmed. 

5.2 Terviseteenused 

Tervisealane ebavõrdsus on seotud nii soo, hariduse kui sissetulekuga. Osaline elanike madal maksevõime ei 
võimalda tarbida tervist edendavaid teenuseid.  SA Hiiumaa Haigla, mis asutati 30.detsembril 2002, on ainus 
statsionaarset arstiabi andev tervishoiuasutus saarel. Haigla põhiülesandeks on tagada saarel erakorraline 
arstiabi, ja valmisolek katastroofimeditsiini seisukohalt ning olla statsionaarse ja II ravitasandi (ambulatoorse) 
aktiivravihaiglaks. Haigla on pidevas arenemises. Haiglas on 32 voodikohta, töötab 11 arsti ja 20 meditsiiniõde. 
17.03.2004. a. liitus SA Hiiumaa Haigla Rahvusvahelise Tervist Edendavate Haiglate võrgustikuga. 

SA Hiiumaa Haiglas pakutavad teenused (allikas:www.arst,ee) 

• ambulatoorsed dermatoveneroloogiateenused (sugulisel teel 
levivate haiguste, naha ja nahaaluse koe, naha derivaatide ning nahal 
avalduvate süsteemsete haiguste ja nahahaiguste süsteemsete sümptomite 
diagnoosimist, ravi, jälgimist ja ennetamist) 

• ambulatoorsed endokrinoloogiateenused 
• ambulatoorsed kardioloogiateenused 

• ambulatoorsed üldkirurgiateenused  
• ambulatoorsed uroloogiateenused 
• anestesioloogiateenused sh I astme 

intensiivravi 
• anestesioloogiateenused sh II astme 
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• ambulatoorsed neuroloogiateenused 
• ambulatoorsed oftalmoloogiateenused (silma- ja silmamanuste 
(silmalaud, orbita, pisarateed) patoloogiate ning refraktsioonihäirete diagnostika 
ja raviga lastel ja täiskasvanutel.) 

• ambulatoorsed ortopeediateenused 
• ambulatoorsed otorinolarüngoloogiateenused (kõrva-nina-
kurguhaiguste diagnostikat ja ravi nii täiskasvanutel kui ka lastel) 
• ambulatoorsed pediaatriateenused 
• ambulatoorsed pulmonoloogiateenused 
• ambulatoorsed reumatoloogiateenused 
• ambulatoorsed sisehaiguste teenused 
• ambulatoorsed taastusravi ja füsiaatriateenused (kompleksselt 
rakendab ravi ja menetlusi inimese häirunud funktsioonide taastamiseks ning 
olemasolevate funktsioonide säilitamiseks ja parandamiseks) 

intensiivravi 
• erakorralise meditsiini teenused 
• günekoloogia päevaraviteenused 
• hooldusraviteenused 
• laboriteenused 
• patoloogiateenused 
• pediaatriateenused 
• radioloogiateenused 
• raseduse katkestamise teenused 
• sisehaiguste teenused 
• sünnitusabi- ja günekoloogiateenused   
• üldkirurgia päevakirurgiateenused  
• üldkirurgiateenused 

Taastusraviteenust osutab haigla 2006.a IV kvartalist. Taastusraviga tegeleb taastusraviarst ja kaks 
füsioterapeuti. Haigekassa maksab hinnakirjas olevate teenuste eest. Probleemiks on see, et paljud teenused, 
mida patsiendid vajavad, ei ole haigekassa poolt rahastatavad ning nende eest tasub patsient. 2007. a sai 
taastusravi SA Hiiumaa Haiglas 447 hiidlast, neist 12 last, 2008 - 485, lapsi 31 ja 2009 – 557, lapsi 18. 
Taastusravi kasutajate arv kasvab, see annab tunnistust, et hoolimata raskest majanduslikust olukorrast hiidlane 
mõistab taastusravi kasulikkust ja olulisust paranemisprotsessis.  

2012 aastal alustas tööd uus taastusravi osakond. Abivajajad saavad parafiiniravi, elektriravi, vesiravi, mudaravi, 
soolakambri teenust, liikumisravi. Septembrist 20120 on haiglal kompuuter- tomograaf. 

Alates 1. aprillist 2009.a on SA Hiiumaa Haigla rehabilitatsiooniasutus, mis:  

• osutab rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud tegevusi lastele, täiskasvanutele ja 16-aastastele kuni 
vanaduspensioniealistele psüühilise erivajadustega inimestele, kellel on vähemalt 40% töövõimetust 
(väljaarvatud rehabilitatsiooniplaani hindamise ja planeerimise teenust, mis eeldab psühhiaatri olemasolu 
meeskonnas);  

• koostab rehabilitatsiooniplaane lastele ja täiskasvanuile (väljaarvatud 16-aastased kuni 
vanaduspensioniealised psüühilise erivajadusega inimesed, kellel on vähemalt 40%line töövõimetus, kuna 
eeldab psühhiaatri olemasolu eeskonnas)  

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad taastusraviarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja, 
psühholoog, eripedagoog-logopeed. 2009. a üheksa kuu jooksul oli teenusel kokku 31 klienti, kellest Hiiumaalt 13 
inimest. Eelpoolnimetatud teenuste eest maksab Sotsiaalkindlustusamet. 

Kitsalt spetsialiseerunud arstiabi osutamist maakonnas pidevalt ei toimu, patsiendid suunatakse kõrgema etapi 
haiglasse. Hiidlastele paremate tervishoiuteenuste osutamiseks on haiglal lepingud 15 erineva eriala arstiga, kes 
osutavad saarel ambulatoorset ning piiratud mahus statsionaarset tervishoiuteenust.  

Esmatasandi arstiabi osutab Kõrgessaare Perearst OÜ , kus töötab 1 perearst ja 1 meditsiiniõde. 
Perearstikeskuses on kohapeal võimalik teha ca 10 erinevat  analüüsi, lisaks EKG-d, ultraheli jt protseduure. 
Antakse nõu toitumise, võimlemise jne osas.  

  Hiiu maakond Kogu Eesti 
2006     

Arstid, 31.detsember 18 4 393 
Arsti koduvisiidid 1 546 143 448 
Arsti koduvisiidid 100 elaniku kohta 15 11 
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud 44 474 8 496 024 
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud elaniku kohta 4,4 6,3 

2007     
Arstid, 31.detsember 21 4 504 
Arsti koduvisiidid 1 345 127 944 
Arsti koduvisiidid 100 elaniku kohta 13 10 
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud 49 785 8 765 643 
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud elaniku kohta 4,9 6,5 

2008     
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Arstid, 31.detsember 21 4 444 
Arsti koduvisiidid 1 362 105 508 
Arsti koduvisiidid 100 elaniku kohta 13 8 
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud 49 149 8 658 821 
Arsti ambulatoorsed vastuvõtud elaniku kohta 4,9 6,5 
Tabel 25. Terviseteenuste kättesaadavus Hiiumaal ja Eestis 2006-2008 Allikas: Perearst  

Kõrgessaare perearsti nimistus elanikke
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Joonis 38. Kõrgessaare perearsti nimistus olevate elanike arv 
Allikas: Perearst 

2009 aastal moodustas nimistus olevatest inimestest 0-18 vanused 17% (167 in). Kõrgessaare perearsti nimistus 
olevate Kõrgessaare valla elanike arv väheneb seoses tööealiste inimeste töötamisega mujal (mandril), kus neil 
on võimalik lähemal ja kiiremini saada perearstiteenust. 

Eriarstiabi osutavad psühhiaater Kärdlas (Uus tn 1) ja töötervishoiuarst Käinas. 

Lastepsühhiaater on aastaid oma patsiente vastu võtnud Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilaskodu ruumides 
(Sadama 11).  

Hambaravi  teenust osutatakse Kärdlas (OÜ Angela Sivonen Hambaravi, OÜ Heli Mikk Hambaravi, OÜ 
V.J.Hambaravi),  Käinas (Küllike Tammeveski Hambaravi) ja Emmastes (OÜ Emmaste Hambaravi). 
Hambahügienisti teenuseid osutatakse ainult Kärdlas. Hammaste proteesimist korraldatakse Kärdlas ja 
Emmastes. Ortodondi teenust Hiiumaal ei osutata. Hambaravi teenust pakuvad Pärnu Hambapolikliiniku 
stomatoloogid, ortodondid ning proteesijad. 

Kõrgessaare vallas on Kärdla Apteek OÜ haruapteek. 

