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Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035

Pöördumine / Sissejuhatus 

Põlvamaa tervisestrateegia on arengudokument, mis kirjeldab perioodi 2023- 2035 kõige olu-
lisemad eesmärgid Põlvamaa elanikkonna tervise edendamiseks ning tegevused eesmärkideni 
jõudmiseks.

Tervisestrateegia suurem eesmärk on tuua välja ja keskenduda nendele valdkondadele, mis 
aitaks pikendada Põlvamaa inimeste tervena elatud eluaastaid ning vähendada tervisega 
seotud ebavõrdsus, mis on Põlvamaal erakordselt suur.

Strateegias antakse esmalt laiem ülevaade maakonna elanike haigestumus- ja suremusnäita-
jatest ning tagasivaade eelmise 2019-2022 perioodi tervise ja heaoluprofiili tegevuskava raken-
damisest. Eelnevast joonistub selgelt välja sekkumist nõudev arengufookus ning arengut 
toetavad tegevussuunad, vaimne tervis ning lapsed ja noored. Seepärast ongi tervisestrateegia 
fookusprofiilis välja toodud maakonna laste ja noorte vaimse tervise peamised 
riski- ja  kaitsetegurid, nii individuaalsed, sotsiaalmajanduslikud kui keskkondlikud.

Tervisestrateegia olulisim osa on tegevuskava järgmiseks neljaks aastaks, kus püstitatakse 
konkreetsed eesmärgid laste ja noorte vaimse tervise parandamiseks ning indikaatorid 
tulemuse mõõtmiseks. Tegevuskava neli olulist strateegilist suunda on: vanemahariduse süs-
teemi loomine ja rakendamine, kuna terved ja tugevad peresuhted on oluliseks kaitseteguriks 
noore teel maailma avastuses; laste ja noorte eakohaste enesejuhtimisoskuste parendamine 
läbi tõenduspõhiste sekkumiste rakendamise haridusasutuses (sh huvitegevus jm); varajast 
märkamist toetava ja lahenduskeskse koostöövõrgustiku arendamine, kus lapse ja noore 
mured on märgatud ning abivajadusega tegeletakse tõhusalt ning viimaks ühtsetel alustel 
korraldatud hariduse tugispetsialistide võrgustiku loomine, mis on kättesaadav igale perele ja 
lapsele.

Tervisestrateegia on suunatud kõigile omavalitsustele ja maakonna elanikele, erinevate vald-
kondade spetsialistidele, otsustegijatele ja poliitikutele terviseteadlikkuse suurendamiseks ja 
tervisemõjurite paremaks mõistmiseks. Tervisestrateegia aitab märgata omavalitsuses ja maa-
konnas tehtavate otsuste mõju tervisele, tagada tervise (nii vaimse kui füüsilise) arendamise 
temaatika integreerimine omavalitsuste arengukavadesse ja maakonna arengustrateegiasse, 
anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas.

Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kõige kallim vara!
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1. Põlvamaa tervise ja heaolu 
    strateegilised eesmärgid 2035  
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Põlvamaa meeste oodatav eluiga

Mõõdik

75

Põlvamaa naiste oodatav eluiga

Põlvamaa meeste tervena elatav eluiga

Põlvamaa naiste tervena elatav eluiga

Sihttulemused

2026 2030 2034

84

47

55

77 79

8685

52 58

60 65

Põlva maakonna visioon 2035:

Põlvamaa tunnuslause „rohelisem elu“ on realiseerunud puhta, tervisliku, nutika ja hea mainega elu-, 
töö- ja puhkekeskkonnana, mis meelitab ligi elanikke, ettevõtteid ja külalisi. Põlvamaa elanikud on 
eluga hästi toime tulevad ning kasutavad maakonnas olevaid mitmekülgseid võimalusi enda 
igakülgseks arendamiseks.

Visiooni saavutamiseks ja maakonna võtmeprobleemide lahendamiseks tuleb kasutada maakonna 
eripära ja ressursse. Selleks tuleb saavutada püsivad positiivsed muutused kolmes strateegilises 
teemavaldkonnas – inimarengus, majandusarengus ja taristus. Soovitud muutuste kirjeldamiseks on 
iga valdkonna jaoks sõnastatud vähemalt 2035. aastani kestev strateegiline eesmärk. 
Esimene ja kõige tähtsam ehk inimest puudutav strateegiline eesmärk on: Põlvamaa on stabiilse, 
aktiivse ja terve rahvastikuga maakond. 

Tervise ja heaolu strateegiline peaeesmärk:

Põlva maakonna inimeste keskmine oodatav eluiga kasvab 2035. aastaks 
meestel 79,0 ja naistel 86,0 eluaastani ning keskmine tervena elada jäänud aastate arv kasvab 
meestel 58,0 ja naistel 65,0 eluaastani.

Tervise ja heaolu strateegilised alaeesmärgid. 
Prioriteet: vaimne tervis.

Aastaks 2035 on Põlva maakonna laste ja noorte vaimse tervise edendamiseks:
 loodud ja rakendatud süsteemne vanemaharidus;
 parendatud laste ja noorte eakohaseid enesejuhtimisoskusi läbi tõenduspõhiste sekkumiste  
 rakendamist haridusasutustes (sh huvitegevus jm);
 varajast märkamist toetav ja lahenduskeskne koostöövõrgustik 
 (laps, pere, haridusasutus, spetsialist);
 korraldatud ühtsetel alustel hariduse tugispetsialistide teenus, 
 mis on kättesaadav igale lapsele ja perele.
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Sihttulemused

2026 2030 2034

X

6 12

80% 85%

X X

12

90%

90% 90% 95%

20% 17% 15%

27% 24% 20%

Süsteemi/mudeli piloteerimine
(täpsustatakse hindamise indikaatorid)

Mõõdik

Tegutseva süsteemi/mudeli olemasolu 

„Imeliste aastate“ koolituste arv

11–15.-aastastest lastest peab isaga muredest 
rääkimist kergeks või väga kergeks 

11–15.-aastastest lastest peab emaga muredest 
rääkimist kergeks või väga kergeks 

Väheneb 11–15.-aastast laste arv, kes peavad oma 
vanemate alkoholi tarbimist probleemiks 
(hinnatud CAST-6 mõõdikuga st Children of 
Alcoholics Screening Test 6 indikaatori seire)

Väheneb 11–15.-aastastete laste arv, kelle väitel 
on nende vanemad neile alkoholi pakkunud

11–15.-aastased, kes einestavad iga päev 
koos oma perega 45% 50% 55%

Tegevussuunad ja vastutajad alaeesmärgi 1 sihttulemuste saavutamiseks:
1.1. Vanemahariduse praktika loomine ja rakendamine 
 (olemasoleva olukorra kaardistamine, praktika loomine, teavitusplaani koostamine).
 Vastutaja: KOV jagatud vastutus, st Põlvamaa Omavalitsuste Liit (POL).
1.2. Vanemahariduse keskne/maakondlik koordineerimine.
 Vastutaja: KOV jagatud vastutus, st Põlvamaa Omavalitsuste Liit (POL).

Strateegiline alaeesmärk nr 2: 
Laste ja noorte eakohaste enesejuhtimisoskuste paranemine läbi tõenduspõhiste 
sekkumiste rakendamise haridusasutustes (sh huvitegevus jm).

Strateegiline alaeesmärk nr 1: Süsteemne vanemaharidus.

Sihttulemused

2026 2030 2034

Lasteaed –45%
Kool –70%

64%

50%

50%

9%

30%

45%

12%

17%

75%

15%

25% 35%

19%

Suureneb haridusasutuste osakaal, kelle arengufookuses on 
süsteemne tervise eesmärkide sõnastamine ja rakendamine 
(mõõdiku aluseks on 2022 aastal TEK ja TEL võrgustiku liikmed)

Mõõdik

Lapse vaimset tervist toetavate tõenduspõhiste metoodikate 
eesmärgipärane kasutamine haridusasutustes (%). 
VEPA, KiVa jne

„Liikuma kutsuva kooli“ metoodika 
kasutajate osakaal koolide hulgas

11–15.-aastaste laste hulgas on vähenenud 
ülekaaluliste laste osakaal

1. ja 4. klassi laste hulgas on vähenenud 
ülekaaluliste laste osakaal.

11–15.-aastaste laste hulgas on kasvanud nende laste 
osakaal, kes söövad viiel koolipäeval hommikusööki.

Huviharidusega hõivatute osakaal (7.–16.-aastased) kasvab

70%

75%
85%

100%
100%

68%

11–15.-aastaste laste hulgas on suurenenud laste osakaal, 
kes on igal nädalapäeval vähemalt tund aega 
kehaliselt mõõdukalt aktiivsed.