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse ruumes pakub alates 25. septembrist 2009.a noortele vanuses kuni 
24-eluaastat tasuta seksuaaltervise ja – nõustamisteenuseid Hiiumaa Noorte Nõustamiskabinet AMOR, mis 
kuulub SA Hiiumaa Haigla struktuuri ja on rahastatud Eesti Haigekassa poolt.  
 

01 jaanuarist 2013  hakkab tervishoiuteenuseid korraldama maavalitsuse asemel Terviseamet.  

Statistikaametis avaldatud uurimuse andmete põhjal saab järeldada et perearstabi kättesaadavus on aastast 
2004 tõusnud mitme protsendipunkti võrra, olles 2009 aasta seisuga probleemideta kättesaadav 98% 
abivajajatele. 

Sama trend on eriarstiabi kättesaamisel, kuid jäädes 2009 aastal ikka veel pea 4% abivajajatele vajadusel 
kättesaamatuks. 

Hambaravi kättesaadavus on aastate jooksul oluliselt paranenud, jõudes probleemideta 2009 aastaks Lääne- 
Eestis keskmiselt 94,7 % abivajajani. Hiiumaal ja Kõrgessaare vallas, mille kohta küll ametlikku eraldi statistikat 
pole avaldatud, on eriarsti- ja hambaarsti teenuste kättesaadavus oluliselt halvem kui mujal. 
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Joonis 39. Perearstiabi kättesaadavus Lääne- Eestis, maa- asulates ja Eestis (%). 
Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 40. Eriarstiabi kättesaadavus Lääne- Eestis, maa- asulates ja Eestis (%). 
Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 41. Hambaarstiabi kättesaadavus Lääne- Eestis, maa- asulates ja Eestis (%). Allikas: Statistikaamet 

 
Hiiu Maavalitsuse andmetel on viimastel aastatel hambaravikabinettide külastatavus vähenenud. Põhjustena on 
välja toodud inimeste kõhn rahakott ning ka see, et Eesti Haigekassa ei hüvita enam täiskasvanud elanikkonnale 
hambaraviteenust. 
 
Kõrgessaare vallas 2010 aasta suvel küsitluses uuriti muuhulgas, kui palju meie inimesed on tähelepanu 
pööranud mõningatele tervisenäitajatele nagu hammaste seisund, vererõhk, kolesteroolitase jne. 
 
Hammaste seisukorra hindamiseks olid küsimused hammaste puudumise kohta ja hammaste pesemise 
harjumuse kohta. Vaid 21% vastajatest said öelda, et neil ei puudu ühtegi hammast. 39%-l puudub 1-5 hammast. 
Puudub 6-10 hammast või üle 10 hamba oli võrdselt 16%-l vastajatest ning kõik hambad puuduvad või on 
täisproteesid 8% vastajatest, nendest pooled mehed vanuses 45-65+ ning teine osa naised vanuses 55-64 (KV 
uuring tabel 19). Ei pese üldse hambaid 1% ja harvem kui 1 kord päevas 9%. Üldjuhul pestakse ikka kaks korda 
päevas (51%), üks kord päevas peseb hambaid 38% vastajatest (KV uuring tabel 20). 
 
75% vastajatest on oma vererõhku mõõtnud viimase  12 kuu jooksul, kuid 6% vastajatest enam ei mäletanudki, 
millal viimati vererõhku mõõtsid (enam – vähem pooleks mehed –naised), ülejäänute selle näitaja kontroll jäi 1- 5 
aasta tagusesse aega, enamus nendest vastajatest naised vanuses 25-44 (KV uuring tabel 17). Seda, et 
vererõhku poleks üldse mõõdetud, ei esinenud. TAI poolt läbiviidud uuringu tulemused on väga sarnased meie 
tulemustega (TAI uuring tabel 27A). 
 Vere kolesteroolitaset mõõtsid vastanutest viimase 12 kuu jooksul 62% vastanutest (KV uuring tabel 18), 1-5 
aastat tagasi mõõdeti näitajat vastajatest 16%-l. Kuid muret tekitav on asjaolu, et kunagi pole 8% vastajatest ning 
13% vastajatest ei mäleta millal vere kolesteroolitaset mõõdeti. Viimasesse kahte gruppi kuulujatest olid 
peamiselt noored mehed (16-24) ja naised (16-34) (KV uuring tabel 18). Võrreldes Eesti uuringuga, siis ei mäleta 
20, 1% ja pole kunagi mõõdetud vere kolesteroolitaset 18,6% vastajatel, vastajate sugu ja vanuserühmad 
sarnased meie vastajatega (TAI uuring tabel 28A). 
 
Liikumine on parimaks ennetuseks liigestehaiguste puhul. Eesti Reumaliidu arengukavas aastateks 2000-2010 
oli seatud eesmärk luua toimetulekukabinetid kõigisse maakondadesse  (mida tänaseni loodud ei ole), 
korraldada regulaarseid koolitusi reumahaigetele ning avalikke üritusi tähelepanu juhtimiseks reumaatilistele 
haigetele ja vajadusele reumaatiliste haiguste ennetamiseks. Vajalik on tõsta teadlikkust reumaatilistest 
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haigustest ja tagada vajalik informatsioon nende krooniliste haiguste kohta.  Olukord on praegu selline, et 
Hiiumaal ei ole üldse reumatoloogi vastuvõttu, abivajaja peab minema selleks mandrile. 
Kõrgessaare valla elanike seas ei ole tehtud uuringut kuivõrd on mõjutanud pikemat aeg (alates 5 aastast) 
kalatehases töötamine nende tervist (töötamine niiskes, külmas; öövahetused, töötamine külmhoones, 
sundasend liini ääres, töötamine jahedas või külmas ruumis jt spetsiifilised kalatehases töötamise tingimused) .  
 
Silmade tavakontrolli saab teha perearstikeskuses ja optika kauplustes Kärdlas.  
 
Käina ujulas toimivad järgmised treeningud ja teenused: vesivõimlemine ja vesiaeroobika, ujumiskursused, 
tunnisaun, infrapunasaun, solaarium, massaaž, sõudeergomeetrid. 
 

5.3  Nõustamisteenused ja terviseteenuseprojektid 

Südame- ja veresoonkonnahaigustest ja nende ennetamisest on käinud huvilistele rääkimas Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse professor Margus Viigimaa. Juunis 2010 toimus neuroloog dr. Siim 
Schneideri loeng insuldist (kuidas insuldist hoiduda ja algavat insulti ära tunda). Koduteenuste osutajatele toimus 
koolitus õenduse ja hoolduse põhitõdedest (veebr.2009 Tohvril) ning kõigile huvilistele toimus endokrinoloog dr. 
Tiit Hallingu diabeedi-teemaline loeng (okt.2009 Tohvril) 

Perede toimetuleku parendamiseks on meie valla paljulapselised pered osalenud Kredexi kodutoetuse 
programmis . 2008.a sai toetust 3 peret ja 2010,a 2 peret. 

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus (HUPS) on teavitamis- ja nõustamisteenust pakkuv ning võrgustikutööd 
koordineeriv piirkondlik kompetentsi- ja tugikeskus, mis toetab laste ja noorte ea- ning võimetekohast arendus- ja 
õppetegevust, noorte teadlike valikute tegemist ja riskikäitumise ennetamist lähisuhetes. HUPSi sihtrühmaks on 
Kõrgessaare valla ja kogu Hiiumaa lapsed, noored, lapsevanemad ja spetsialistid. Lisaks noorteinfo 
vahendamisele (vt ptk 3.4) pakub HUPS integreeritud nõustamismudeli raames järgmisi nõustamisteenuseid: 
• karjääriteenuseid (sh karjääriõpe, karjäärinõustamine ja karjääriinfo); 
• noorte suhete- ja tervisenõustamisteenuseid; 
• õppenõustamisteenuseid (sh psühholoogiline, eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline); 

o logopeediline teenus: kogelus, düslaalia, düsfoonia, artikulatsioonõppekava valik, kooli valik, 
õpiraskused, kõne areng, koolivalmidus 

o eripedagoogiline teenus: õpiraskused, hääldusprobleemid, ekspressiivse kõne probleemid, 
lugemis- ja kirjutamisraskused, õpiraskused, vaeghääldus, toimetulek õppekavaga, 
koolivalmidus, LÕK lapse õpetamine tavakoolis ja kodus, toimetulek koolis, LÕK õppekava 
taseme testimine lapsel, psüühilise erivajadusega lapse õpetamine ja kasvatamine 

o psühholoogiline teenus: vaimse võimekuse uuring, käitumisprobleemid, erivajadusega laste 
kasvatamine ja õpetamine, nende toimetulek koolis, õpiraskustega õpilaste toetamine, õpilase 
õppetöö korraldamine (õppekava, õppetöö korraldus), kujunev koolivalmidus, erinevad 
psühholoogilised probleemid 

o sotsiaalpedagoogiline nõustamine: tugisüsteemid koolis, õpiabi ja selle tulemuslikkus, õpilaskodu 
teenus, individuaalne õppekava, käitumis- ja õpiraskused 