25%

75% 100%

1. kl 21%
4. kl 28%

18%
25%

15%
22%

Põlvamaa õpilaste osakaal kasvab, 
kes magavad soovitatud une aja. 65% 70% 75%

Põlvamaa 6. kl õpilaste arv väheneb, 
kes kasutavad vabal ajal 4–5 tundi arvutit ja nutiseadet 42% 38% 35%

Tegevused ja vastutajad alaeesmärgi 2 sihttulemuste saavutamiseks:
2.1. Eesmärgipärase ennetustegevuse rakendamine haridusasutuses.
 Vastutaja: Põlvamaa Areduskeskuse (PAK) tervisekomisjon.
2.2. Tõenduspõhiste sekkumiste teabevälja loomine ja rakendamine.
 Vastutaja: PAK.



Sihttulemused

2026 2030 2034

X

26%

65%

X

9%

70%

20%

12%

90%

18%

15%

27% 22%

92%

Oluliste/baasiliste teenuste kaardistus, 
sh tugispetsialistide kohtade kaetus 
(olemasolev versus vajadus)

Mõõdik

Põlva maakonnas on loodud ühtsetel alustel 
töötav hariduse tugispetsialistide võrgustik 
(täpsustatakse hindamise indikaatorid)

Maakonna tugikeskuse mudeli 
loomine ja rakendamine 
(täpsustatakse hindamise indikaatorid)

On vähenenud lastest osakaal, kes on 
kogenud viimasel 12 kuul 
depressiivseid episoode. 

On vähenenud lastest osakaal, kes on mõelnud 
viimase 12 kuu jooksul enesetapule.

Viimasel nädalal depressioonisümptomeid 
kogenud laste osakaal 
11–15.-aastaste seas väheneb

Peaaegu iga nädal või sagedamini vähemalt 
ühe tervisekaebuse üle kurtvate 
11–15.-aastaste laste osakaal väheneb

55%

X X

Hinnatakse eelmisel 
perioodil määratud 
indikaatorite põhjal

Hindamine
  jätkub

X X

22%

Kasvab 11–15-aastaste laste osakaal, 
kes hindavad oma tervist 
„heaks“ või „väga heaks“.

95%

Tegevused ja vastutajad alaeesmärgi 4 sihttulemuste saavutamiseks:
4.1. Hariduse tugispetsialistide maakondliku võrgustiku loomine ja rakendamine.
 Vastutaja: PAK.
4.2. Maakonnas on toetatud ja väärtustatud tugispetsialistide võrgustik
 Vastutaja: PAK.

Strateegiline alaeesmärk nr 3: 
Varajast märkamist toetav ja lahenduskeskne koostöövõrgustik 
(laps, pere, haridusasutus, spetsialist).

Strateegiline alaeesmärk nr 4: 
Ühtsetel alustel korraldatud hariduse tugispetsialistide teenus, mis on kättesaadav igale lapsele ja perele. 

Sihttulemused

2026 2030 2034

36%

38% 34% 30%

66% 70% 75%

60% 67% 74%

91% 94% 97%

Suureneb koolis edasijõudmisega 
„hea“ või „väga hea“ vastajate osakaal

Mõõdik

11–15.-aastaste laste osakaal kasvab, 
kes tajuvad kõrget sõprade poolset toetust 

Väheneb laste osakaal, kellele 
„eriti ei meeldi“ ja „üldse ei meeldi“ koolis käia

Väheneb laste osakaal, kes peavad koolitööd 
„mõningal määral“ või „väga pingeliseks“ 

Koolikiusamine on vähenenud 
(laps ei ole tajunud kiusu)

Alkoholi mittetarbinud 
11–15.-aastaste laste osakaal kasvab 

Mittesuitsetavate 11–15.-aastaste 
laste osakaal kasvab.