 

  logopeediline eripedagoogiline psühholoogiline sotsiaalpedagoogiline kokku 

  mees naine mees naine mees naine mees naine mees naine kokku 
Nõustamise 

juhtumite arv kokku 4 8 4 0 16/16* 

- gruppideta 0 2 1 3 0 1 0 0 1 6 11*¹ 

Nõustamise 

juhtumite arv Grupid 1 3 1 0 5 

Nõustamise kordade 

arv kokku 6 18 8 0 32/32*²  

Nõustatud laste arv 1 2 4 3 1 2 0 0 6 7 13 

- neist grupis 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 

Nõustatud 0 14 0 12 13 2 0 0 13 28 41 
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lapsevanemate arv 

Nõustatud 

haridusasutuste 

töötajate arv 0 5 0 12 4 0 0 0 4 17 21 

Nõustatud ametnike 

arv 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

            
Tabel 26. Õppenõustamisteenuse osutamine HUPS’is Kõrgessaare valla klientidele 2011.a Allikas : HUPS 

Esmakordselt on Kõrgessaare valla sõlmitud 2011 aastaks HUPS-iga koostööleping, mis võimaldab kohapeal 
saada soovijatel teenuseid. Vald ostab eripedagoogilise I tasandi nõustamisteenust (kord kuus kokku 3 
vastuvõttu (va koolivaheajad)) ning teisi tasulisi teenuseid vastavalt eelnevale kokkuleppele (nt I tasandi 
eripedagoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamisteenus;  loengud/koolitused lapsevanematele ja 
pedagoogidele).  
 
Lepingujärgselt osutatakse meie haridusasutustes tasuta järgmisi teenuseid: 
- eripedagoogiline nõustamisteenus; 
- psühholoogiline nõustamisteenus ; 
- karjääriteenused (loengud, testid, nõustamine, töövarjupäev); 
- suhete- ja terviseteemalised loengud õpilastele; 
- HEV koordinaatorite tugigrupp; 
- noorteinfo vahendamine. 

Täiendava tasu eest on võimalik: 
- karjääriteenuste õppereisid; 
- koolitused õpetajatele. 

 

Oluliseks on regulaarsed uuringud elanikkonna vajadustest ja rahulolust info- ja nõustamisteenustest.  2009. 
aastal said erinõustamisteenuseid 1107 inimest.  

Perenõustamisalast abi osutab MTÜ Hiiumaa Perenõustamiskeskus.  

Puudega laste vanemad kogunevad iga kuu viimasel laupäeval Kärdla Sotsiaalkeskuses omal algatusel 
sündinud eneseabigrupis. 2010. aasta algusest toimuvad keskuses iga kahe kuu tagant kogu maakonna 
puudega laste vanematele suunatud koolitused.  

Kuigi meie lasteaed  ja koolid teevad tervistedendavat tööd, ei ole nad liitunud tervistedendavate lasteaedade 
võrgustikuga ega Tervist Edendavate Koolide programmiga. Tervistedendavate töökohtade (TET) võrgustikuga 
ei liitunud meil ühtegi asutust. 

Internet on saavutanud  noorte igapäevaelus suurt tähtsust ja  uurijad on hakanud rohkem tähelepanu pöörama 
Interneti-keskkonna mõjule laste ja noorte arengule, samuti meditsiinilistele ja psühhosotsiaalsetele 
tagajärgedele. Arvuti liigkasutamine võib kaasa tuua erinevaid terviseprobleeme: silmade väsimine, pea-, selja-, 
käevalu jms. Lapsed on küürus, õlad ette vajunud, varasemast rohkem on nägemisteravuse langust (arstide 
hinnangul). 
Lapsevanematele on toetavaid teenuseid pakkuv projekt (2012-2013) “Teadlik ja oskuslik lapsevanem”, mille 
raames toimuvad vallas enesearengu toetusgrupid ning positiivse kasvatuse alased teematoad. (projekti 
rahastab Eesti- Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital; koostöö 
toimub HUPS-I spetsialistidega). 
 

5.4 Toitumine (täiskasvanud) 

 

Inimeste toitumisharjumused on otseses seoses sissetulekutega, äärealade elanikel on piiratud teenuse- 
toiduvaliku kättesaadavus. Seda suurendab ka ühistranspordi hõredad graafikud. Toiduvalik kohalikes 
kauplustes on piiratud. 

Kõrgessaare vallas 2010 suvel viidi elanikkonna hulgas läbi küsitlus, mille käigus uuriti elanike toitumisharjumusi. 
Küsitleti kuut eri vanuserühma: 16 – 65 ja vanemad (mehed ja naised). Läbiviidud küsitlusest selgub, et pea 82% 
vastanutest sööb hommikul hommikusööki, vaid 4% küsitletutest ei söö hommikuti. Harva söövad hommikuti 
naised vanuses 16 – 44 aastat (14% ) (KV uuring tabel 36). Kui võrrelda samu näitajaid 2008 aastal läbiviidud 
Eesti Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu tulemustega, siis 76% elanikkonnast söövad hommikuti 
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(6% vähem kui meie vallas), harva 16% (2% rohkem kui meil). Hommikul hommikusööki mitte söövate inimeste 
protsent on 8% (kõrgem just 16-24 noorte meeste ja 35 – 44 naiste seas), mis on 4% kõrgem (TAI uuring tabel 
63 A). 
 
Küsitluse käigus tunti huvi toidu valmistamisel kasutatavate rasvainete kogusete ja harjumuspäraste rasvainete 
kohta. Selgus, et 87% (mehed 35% ja naised 52%) kasutab põhiliselt toiduõli söögi valmistamisel, 6% kasutab 
võid või võid sisaldavat rasvainet. 6% küsitletutest ei eelista ainult harjumuspäraseid rasvaineid, vaid kasutab 
palju erinevaid rasvaineid ja 1% naiste hulgas vanuses 16 – 24 ei kasuta üldse toidu valmistamisel rasvaineid 
(KV uuring tabel 37).   
Võrreldes Eesti (TAI 2008) uuringuga, siis toiduõli kasutab 92% (mehed 45% ja naised 47%), pea 3% kasutab 
toiduvalmistamisel võid või võid sisaldavat rasvainet, 1% ei kasuta rasvainet ja ülejäänud 4% kasutab erinevaid 
rasvaineid (TAI uuring 2008 tabel 59A). 
 
Toiduga koos söödavatele leibadel - saiadel kasutab 52% vastajatest väherasvast margariini, 14% võid, 12% 
vähendatut rasvasisaldusega rasvainet ja 5% peamiselt võid sisaldavaid rasvaineid. 8% naiste (vanuses 45 – 
65+) ja 4% meeste (vanuses 16 – 24 ja 35 – 44) hulgas ei kasuta mingit rasva-määret ning ülejäänud 5% 
kasutavad muud (KV uuring tabel 38).  
 
Päeva jooksul tarbitava tee ja kohvi kogused on erinevad. Tarbitakse kas kohvi ja teed ainult eraldi või tarbitakse 
eelnimetatud jooke vaheldumisi päeva jooksul koos. Ainult kohvi tarbijate hulk jaguneb järgnevalt: 13% 
vastajatest  tarbib ühe tassi teed ja kohvi päevas, võrdselt 11,8% vastajates tarbivad 2 tassi kohvi või 2 tassi 
kohvi ja 2 tassi teed päevas.  Üldiselt naised seas oli tarbijad eelneva osas rohkem. Kuid need kes joovad 5 tassi 
kohvi päevas on enamasti mehed, kokku väitis vastajatest nii palju kohvi tarbivat 6,5 % vastajatest. Sellest enam 
tarbisid teed-kohvi päevas vaid üksikud vastajad. (KV uuring tabel 39). Suhkrut lisatakse suhteliselt vähe 
eelnimetatud jookidele, jäädes enamuses 1- 2 tl lisamisega kohvile-teele. 4% vastajatest (ainult mehed) on 
harjunud lisama oma jookidele 3 tl suhkrut. (KV uuring tabel 40). 
 
Saia tarbimine meie vastajate hulgas oli suhteliselt vähene. Enam eelistab toidu kõrvale leiba – 17% tarbib 
päevas paar musta leiva viilu. 8 % kolm musta leiva viilu, 5% ühe musta leiva viilu, 4% neli musta leiva viilu. 
Maitseeelistused leiva kasuks eelneva osas jagunesid enam – vähem võrdselt meeste ja naiste vahel. Meeste 
ülekaal on vastuses , kus vastaja tarbib päevas 4 musta leiva viilu ja 4 saiaviilu (6,5% vastajatest). Ülejäänud 
vastuste vastajad olid üksikud (KV uuring tabel 41). 
 
Küsimustikule vastajate tarbimisharjumus tavaliselt kasutatava soolas osas oli ülekaalukalt tavalise keedusoola 
kasutamine toidus (75% vastajatest). Pansoola ehk vähendatud naatriumisisaldusega soola kasutajate 
osatähtsus oli 16% vastustest (võrdselt mehed ja naised)  ning jodeeritud soola kasutab tavapäraselt 5% 
vastajatest (ainult naised). Seda, et üldse soola ei kasutaks , keegi ei väitnud. (KV uuring tabel 42). 
Võrreldes nüüd saadud tulemusi Eestis 2008 aastal läbiviidud küsitluse tulemustega selgus, et keskmiselt 
tarbitakse tavalist keedusoola 70% peredes, pansoola ja jodeeritud soola kasutamine on vastavalt 12,4% ja 
15,2% (nii mehed kui naised võrdselt) ning üldse ei tarbi vastajatest soola 2,1% (mehi , kes soola ei tarbi oli 
rohkem kui naisi !)  (TAI uuring tabel 60A). Selle teema juures tuleks uurida täiendavalt kas inimesed on 
teadlikud erinevate tervislikema soolade olemasolust ja kasulikkusest. 
 
Piima ei tarbinud murettekitavalt suur osa vastajatest , 10,4% (25-54 naised !). Kuigi rõõmustas 79% osatähtsus 
tavalise 2,5%se poepiima tarbijate arv ning et 4% vastanutest joob ehedat maapiima, siis liigeste- hammaste-
küünte tervise seisukohalt peaks elanikud piima või piimatooteid tarbima. Kahjuks viimase osas ei andnud 
küsimustik ülevaadet (KV uuring tabel 43).  
 
Tervislikel põhjustel toitumisharjumuste muutmist ei ole soovitatud viimase 12 kuu jooksul 64%-le vastajatele . 
Kuid seda  on teinud 13% juhtudel arst (võrdselt mehed-naised, meestel vanuses 25-34 ja 45-64; naistel vanuses 
35-64) , 12% pereliige naised 2/3 , mehed 1/3; naistel vanuses 25-64; meestel vanuses 35-54). Seega on 
arvestatav hulk inimesi, kes tervislikel  põhjustel peaks oma toitumusharjumusi muutma  (KV uuring tabel 44). 
Sarnased % on ka üle-eestilise uuringu tulemustes, kus tervislikel põhjustel toitumisharjumuste muutmist on 
soovitanud 12% vastanutel arst ning 14,7% pereliige (meeste- naiste osatähtsus suht’ võrdne). (TAI uuring tabel 
66A). 
Toitumusharjumusi viimase 12 kuu jooksul enamus neid, kellel oli soovitatud seda teha. Kasutatakse vähem 
soola, rasva, suhkrut, süüakse varasemast rohkem köögivilju. Kuid kas muutused on olnud piisavad , küsitlusest 
ei selgu. Dieeti kaalu vähendamiseks on hakanud pidama vähesed vastanutest (KV tabel 47). 
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Puu- ja köögiviljade tarbijaid viimase seitsme päeva jooksul oli üle poole vastajatest, vastavalt 67% ja 65%, 
keskmiselt söödi 200-399 g (aritmeetiline keskmine 276g) köögivilja päevas. Samasse vahemikku jääb ka 
puuviljade tarbimine (aritmeetiline keskmine 240g päevas). Köögiviljade päevane kaal on meestel -naistel 
suhteliselt võrdne, kui puuviljade osas tegelik meeste  tarbimine jääb alla 200g päevas. Meeste puhul võiks veel 
ära märkida selle, et vanuses 16-44 süüakse puuvilju pea 300 g päevas ning siis äkiliselt väheneb tarbitava 
puuvilja kogus. Köögiviljade osas oli äkiline vähenemise meeste seas vanuses 55-64. Naistel vähenes nii köögi-
kui puuviljade tarbimine märkimisväärsemalt alates 55 eluaastast, puuviljade osas veel suurem 
tarbimisvähenemine pärast 65 eluaastat. 

 Tõenäoliselt sõltub puu- ja köögiviljade tarbimise näitaja ka aiasaaduste hooajalisest. Meelsamini tarbivad puu- 
ja köögivilju just naised (60% koguvastajatest), nendest vanuses 45-54 (26%), ja üsna võrdselt vanuses 25-34 
(20%) ning 35-44 (22%). Meeste puhul oli enim tarbijaid vanuserühmas 45-54 (32%), järgnes 25-34 aastased 
mehed (23%) ning 55-64 aastased mehed (19%) (KV uuring tabel 45). 

Võrdluses üle- eestilise uuringuga saame järeldada, et näitajad on üsna sarnased, kui vanusegruppide osas 
silmatorkavalt järske langusi ei olnud ei meestel ega naistel  puu- ja köögivilja tarbimisel (TAI uuring tabel 64A ja 
65A). 

Kõrgessaare vallas 2010 suvel läbiviidud ankeetküsitluse tabelist 46 selgub, et meie inimesed toituvad küllaltki 
mitmekesiselt, kuna viimase seitse päeva jooksul keskmiselt päevas söödud toiduvalikus esines veidi rohkemal 
või vähemal määral kõiki nimetatud toiduaineid ning seda nii meeste kui naiste ja erinevate vanusegruppide osas 
suhteliselt sarnaste osatähtsustega (KV uuring tabel 46). 

Antud küsitluse põhjal saame järeldada, et Kõrgessaare valla elanike toitumisharjumused pole just väga head, 
kuid samas ka mitte liiga halvad. Vajalik oleks selgitada välja täiendavalt meie inimeste toitumustavasid ning 
seejärel soovitada erinevate meetmete kaudu viia need kooskõlla tasakaalustatud ja südamesõbraliku toitumise 
põhimõtetega . 
 
Inimeste omavaheliste suhtlemise käigus on võimalik teadlikult ja vahetevahel ka juhuslikult suunata nende 
tervisekäitumist. Selliseks heaks näiteks on meil kohapeal käsitööselts Linnusilm või eakate kokkusaamised 
Lauka Päevakeskuse tegevuste raames. Lisaks muudele kasulikele tegevustele on tavaks kaasa tuua endi 
tehtud – katsetatud toitusid ning jagada – vahetada omavahel retsepte. Eriti levinud on värskest puu- ja 
köögiviljast valmistatud toitude retseptide vahetus.  
 
Kõrgessaare valla algatusel korraldatakse valla tunnusüritusena kalatoitude valmistamise ja säilitamise koolitus 
(kaasati toitlustajaid, esmatöötlejaid, harrastuskokkasid) ning toimus, loodetavalt traditsiooniks saav kalapidu 
Lestafest- eesmärk ikka propageerida kohaliku ja kasuliku toidu söömise erinevaid võimalusi. 
 

6 Terviseprofiili eesmärkide saavutamise vahendid 
 
Käesolevas peatükis esitatakse valla tervisetegurite hindamise analüüsimisel tuvastatud peamised probleemid, 
püstitatakse valdkondade strateegilised eesmärgid ning pakutakse välja võimalikud meetmed kogukonna ja 
indiviidi tasandil rakendamiseks.  
 

6.1 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused  

Sotsiaalmajanduslikud probleemid, ühiskondlik teadmatus ja ükskõiksus kujutavad ebatervislike eluviiside ja 
keskkonnariskidega samaväärset ohtu Kõrgessaare valla elaniku tervisele. Suurem sotsiaalne sidusus vähendab 
riskikäitumist ja parandab tervisenäitajaid. Ühise vastutusega tagame vallaelanike heaolu, ületame sotsiaalse 
killustumise ja vähendame tõrjutust. 
 