65% 70% 75%

60% 65% 70%

32% 27%

Tegevused ja vastutajad alaeesmärgi 3 sihttulemuste saavutamiseks:
3.1. Varajase märkamise võrgustiku maakondlik (KOV ühine) juhtimine ja järjepidevuse tagamine.
 Vastutaja: PAK.
3.2. "Varajase märkamise" praktika kirjeldamine ja rakendamine.
 Vastutaja: PAK.
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2. Põlvamaa tervise ja heaolu 
    tegevuskava 2023-2026

6

Eesmärgid, 
indikaatorid, 
tegevussuunad 
ja tegevused

Teostamise AEG (täpsusta),
vajadusel täpsustav tegevus ja INDIKAATOR Teostaja

Kaasatavad partneridVastutav
organisatsioon

2023 2024 2025 2026

Eesmärk 1. Põlva maakonna laste ja noorte vaimse tervise edendamiseks süsteemse vanemaharidus (VH) 
praktika loomine ja rakendamine.
Indikaatorid:
• Süsteemi loomine ja piloteerimine (täpsustatakse hindamise indikaatorid). Tulemus: VALMIS.
• Tegutseva süsteemi olemasolu. 
   Tulemus: VALMIS ja edasised süsteemi hindamise indikaatorid on täpsustatud ning seiratud.
• „Imeliste aastate“ koolituste arv. Tulemus: 6
• 11–15-aastastest lastest peab isaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks. Tulemus: 80%
• 11–15-aastastest lastest peab emaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks. Tulemus: 90%
• Väheneb 11–15-aastaste laste arv, kes peavad oma vanemate alkoholi tarbimist probleemiks. Tulemus: 20%
• Väheneb 11–15-aastastelaste arv, kelle väitel on nende vanemad neile alkoholi pakkunud. Tulemus: 27%
• 11–15-aastased, kes einestavad iga päev koos oma perega. Tulemus: 45%

Tegevussuund 1.1. Vanemahariduse praktika loomine ja rakendamine.

Tegevus 1.1.1. 
Vanemahariduse 
juhtgrupi loomine 
ja rakendamine.

I pa: Juhtrühma 
moodustamine 
(igast KOV-st 2 
inimest – tervis, 
haridus, arendus). 
Juhtrühma üles-
annete kirjeldamine 
ja vastutuse 
jagamine. 
Juhtrühma aja-, 
tegevus- ja kommu-
nikatsiooniplaani
 koostamine.
II pa: Juhtrühma 
aja-, tegevus- 
kommunikatsiooni-
plaani rakendamine.

Juhtrühma aja-, 
tegevus- 
kommuni-
katsiooniplaani 
rakendamine.

Juhtrühma aja-, 
tegevus- 
kommunikat-
siooniplaani 
rakendamine.

Juhtrühma aja-, 
tegevus- 
kommunikatsioo-
niplaani 
rakendamine.
II pa: 
Rakenduse 
hindamine.

Põlvamaa 
Arenduskeskus (PAK)

KOV jagatud 
vastutus (POL)

Tegevus 1.1.2. 
Vanemahariduse 
olemasoleva 
olukorra kaardistamine 
(osapoolte info
ja ressursid).

II kvartal: VH kaardis-
tamise lähteülesande 
kirjeldamine 
(võimalikud koostöö-
partnerid, senised 
praktikad). 
KOV-tasandi 
kaardistusgrupi 
loomine.  
II pa: Olemasoleva 
olukorra kaardistuse 
teostamine ja 
andmete analüüs.

I pa: Kaardistuse 
tutvustus ja sellest 
lähtuvalt VH 
edasiste vajaduste 
kirjeldamine 
(sh indikaatorite 
sõnastamine). 
KOV-de ühine 
VH lähteülesande 
kirjeldamine ja 
rakendamise 
otsustamine 
(volikogude 
kinnitusring).

X X

KOV
jagatud vastutus (POL)

PAK
Koolid, lasteaiad
Huvikoolid
Koolitajad
Kogukonnad 

Tegevus 1.1.3. 
Vanemahariduse 
süsteemi 
väljatöötamine ja 
praktikasse 
rakendamine.

II pa: VH süsteemi 
disainimiseks 
eeltööde 
algatamine.

II pa: VH süsteemi 
disainimine ja raken-
duskava koostamine. 
Osapoolt kaasamine 
väljatöötamise 
protsessi.

VH süsteemi 
rakendamine.

VH süsteemi 
rakendammine.
II pa: Rakenduse 
hindamine.

KOV
jagatud vastutus (POL)

PAK
Koolid, lasteaiad
Huvikoolid
Koolitajad
Kogukonnad 

Tegevus 1.1.4. 
Vanemahariduse 
kommunikatsiooni-
plaani koostamine 
(igale sihtrühmale 
võimetekohane sõnum 
ja sobiv infokanal).

X
II pa: Kommunikat-
sioonitöörühma  
moodustamine 
(ekspertgrupp). 
VH kom.plaani 
koostamine, sh 
sihtrühmade, 
sõnumite ja kana-
lite täpne kirjel-
damine. Iga 
perioodi teavitus-
plaani koostamine.

VH teavitusplaani 
rakendamine.

VH teavitusplaani 
rakendamine.

KOV
jagatud vastutus (POL)

KOV
jagatud vastutus (POL)

Tegevussuund 1.2. Vanemahariduse keskne koordineerimine.

Tegevus 1.2.1. 
VH ühislahenduse 
poliitiline otsuse 
kinnitamine

Tegevus 1.2.2. 
Maakondliku vanema-
hariduse keskuse 
loomine ja rakendamine 
(nn perepesa ja/või 
vanemahariduse 
"ühe ukse" põhimõte)

X

Keskuse loomiseks 
rahastusvahendite 
leidmine ja 
taotlemine.

I pa: KOV-ide ühine 
VH lähteülesande 
kirjeldamine ja 
otsustajatele/poliitiku-
tele tutvustamine.
Läbirääkimised 
otsustajatega, 
erinevate osapoolte 
kasu tutvustamine.
II pa: Tegevus ja 
rahastamise otsused 
volikogude poolt 
kinnitatud.

Keskuse loomiseks 
rahastusvahendite 
leidmine ja 
taotlemine.

Poliitilise 
otsuse hoidmine.

Poliitilise 
otsuse hoidmine.

Põlvamaa 
Arenduskeskus (PAK)

KOV
jagatud vastutus (POL)

KOV
jagatud vastutus (POL)

PAK
Koolid, lasteaiad
Huvikoolid
Koolitajad
Kogukonnad 

I pa: Keskuse juhi 
ja meeskonna 
komplekteerimine;
II pa: Keskuse VH 
süsteemi ja teavitus-
plaani rakendamine 
(sh lisa ressursside 
taotlemine).

VH süsteemi ja 
teavitusplaani 
rakendamine.
II pa: Rakenduse 
hindamine.



Eesmärgid, 
indikaatorid, 
tegevussuunad 
ja tegevused

Teostamise AEG (täpsusta),
vajadusel täpsustav tegevus ja INDIKAATOR Teostaja

Kaasatavad partneridVastutav
organisatsioon

2023 2024 2025 2026

Tegevussuund 2.1. Eesmärgipärase ennetustegevuse rakendamine haridusasutuses.

Tegevus 2.1.1. 
KOV võimestamine 
vaimse tervise 
valdkonna koostööks 
haridusasutuse 
omanikuna.

II pa: 
Tervisekomisjoniga 
lähteülesande 
sõnastamine KOV 
kui omaniku tuge-
vuste-nõrkuste 
kaardistamiseks 
(millist tuge haridus-
asutuse omanikuna 
vajatakse). 
KOV intervjuud 
koostöö 
algatamiseks.

Väärtus-
pakkumised 
KOV-le ja selle-
põhised 
konsultatsioonid.

PAK
tervisekomisjon

KOV 
haridusvaldkonna 
spetsialistid,
lasteaiad, 
koolid

Tegevus 2.1.2. 
Haridusasutuste 
võimestamine 
(vaimse)tervise 
valdkonna 
eesmärgipärasteks 
arenguteks.

I pa: Tervisekomisjo-
niga lähteülesande 
sõnastamine haridus-
asutuste väärtuste 
selgitamiseks. 
Väärtuspakkumisteks
intervjuud haridus-
asutustega.
II pa: Väärtuspakku-
miste esitamine 
koolidele. 
Väärtuslepete 
sõlmimine.

X
PAK

Tegevus 2.1.3. 
Eesmärgistamise ja 
tõenduspõhiste 
metoodikate 
konsulteerimise 
töötoad.

I pa: 
Töötubade sisu, 
aja- ja tegevusplaan.
II pa: 
Konsultatsiooni 
töötoad.

II pa: 
Konsultatsiooni 
töötoad.

II pa: 
Konsultatsiooni 
töötoad. 
Töötubade 
tagasiside raport.

X

Tegevussuund 2.2. Tõenduspõhiste sekkumiste teabevälja loomine ja rakendamine. 