Probleemid 

• Sündivus Kõrgessaare vallas on madal. 
• Loomulik iive on negatiivne.  
• Südame- ja veresoonkonnahaigused moodustasid 2009.a 71% surmapõhjustest (2008.a 38%); 

pahaloomulised kasvajad moodustasid 2009.a. 13% ning 2008.a 52% surmapõhjustest. 
• Jätkuvalt on palju ülemiste hingamisteede nakkustesse nakatunuid. 
• Enim haigestunuid oli 2009.a kõrgvererõhutõppe ja suhkruhaigusesse 
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• Majanduskriis on vähendanud valla eelarvet, üksikisiku tulumaksu laekumist ja keskmist brutosissetulekut.  
• Jätkuvalt on ravikindlustamata isikuid elanike seas. 
• Miinimumpalga saajate osakaal, töötute arv, riikliku toimetulekutoetuse saajate ja/või valla eelarvest 

makstavat sotsiaaltoetust vajavate vallaelanike hulk on hakanud vähenema Vaatamata sellele ei ole kadunud 
sotsiaalsed- ja terviseriskid elanike hulgas. Üks põhjusi on elukalliduse tõus. Surve valla eelarvele jätkuvalt 
suur. 

• Puudub ülevaade tööd teha soovivate osalise töövõimega inimeste arvust, samuti puuduvad teadlikkus, 
teadmised ja rahalised ressursid kohandatud ja/või toetatud töökohtade loomiseks. Tulemuseks on osalise 
töövõimega ja puuetega inimeste sotsiaalse sidususe vähenemine ja risk tõrjutuse tekkimiseks.  

 
Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on kõigi elanikerühmade sidususe suurenemine ja tõrjutuse 
vähenemine.  
 

Soovituslikud meetmed kogukonna tasandil 

• Arendada valla sotsiaalset infrastruktuuri, toetada koostöö- ja toetusvõrgustikke ja huvialaühenduste 
tegevust. Luua inimeste omaalgatust ja sotsiaalset aktiivsust soosiv keskkond.  

• Luua motiveerivad tingimused sotsiaalselt tundlikele gruppidele.  
• Arendada elukvaliteeti ja toimetulekut suurendavaid teenuseid ja meetmeid.  
• Tagada tervisega seonduva teabe järjepidev kättesaadavus elanikkonnale, anda informatsiooni neile 

suunatud hüvitiste ja teenuste kohta, kasutades selleks neile arusaadavaid suhtlusvorme. 
• Toetada kolmanda sektori ja vabatahtlike algatusi ja tegevust. 
• Luua motiveerivad tingimused sotsiaalselt tundlikele elanikkonnagruppidele. 
• rakendada Lauka Põhikoolis ja Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses eakaaslaste nõustamise meetodit, 

korraldades tegevusi, mis võimaldavad noortel aktiivselt ise tegeleda ennetustegevusega (näiteks alkoholi 
tarvitamise ennetamine-vähendamine) ; 

• korraldada erinevaid tervisekäitumist mõjutavaid praktilisi- näitlikud  koolitused ja treeningud, mis hõlmavad 
oskusi, hoiakuid, vääruskumusi jms. 

Näiteks: 
- meditsiiniteenuste kasutamine, nt arstlikud kontrollid, vaktsineerimine, sõel-uuringud;  
- arstilt saadud soovituste ja ravirežiimi järgimine, nt toitumissoovitused, diabeedi või kõrgvererõhutõvega 
seotud ettekirjutused;  

- iseseisvalt sooritatud tervisekäitumised, nt toitumine, kehaline aktiivsus;  
- kahjustavatest käitumistest nt suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, riskiv seksuaalkäitumine 
 
 
Soovituslikud meetmed vallaelaniku tasandil 

• Hoolida enda ja lähikondlaste heaolust, vajadusel otsida ise ning julgustada lähedasi pöörduma 
professionaalsete abipakkujate poole.  

 

6.2 Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

Laste tervisliku ja turvalise arengu toetamine põhineb kõigi sektorite ja kogukonnaliikmete paindlikul koostööl. 
See võimaldab varajase riskikäitumise avastamise ja vajadusel sekkumise. Nooruses tehtavad valikud mõjutavad 
inimese hilisemat terviseseisundit.  

Probleemid 

• Arenguliste iseärasuste hiline märkamine. 
• Krooniliste haiguste (allergia, diabeet) või krooniliste haiguste riskitegurite (üle- alakaalulisus, vererõhu 

kõrgenemine, rühivead, nägemislangus) esinemissageduse tõus laste ja noorte hulgas. 
• Lastepsühholoogi, lastepsühhiaatri, eripedagoogi  ja logopeedide, (sh magistrikraadiga spetsialistide) 

pakutava abi ebapiisav kättesaadavus.  
• Puudub informatsioon laste subjektiivse tervisehinnangu kohta, mis võimaldab võrrelda tulemusi Eesti 

andmetega ning planeerida vajalikke meetmeid. 
• Lauka Põhikoolis ei tehta koolitoidu analüüsi, mis teeb küsitavaks kooli valmisoleku arvestada laste 

toitumisalaste erivajadustega. Liiga palju kasutatakse toiduvalmistamisel  poolfabrikaate või magustoiduna 
valmistooteid. 
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• Vähe on lapsevanematele, õpetajatele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele mõeldud lapse arengu ja 
tervise kaitse ning edendamise võimalusi kajastavaid koolitusi, infokeskkond vajab täiendamist ja 
arendamist.  

• Vähene teadlikkus õigetest liikumisharrastuste meetoditest (kuidas õigesti rulluiskudel sõita jmt) ja vähene 
turvavarustuste kasutamine. 

• Alkoholi kättesaadavus lasteseas; teadmised alkoholi ja uimastavate ainete mõjust tervisele lünklikud 
• Õppimis- ja käitumisprobleemide põhjuseid ei ole uuritud.  
• Õigusrikkujate vanus on noorenenud. 
 
Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on laste turvalisuse ja võrdsete võimaluste suurenemine. 
 

Soovituslikud meetmed kogukonna tasandil 

• Luua teenuste kättesaadavuse tagamiseks motiveerivad tingimused teenuse osutajatele; edendada koostööd 
ja võrgustikutööd erinevate spetsialistide vahel eesmärgiga tagada teenuste järjepidevus ning vastavus 
perede ja laste vajadustele.  

• Suurendada arenguliste ja hariduslike erivajadustega laste tugiteenuste (logopeediline, psühholoogiline, 
eripedagoogiline) kättesaadavust.  

• Rakendada Lauka Põhikoolis meetmeid laste tervise edendamiseks  ning tervisehäirete ja kergete vigastuste 
ennetamiseks. 

• Tõhustada erinoorsootööd riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste 
loomiseks noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu.  

• Avardada töökasvatuse võimalusi noorte tööhõivevalmiduse tõstmiseks  ning noorte olukorra parandamiseks 
tööturule sisenemisel.  

• Tagada noortele  tervistav puhkus organiseeritud vaba aja veetmise korraldamise kaudu. 
• Rajada Viskoosasse jalgpalliväljak ja teisi aktiivset liikumist võimaldavad rajatised. Tagada kõikide avalike 

mänguväljakutel mänguvahendite turvalisus (turvaalad; regulaarne hooldus jne). 
• Korraldada koolitusi, infopäevi ja avatud treeninguid õigete võtete õppimiseks erinevate liikumistegevuste 

turvaliseks harrastamiseks; soetada võimalusel turvavahendeid (rentimiseks). 
• Kool on tähtis ennetustegevuse keskkond, seetõttu on vajalik senisest enam läbi õppetegevuse, 

aktiivtegevuste, hoiakute ja väärtuste kujundamise positiivset suhtumist ning noorte kasvamist terve vaimu ja 
kehaga kodanikeks. 

• Lasteasutustes tuleb rakendada tervist edendavate lasteaia ja kooli põhimõtteid ning nende põhimõtete 
olemasolust teadvustada nii kollektiive, lapsi, noori kui lapsevanemaid. 

 
Soovituslikud meetmed vallaelaniku tasandil 

• Iga vallaelanik saab vähendada riske tervisele, tehes teadlikke valikuid igapäevaelu korraldamisel (toitmise 
mitmekesisus, alkoholi tarbimine, liikumine jne). 