Tegevus 2.2.1. 
Tõenduspõhiste 
metoodikate info 
korje ja koondamine 
(lasteaed, kool).

Tegevus 2.2.2. 
Tõenduspõhiste 
metoodikate 
maakondlik infopank

I pa: Metoodikate 
töörühmaga nn 
metoodikate info-
panga lähteülesande 
sõnastamine. 
Veebikeskkonnas 
loodava infopanga 
teostaja leidmine.
II pa: Tõenduspõhiste 
metoodikate infopanga 
koostamine.

Metoodikate info 
ajakohasuse 
kontrollimine ja
info uuendamine.

KOV 
haridusvaldkonna 
spetsialistid
TAI

Tõenduspõhiste 
metoodikate 
infopanga 
hooldamine ja 
tutvustamine.

Tõenduspõhiste 
metoodikate 
infopanga 
hooldamine ja 
tutvustamine.
II pa: Infopanga 
külastatavuse 
analüüs, raport.

Eesmärk 2. Põlva maakonna laste- ja noorte vaimse tervise edendamiseks nende eakohaste enesejuhtimisoskuste parandamine
 läbi tõenduspõhiste sekkumiste rakendamise haridusasutustes (sh huvitegevus jm).
Indikaatorid:
• Suureneb haridusasutuste osakaal, kelle arengufookuses on süsteemne tervise eesmärkide sõnastamine ja rakendamine. Tulemus: lasteaed 45%, kool 70%.
• Lapse vaimset tervist toetavate tõenduspõhiste metoodikate eesmärgipärane kasutamine haridusasutustes (%) VEPA, KiVa jne. Tulemus: 50%.
• „Liikuma kutsuva kool“ metoodika kasutajate osakaal koolide hulgas kasvab. Tulemus: 30%.
• Huviharidusega hõivatute osakaal (7–16.-aastased) kasvab. Tulemus: 25%.
• 11–15.-aastaste laste hulgas on kasvanud nende laste osakaal, kes söövad viiel koolipäeval hommikusööki. Tulemus: 64%.
• 11–15.-aastaste laste hulgas on vähenenud ülekaaluliste laste osakaal. Tulemus: 15%.
• 1. ja 4. klassi laste hulgas on vähenenud ülekaaluliste laste osakaal. Tulemus: 1. kl 21%, 4. kl 28%.
• 11–15.-aastaste laste hulgas on suurenenud laste osakaal, kes on igal nädalapäeval vähemalt tund aega kehaliselt mõõdukalt aktiivsed. Tulemus: 17%.
• Põlvamaa õpilaste osakaal kasvab, kes magavad soovitatud uneaja. Tulemus: 65%.
• Põlvamaa 6. kl õpilaste arv väheneb, kes kasutavad vabal ajal 4–5 tundi arvutit ja nutiseadet. Tulemus: 42%.

Väärtus-
pakkumised 
KOV-le ja selle-
põhised 
konsultatsioonid.

Väärtus-
pakkumised 
KOV-le ja selle-
põhised 
konsultatsioonid.

I pa: 
Väärtuspakku-
misteks intervjuud 
haridusasutustega.
II pa: 
Väärtuspakkumiste 
esitamine koolidele. 
Väärtuslepete 
sõlmimine.

I pa: Väärtuspak-
kumisteks intervjuud 
haridusasutustega.
II pa: Väärtuspak-
kumiste esitamine 
koolidele. 
Väärtuslepete 
sõlmimine. 
Väärtuslepete 
protsessi hindamine.

KOV 
haridusvaldkonna 
spetsialistid,
lasteaiad, 
koolid

PAK KOV 
haridusvaldkonna 
spetsialistid,
lasteaiad, 
koolid

I pa: Metoodikate 
korje töörühma 
moodustamine. 
Lähteülesande 
sõnastamine ning 
täpse aja- ja 
tegevusplaani 
koostamine. 
Töörühma rollide 
ja vastutuse 
kinnitamine;
II pa: Metoodikate 
info korje ja 
koondamine.

X X PAK

X PAK KOV 
haridusvaldkonna 
spetsialistid
TAI

Tegevus 2.2.3. 
Eesmärgipärase 
ennetustegevuse, 
st infopanga 
kommunikatsiooniplaani 
koostamine 
(igale sihtrühmale 
võimetekohane sõnum 
ja sobiv infokanal).

X

II pa: 
Kommunikatsiooni-
töörühma  moodus-
tamine (ekspertgrupp). 
Infopanga teavitus-
plaani koostamine, 
sh sihtrühmade, 
sõnumite ja kanalite 
täpne kirjeldamine. 

Infopanga  
teavitusplaani 
rakendamine.

Infopanga  
teavitusplaani 
rakendamine.

PAK KOV 
haridusvaldkonna 
spetsialistid
TAI
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Eesmärgid, 
indikaatorid, 
tegevussuunad 
ja tegevused

Teostamise AEG (täpsusta), 
vajadusel täpsustav tegevus ja INDIKAATOR Teostaja

Kaasatavad partneridVastutav
organisatsioon2023 2024 2025 2026

Tegevussuund 3.1 Varajase märkamise võrgustiku maakondlik (KOV ühine) juhtimine ja järjepidevuse tagamine.

Tegevus 3.1.1. 
Varase märkamise 
võrgustiku 
(KOV-ide ülene 
võrgustik) juhtimine 
ja huvikaitse. 
Oluliste osapoolte 
määratlemine ja 
kaasamine.

I pa: Strateegilise 
planeerimise juht-
rühma poolt 
tellimuse esitamine 
omavalitsustele. 
Omavalitsuste 
töörühma moodus-
tamine (sh liikmete 
rollid, vastutus jne). 
Olemasoleva olukorra 
kaardistuseks lähte-
ülesande kirjeldamine. 
II pa: Kaardistuse 
põhjal võrgustiku 
loomise lähteülesande 
sõnastamine. 
Juhtrühma aja-, 
tegevus- ja huvikaitse-
plaani koostamine. 
Varase märkamise 
praktikate jagamine 
ja järelduste tegemine 
ning võrgustiku 
loomine.

Juhtrühma aja-, 
tegevus- ja 
huvikaitseplaani 
rakendamine.
Hindamine.

Rahvatervise komisjon
KOV spetsialistid 
(haridus, noorsootöö, 
sotsiaal, huviharidus, 
paikkonna 
tervishoiuteenus jne).
Lapsevanemate 
esindus-
organisatsioonid.

PAK

Tegevussuund 3.2. Varajase märkamise praktika kirjeldamine ja rakendamine.

Tegevus 3.2.1. 
KOV ühise varajase 
märkamise 
lahenduskeskse 
protsessi kirjeldamine
/sh eesmärgid) ja 
osapooltele 
sekkumisjuhendi 
koostamine. 

Tegevus 3.2.2. 
Varajase märkamise 
juhendi 
kommunikatsiooni-
plaan

I pa: 
Kommunikatsiooni-
töörühma töö. 
Protsessi teavitus-
plaani koostamine 
sh sihtrühmade, 
sõnumite ja 
kanalite täpne 
kirjeldamine. 
II pa: 
Teavitusplaani 
rakendamine.

Varajase 
märkamise 
protsessi 
rakendamine. 

Protsessi 
teavitusplaani 
rakendamine.

Eesmärk 3. Põlva maakonna laste ja noorte vaimse tervise edendamiseks varajast märkamist toetav ja lahenduskeskse 
koostöövõrgustiku (laps, pere, haridusasutus, spetsialist) loomine.
Indikaatorid:

• Suureneb koolis „hea" või „väga hea" edasijõudmisega vastajate osakaal. Tulemus: 65%.
• 11–15.-aastaste laste osakaal kasvab, kes tajuvad kõrget sõpradepoolset toetust. Tulemus: 60%.
• Väheneb laste osakaal, kellele „eriti ei meeldi“ ja „üldse ei meeldi“ koolis käia. Tulemus: 36%.
• Väheneb laste osakaal, kes peavad koolitööd „mõningal määral“ või „väga pingeliseks“. Tulemus: 38%.
• Koolikiusamine on vähenenud (laps ei ole tajunud kiusu). Tulemus: 66%.
• Alkoholi mittetarbinud 11–15.-aastaste laste osakaal kasvab. Tulemus: 60%.
• Mittesuitsetavate 11–15.-aastaste laste osakaal kasvab. Tulemus: 91%.