• Lapsevanemad, pedagoogid jt täiskasvanud saavad täiendada oma teadmisi laste tervise ja arengu 
iseärasustest, ealistest vajadustest; edendada oma vanemlikke ja sotsiaalseid oskusi.  

• Lapsed ja noored saavad hoolida enda ja teiste tervisest ning heaolust, suurendada selleks vajalikke 
teadmisi ja sotsiaalseid oskuseid, olla aktiivseks kaaslaseks õppe- ja huvitegevuse, sh tervisedenduslike 
tegevuste kavandamisel ja elluviimisel.  

• Teadlikud vallaelanikud sekkuksid vajadusel tervistkahjustavate tegevuste või tegevusetuse mõjutamiseks 
asutuste tegevustesse, tehes konkreetseid ettepanekuid muutusteks, juhtides tähelepanu muutmise 
vajadustele  või võimalusel aidates kaasa olukorra muutmiseks (näiteks menüü lasteasutustes, vaba aja 
tegevused, liikumisharrastusega tegelemist võimaldavate taristute seisund jne). 

 
6.3 Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam, kui seda tajutakse. Paljud terviseprobleemid 
saavad alguse ümbritsevast keskkonnast tööl, kodus ja koolis. Ümbritseva elu-, töö- ja õpikeskkonna 
kujundamisel tuleb arvestada laste, puuetega inimeste, eakate, noorte emade ja ajutiste tervisevajadustega 
inimeste erivajadustega. 

Probleemid 

• Elu-, õpi- ja töökeskkonnast lähtuvate terviseriskide hindamise, juhtimise ja teavitamise süsteem on puudulik.  
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• Elu-, õpi- ja töökeskkonnale ligipääsetavus ja nende keskkondade kasutatavus ei ole tagatud kõigile 
vallaelanikele, sh erivajadustega inimestele. 

• Vallal puudub kriisiolukorra lahendamise plaan ning kõrgendatud riskidega objektide loetelu. 
• Lauka Põhikooli staadion on lõpuni välja ehitamata 
• Palju on valveta varemeid, lagunenud ehitisi 
• Alkoholi tarvitatuna minnakse autoga sõitma. 
• Alkoholist tingitud kahjude (vaimne, füüsiline) kohta puuduv ülevaade 
• Elanike vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja elanike vaimse tervise seisundi kohta pole ülevaadet 
 

Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate terviseriskide 
vähenemine. 

Soovituslikud meetmed kogukonna tasandil 

• Tõsta vallaelanike teadlikkust keskkonnast tulenevatest terviseriskidest ning nende ohjamise meetmetest. 
• Järgida avaliku sise- ja välisruumi kujundamisel põhimõtteid, mis teevad kõigile kogukonnaliikmetele elu-, 

õpi- ja töökeskkonna juurdepääsetavaks ja kasutatavaks.  
• Suurendada inimeste teadlikkust terviseriskide ennetamisest ja nende vähendamise võimalustest. 
• Soodustada tervistedendavaid tegevusi töökohtadel. 
• Tagada elu-, õpi- ja töökeskkonnale nõuetekohane ligipääsetavus ning nende keskkondade kasutatavus 

kõigile vallaelanikele, sh erivajadustega inimestele. 
• Vallavalitsusel välja töötada kriisiolukorra lahendamise plaan ning koostada kõrgendatud riskiga objektide 

loetelu; võtta kasutusele esmased turvameetmed. 
• Tagada valla haldusalas olevate sotsiaal-, kultuuri-, hariduse-ja spordiobjektide rekonstrueerimine ja tehnilise 

baasi parendamine, arvestades laste, puuetega inimeste, eakate, noorte emade ja ajutiste 
tervisevajadustega inimeste erivajadustega.  

• Tõsta elanikkonna teadlikkust alkoholi mõjust , vältida selle tarbimisel negatiivseid tagajärgi. 
• Korraldada  alkoholi ja/ või uimastikäitumise mõjutamiseks teadmiste ja oskuste, hoiakute kujundamisele 

suunatud tervisetreeningud, eesmärgiga informeerida kahjudest, selle tagajärgedest ning vähendada 
kahjulike ainete tarbimist elanike hulgas.  

 
Soovituslikud meetmed vallaelaniku tasandil 

• Olla teadlik elu-, töö ja õpikeskkonnast tulenevatest terviseriskidest ning kasutada riskide vältimiseks ja 
vähendamiseks rakendatavaid meetmeid oma igapäevaelus ja töökohal.  

• Informeerida teisi inimesi elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevatest terviseriskidest.  
• Kasvatada endas kodanikujulgust oma kaaslaste  riskikäitumise märkamisel ja  kaasaitamisel ning 

julgustamisel positiivsete muutuste suunas. 
 
 

6.4 Tervislik eluviis ja terviseteenused 

Sobival kehalisel aktiivsusel, tasakaalustatud toitumisel, turvalisel liiklusel, vaba aja ja seksuaalkäitumisel ning 
sõltuvust tekitavate kahjulike harjumuste puudumisel on positiivne mõju paljude haiguste ennetamisele. 
Tervisliku eluviisi soodustamiseks tuleb erinevate eluvaldkondade esindajatega koostöös suurendada kehalist 
aktiivsust soodustavate võimaluste ja täisväärtusliku toidu kättesaadavust, vähendada füüsilist ja psüühilist 
sõltuvust tekitavate ainete kättesaadavust ning soodustada turvalist käitumist liikluses, olmes ja vaba aja 
veetmisel. Iga inimese jaoks on oluline terviseteenuste kättesaadavus ja korraldamine. Kvaliteetne ja 
mitmekülgne meditsiini- ja rahvaterviseteenuste korraldus ja osutamine aitab kaasa tervisenäitajate 
paranemisele.  

Probleemid 

• Alkohoolsed joogid on noortele kergesti kättesaadavad. 
• Paljud rulluisutajaid ja jalgratturid ei kasuta turvavarustust. Mootorsõidukites ei kasutata turvavarustust, eriti 

nädalavahetustel ja tagumisel istmel olevad reisijad. 
• Ülevallalisi erinevaid elanikkonna sihtgruppe haaravaid tervisespordiüritusi on vähe.  
• Informatsioon olemasolevate kõikide tervise- ja nõustamisteenuste kohta ei ole koondatud. 
• Inimeste toitumisharjumused pole tasakaalus organismi soovituslike vajadustega, kasulike toiduainete 

kasutamine pole veel harjumuseks kujunenud (vähene teadlikkus). 
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• Taastusraviteenused pole suures osa haigekassa poolt rahastatavad. 
• Mängu- spordiväljakud pole nõuetele vastavad, vajavad inventuuri; osa väljakuid vajavad taasrajamist. 
• Valla tööealistest elanikest hindab oma tervist heaks või üsna heaks vaid 45%, ülekaal on üle poolte 

tööealistel elanikel. 
• Suitsetamise ja tubakatoodete tarbimise ja sellega kaasnevate võimalike tervisekahjustuste kohta eri 

vanusegruppides info puudulik. 
• Eriarstide ja hambaarsti teenuse kättesaadavus halb. 
• Inimestel puudub harjumus regulaarselt tervist kontrollida. 
• Puudulikud on teadmised erinevate haiguste tunnuste äratundmiseks- toimetulekuks sellega ning 

ennetamiseks. 
• Arvutis veedetakse järjest rohkem oma ajast, sellega kaasnevaid terviseprobleeme veel ei teadvustata ega 

osata vältida. 
• Puudub ülevaade kalatehases töötamise mõjudest meie inimeste tervisele. 
• Elanikud ei oska / soovi leida aega oma päevakavas tervislikke ja sportlike eluviiside harrastamiseks. 
• Elanikud ei julge tegeleda uute liikumist soodustavate tegevustega teadmatuse tõttu, kuidas seda õigesti 

teha. 
• On tekkinud uued alternatiivsed meetodid noorte seas, kuidas saada väidetavalt psühhotroopset naudingut 

(teepuru närimine). 
 
Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on elanikkonna kehalise aktiivsuse suurenemine, riskikäitumise 
vähenemine ja vallaelanikele mitmekülgsete kvaliteetsete tervishoiu- ja nõustamisteenuste 
kättesaadavus ressursside parima kasutuse kaudu. 

Soovituslikud meetmed kogukonna tasandil 

 
• Tagada kehalist aktiivsust soodustav/toetav keskkond sh tööealiste liikumisharrastuseks. Kutsuda ellu 

traditsioone loovaid liikumisharrastusi soodustavaid üritusi, olemasolevaid jätkata, arendada uuele tasandile. 
• Toetada organisatsioone ja projekte, mille eesmärgiks on tervislike eluviiside propageerimine.  
• Tagada abivajajatele mitmekülgsed ja kvaliteetsed nõustamisteenused ning info kättesaadavus osutatavate 

teenuste kohta. 
• Koondada informatsioon kõigi tervise- ja nõustamisteenuste kohta  
• Arendada kohaliku omavalitsuse, MTÜde, ettevõtjate ja kodanikualgatuste koostööd tervistedendavates 

tegevustes. Tervist edendavatel üritustel jagatakse maiustuste asemel auhindadeks puuvilju. 
• Tõhustada nii erinevate teenuseosutajate omavahelist koostööd ja infovahetust kui ka koostööd ja 

infovahetust teiste valdkondadega .  
• Tõsta elanikkonna teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavatest käitumistest, et vähendada tervislikel 

põhjustel tööhõivest kõrvalejäämist ning tervislikel põhjustel kaotatud produktiivsust ja töötundide arvu. 
• Tõsta elanikkonna teadlikkust ja asjatundlikkust toidust, toitumisest. 
• Luua tervisedenduseks vajalik struktuur ja/ või võrgustik,  kaasates eri vanusegruppe ja teadmiste ning 

oskusega inimesi. Selle tegevuse heatasemelisuse ja stabiilsuse tagamiseks korraldada vajalikud 
õppetegevused.  

• Teave tervisedenduslikest tegevustest ja võimalustest on lihtsalt, arusaadavalt ja pidevalt kõigi soovijate 
jaoks kättesaadav. 

 
Soovituslikud meetmed indiviidi tasandil 

• Täiendada oma teadmisi kehalise aktiivsuse kasulikkusest ning kasutada vallas loodud liikumisharrastuste 
võimalusi ja teenuseid.  

• Toetada oma lähikondlasi liikumisharjumuste tervislikumaks muutmisel, pakkudes positiivset eeskuju ja 
kaasates aktiivselt teisi.  

• Täiendada oma teadmisi ja oskusi, kasutades riskikäitumise ennetamisele ja vältimisele suunatud võimalusi, 
teenuseid ja vahendeid ning toetada oma lähikondlaseid tervislikul käitumisel. 

• Vältida avalikus kohas alkoholi tarvitamist ja suitsetamist; kasutada turvavahendeid.  
• Kasvatada oma kodanikujulgust alaealiste riskikäitumise tähelepanemisel ja sellel reageerimisel.  
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7 Tegevuskava 2013-2020 
 
*omavalitsus ja omavalitsuse hallatavad asutused. 
VALDKOND  Teostajad Allikad 20

13 
20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

1. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed 
võimalused 

          

1.1 Püsielanikkonna kasvatamiseks ja 
valla tulubaasi suurendamiseks valla 
taristu ja sotsiaalse keskkonna 
arendamine ja üldise maine 
parandamine. 

KOV, MTÜ, äriühingud Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

1.2 Südame-veresoonkonna 
haigustesse suremuse vähendamiseks: 
elanikkonna teadlikkuse tõstmine 
südame veresoonkonna haiguste 
riskiteguritest, nende ennetamisest ning 
varase  avastamise olulisusest. 

KOV, SA Hiiumaa 
Haigla, OÜ 
Kõrgessaare 
Perearstikeskus 

Eelarve 
projektid, 
haigekassa 

x x x x x x x x 

1.3 Pahaloomulistesse kasvajatesse 
suremuse vähendamiseks: elanike 
geenivaramu projektidesse kaasamine; 
elanikkonna teadlikkuse tõstmine 
uuringutes osalemise vajadusest, et 
avastada haigus võimalikult varases 
staadiumis; emakakaelavähi vastu 
vaktsineerimise propageerimine jm 
teavitustöö 

SA Hiiumaa Haigla, OÜ 
Kõrgessaare 
Perearstikeskus, KOV, 
inimesed ise 

Eelarve, 
projektid, 
haigekassa 

x x x x x x x x 

1.4 Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja 
traumade vähendamine 
surmapõhjustena: esmaabi- ja trauma-
ennetuskoolituste korraldamine. 

Politsei, 
päästeteenistus, SA, 
MTÜ, OÜ Kõrgessaare 
Perearstikeskus; KOV 

Eelarve, 
projektid, 
haigekassa 

x x x x x x x x 

1.5 Elanikkonna teadlikkuse 
suurendamine puugi haamustusest 
põhjustatud haiguste vältimise 
võimalustest ja haiguse tunnustest.  

OÜ Kõrgessaare 
Perearstikeskus, KOV, 

Eelarve, 
projektid, 
haigekassa 

x x x x x x x x 

1.6 Teenuste arendamine erinevatele 
sihtgruppidele osalise töövõimega 
/puuetega tööealiste inimeste seas  
(tööleasumise soovid ning takistavad 
barjäärid; tööandjate teavitamine 
erinevatest tööhõivealastest 
meetmetest; kohandatud ja/või toetatud 
töökohtade tekkimise soodustavate 
meetmete väljatöötamine, ; 
ligipääsetavuse tagamine).  

Tööandjad, KOV, 
Töötukassa, MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x  x  x  x  

1.7 Sotsiaalse sidususe suurendamine 
vallaelanike ja vallavalitsuse vahel (info 
edastamine erinevate infokanalite 
kaudu, kodanikeühendustele teabe- ja 
infopäevade ning arutelukoosolekute 
korraldamine).  

MTÜ, KOV Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

1.8. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse  
ennetamiseks kaasamis- ja 
nõustamistegevus  

KOV; MTÜ Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

1.9 haiguste varajaseks avastamiseks 
teadlikkuse tõstmine nende tekke 
põhjustest, tunnustest ja välimistest  

KOV; MTÜ; 
perearstikeskus 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

1.10 Ravikindlustamata isikute 
väljaselgitamine, teavitustegevus jms 

KOV; perearstikeskus; 
töötukassa 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

1.11 Väsimuse , stressi, masenduse jt KOV, projektid Eelarve,  x x  x x  x 
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emotsionaalsete pingete uuring, 
põhjuste väljaselgitamine, teavitused ja 
koolitused nendega hakkama 
saamiseks ja vältimiseks 

projektid 

1.12 Terviseprofiili uuendamine KOV eelarve x x x x x x x x 
1.13 Eakaaslaste 
nõustamismetoodika rakendamine. 
 

KOV, projektid, MTÜ Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

2. Laste ja noorte turvaline ning 
tervislik areng 

          

2.1 Õigusrikkumiste arvu vähendamine: 
lapsevanemate koolituste korraldamine, 
tugisüsteemide arendamine, järjepidev 
erinoorsootöö, noortega tegelevate 
spetsialistide koolitamine.  

Politsei, maakonna 
alaealiste komisjon, 
MTÜ, KOV 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

2.2 Lapsehoiuteenuste 
mitmekesistamine: vajadusuuringu 
läbiviimine, koolitusvõimaluste 
toetamine. 

MTÜ, äriühingud, KOV Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

2.3 Lasteaias ja koolis vajalikus mahus 
ja kvaliteediga HEV teenuste 
pakkumine: sihtrühma vajadusuuringu 
läbiviimine, kvalifitseeritud spetsialistide 
abi tagamine, lapsevanemate 
teavitamine olemasolevatest 
tugiteenustest. 

KOV,  Eelarve, 
projektid 

x x x x X x x x 

2.4 Laste subjektiivse terviseuuringu 
läbiviimine. 

KOV, MTÜ Eelarve, 
projektid 

  x    x  

2.5  lasteasutustes menüüde järjepidev 
analüüsi teostamine; naturaalsete, 
kohalike toiduainete kasutamine. 
Tervislike toitumisharjumuste 
kujundamiseks teemapäevade 
korraldamine. 

KOV Eelarve. 
Projektid 

x x x x x x x x 

2.6 laste erivajadusega arvestamine: 
lasteaia ja kooli personali koolitamine. 

KOV, MTÜ, OÜ 
Kõrgessaare 
Perearstikeskus 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

2.7 õppimis- ja käitumisprobleemide 
põhjuste väljaselgitamiseks uuring, 
meetmete rakendamine 

KOV, kool, alaealiste 
komisjon, politsei 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

2.8 Teadlikkuse suurendamine 
turvavarustuse kasutamise 
vajalikkusest jalgrattaga sõitmisel, 
rulluisutamisel jne.  

Politsei, KOV, MTÜ, 
Maanteeamet 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

2.9 Vanemahariduse edendamine 
KOV; MTÜ Eelarve, 

projektid 
x x x x X x x x 

2.10 Alkoholi ja uimastavate ainete 
tarbimise ennetustegevus 

KOV; kool, MV Eelarve, 
projektid 

x x x x X x x x 

2.11 Kooli kui tähtsa ennetus-
tegevuse keskkonna olulisuse 
tõstmine. 
 

KOV, kool Eelarve, 
projektid 

x x x x X x x x 

2.12 Vigastuste ennetamine (liiklus- ja 
tuleõnnetused; kodu- ja vabaaja 
vigastused), õige toitumine; 
tervislikud eluviisid jne 

Päästeteenistus, 
perearstikeskus, 
KOV, MTÜ, politsei 

Eelarve, 
projektid 

x x x x X x x x 

3. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond           

3.1 Elanike teadlikkuse tõstmine 
uimastavate ainete tarvitamise 
ohtlikkusest 

Politsei, MV, KOV, 
MTÜ, SA Hiiumaa 
Haigla, OÜ 

Eelarve, 
Projektid 

x x x x X x x x 
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Kõrgessaare 
Perearstikeskus 

3.2 Elanike teadlikkuse tõstmine ja 
kodanikujulguse toetamine uimastavate 
ainete tarbimise vähendamiseks. 

Politsei, kogukond, 
KOV 

Eelarve, 
projektid, 
haigekassa 

x x x x X x x x 

3.3 Tervisedendavate töökohtade 
liikumise propageerimine, 
töökeskkondade tervislikumaks 
muutmine. 

Politsei, KOV, MV, 
MTÜ, SA Hiiumaa 
Haigla 

Eelarve, 
projektid 

x x x x X x x x 

3.4 Kriisiolukorra plaani väljatöötamine; 
täiendamine. 

KOV koostöös teiste 
KOV- dega 

Eelarve x x x x X x x x 

3.5 Uute spordiplatside ja laste 
mänguväljakute planeerimine ning 
ehitamine; olemasolevate korrastamine. 
Turvalisuse tagamine. 

KOV, MTÜ Eelarve, 
projektid 

x x x x X x x x 

3.6 Valla haldusalas olevate sotsiaal- 
kultuuri, hariduse- ja spordiobjektide 
(arvestades laste, puuetega inimeste, 
eakate, noorte emade ja ajutiste 
tervisevajadustega inimeste 
erivajadustega) rekonstrueerimine ja 
tehnilise baasi uuendamine. 

KOV, MTÜ Eelarve, 
projektid, 
eraannetused 

x x x x X x x x 

3.7. Uuringute teostamine ja/ või 
pilootprojektides osalemine 

KOV, MTÜ Eelarve, 
projektid,  

x x x x X x x X 

3.8. Teavitustegevus turvavahendite  
kasutamiseks  

KOV; MTÜ; politsei Eelarve, 
projektid, 

x x x x X x x x 

3.9 Uuring uimastavate ainete 
tarvitamisest; koostatakse 
ennetustegevusplaan, selle elluviimine 

KOV; MTÜ; politsei, 
OÜ Kõrgessaare 
Perearstikeskus 

Eelarve, 
projektid, 

x x x x X x x x 

3.8 Erinevad koolitused , õppepäevad, 
loengud tervisedenduse teemal (sh 
hügieen, töö- ja elukeskkond /mida 
inimene saab ise ära teha/ jne) 

KOV, perearst, MTÜ Eelarve, 
projektid, 

x x x x x x x x 

3.9 Tervisetreeningute korraldamine 
teadmiste, oskuste, hoiakute 
mõjutamiseks, rõhuga praktikal. 

KOV, perearst; MTÜ Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4. Tervislik eluviis ja terviseteenused           

4.1 Erinevaid sihtgruppe kaasavate 
rahvatervisespordi ürituste 
korraldamine. 

KOV, MTÜ, Hiiumaa 
Spordiliit 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.2 Erinõustamisteenuste arendamine 
ja pakkumise vahendamine  

KOV; MTÜ, 
lasteasutused 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.3 Ettevõtjate toetamine töötajate 
tervise edendamisel 

Tööandjad, KOV, Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.4 Elanike terviseriskidest ja tervist 
toetavatest käitumisest teadlikkuse 
tõstmine (infopäevad, teabe levitamine 
elektrooniliselt (valla kodulehel eraldi 
rubriik) ja paberkandjal jms) 

KOV, MTÜ, perearst Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.5 Uimastavate ainete (alkohol, 
tubakas, uimastid jms) tarbimise 
tagajärgedest teadlikkuse tõstmine ja 
tervistoetava käitumise ja 
väärtushinnangute edendamine (info 
levitamine, kampaaniates osalemine, 
vastutustundliku alkoholitarbimise 
propageerimine jms)  

Politsei, KOV, MTÜ, 
perearst 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.6 Toitumisalase teadlikkuse ja 
asjatundlikkuse tõstmine info 
levitamine, kampaaniates osalemine, 

Kogukond, KOV, 
perearst, MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 
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tervisliku ja mitmekesise toitumise 
propageerimine; õppepäevade 
korraldamine jms) 
4.7. Tervisemesside ja – konverentside 
korraldamine paikkonna elanikele 

Politsei, KOV, perearst, 
haigla, MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

  x    x  

4.8 Kvaliteetse terviseteenuse 
kättesaadavuse tagamine 

KOV, Hiiumaa haigla, 
perearst, MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.9 Terviseteenuste võimaluste info 
parem levitamine 

KOV, Hiiumaa haigla, 
perearst; MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.10  Erinevate tervisealaste uuringute 
läbiviimine 

KOV, perearst Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.11 Õigete võtete ja turvavarustuse 
kasutamise omandamiseks elanikele , 
treeneritel koolituste , täiendõppe 
korraldamine (n: tervise-võimlemine; 
(rull-)uisutamine, ujumine, jooks, 
rattasõit jne),   

KOV, Hiiumaa 
spordiliit, MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.12 Koolituste – treeningute 
korraldamine elanike teadlikkuse 
tõstmiseks ,et osataks teadlikult 
tegeleda liikumisharrastusega 
(võimlemised, soojendused, 
lõdvestused, venitusharjutused jne). 

KOV, Hiiumaa 
Spordiliit, perearst, 
MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.13 traditsioone loovate uute ja 
olemasolevate liikumist soodustavate 
rahvaürituste läbiviimine, arendamine 

KOV, Hiiumaa 
Spordiliit, perearst, 
tööandjad, MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

4.14 esivanemate tarkuse 
taaselustamine (ravimtaimed, 
kodumaine toit, esmaabi looduslike 
vahenditega jms). 

KOV, Hiiumaa 
Spordiliit, perearst, 
MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

 x   x   x 

4.15 Erinevad koolitused , 
õppepäevad, loengud tervisedenduse 
teemal (sh  vaktsineerimine, 
tervisenäitajate mõõtmine jne) 

KOV, perearst, 
tööandjad,MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x X 

4.16 Luua  tervisedenduseks vajalik 
struktuur ja/ või võrgustik, selle 
võimekuse arendamiseks ja 
tõstmiseks ning kogemuste 
saamiseks ja vahetamiseks 
korraldada õppeseminare, - päevi – 
reise. 

KOV, Hiiumaa 
Spordiliit, perearst, 
MTÜ 

Eelarve, 
projektid 

x x x x x x x x 

Tabel 27. Tegevuskava 
 

8 Seire 
Terviseprofiili regulaarse täiendamise ja uuendamise eest vastutab Kõrgessaare Vallavolikogu alatine sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjon. Iga- aastase terviseprofiili täitmise analüüsi aluseks on tegevuskava. 

Meetmete rakendamist ja selleks vajalikke rahalisi ressursse planeeritakse igal aastal. Elanike terviseseisundis ja 
-käitumises toimuvad muutused aeglaselt ning neid on otstarbekam jälgida pikema ajavahemiku tagant. 
Kõrgessaare valla terviseprofiili juhtimistsükleid on kaks: iga-aastane, mis hõlmab arengukava tegevuste 
ülevaadet ja jooksvaid otsuseid tegevuste rahastamise ning rakendamise kohta; kaheaastane, mis hõlmab lisaks 
jooksvatele juhtimisotsustele arengukava indikaatorite uuendamist.  
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