I pa: 
Oluliste osapoolte 
selgitamine ja kaasa-
mine juhtrühma poolt 
(vt 3.1.1. töörühm).
II pa: 
Parimate praktikate 
jagamise koostööpäev.
Parimate praktikate 
süsteemse ülevaate 
koostamine. 
Ühiselt varajase 
märkamise protsessi 
kirjeldamine ja 
rakendamise otsuste 
tegemine.

KOV 
jagatud vastutus

X
KOV 
jagatud vastutus

Juhtrühma aja-, 
tegevus- ja 
huvikaitseplaani 
rakendamine.
Hindamine.

Juhtrühma aja-, 
tegevus- ja 
huvikaitseplaani 
rakendamine
II pa: 
Rakenduse 
hindamine.

Tegevus 3.1.2. 
Varajase märkamise 
olemasoleva olukorra 
kaardistamine ja 
analüüs ning 
arendusettepanekute 
esitamine 
(kaardistus KOV põhine). 
Olemasolevate varajase 
märkamise praktikate 
kaardistamine

I pa: Kaardistuse 
protsessi ja sisu 
koostamine 
(tellimustööna). 
Olemasoleva olukorra 
kaardistamine oma-
valitsustes ja analüüs.
II pa (septembris): 
olemasoleva olukorra 
analüüsi põhjal aren-
dusettepanekute 
(sh hindamise 
indikaatorid) 
esitamine juhtrühmale. 

Olemasoleva 
olukorra 
hindamine.

Olemasoleva 
olukorra 
hindamine.

Olemasoleva 
olukorra 
hindamine.

PAK

I pa: Protsessikirjel-
duste tagasisides-
tamine ja parandus-
ettepanekute 
tegemine. 
Varajase märkamise
protsessijuhendi(te)
koostamine.
II pa: 
Protsessijuhendi(te) 
tutvustamine 
(sh hindamismõõdi-
kud) osapooltele. 
Varajase märkamise 
protsessi rakenda-
mine /arenduste 
algatamine 
(haridus)asutustes

Varajase 
märkamise 
protsessi 
rakendamine.
II pa: protsessi 
rakendamise 
hindamine. 

Rahvatervise komisjon
KOV spetsialistid 
(haridus, noorsootöö, 
sotsiaal, huviharidus, 
paikkonna 
tervishoiuteenus jne).
Lapsevanemate 
esindus-
organisatsioonid.

Rahvatervise komisjon
KOV spetsialistid 
(haridus, noorsootöö, 
sotsiaal, huviharidus, 
paikkonna 
tervishoiuteenus jne).
Lapsevanemate 
esindus-
organisatsioonid.

Protsessi 
teavitusplaani 
rakendamine.

Rahvatervise komisjon
KOV spetsialistid 
(haridus, noorsootöö, 
sotsiaal, huviharidus, 
paikkonna 
tervishoiuteenus jne).
Lapsevanemate 
esindus-
organisatsioonid.
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Eesmärgid, 
indikaatorid, 
tegevussuunad 
ja tegevused

Teostamise AEG (täpsusta), 
vajadusel täpsustav tegevus ja INDIKAATOR Teostaja

Kaasatavad partneridVastutav
organisatsioon2023 2024 2025 2026

Tegevussuund 4.1. Hariduse tugispetsialistide maakondliku võrgustiku loomine ja rakendamine.

Tegevus 4.1.1. 
Tugispetsialistide 
(seadusega sätestatud
haridusasutustes) 
ja vaimse tervise 
õdede teenusemahu 
ja kättesaadavuse 
analüüsimine 
(sh olemasolev 
olukord, tugispetsia-
listide vajaduste ja 
ootuste kaardistamine, 
ettepanekud 
puuduste 
kõrvaldamiseks).

I pa: 
Töörühma 
moodustamine. 
Töörühmaga 
analüüsi 
lähteülesande 
sõnastamine. 
Analüüsi
rahastamise 
ja teostaja leidmine.
II pa:
Analüüsi teostamine 
ja arendusettepane-
kute esitamine 
osapooltele.

Uute arenduste
/mudeli välja 
töötamine. 
Mudeli testimine 
ja arendamine.
Mudeli 
rakendamiseks 
rahastuse 
leidmine.

KOV 
(koolid, lasteaiad, 
sotsiaalvaldkond)
Era- ja kolmas sektor 
(sh peremeditsiin 
jm teenusepakkujad).

PAK

Tegevussuund 4.2. Maakonnas on toetatud ja väärtustatud tugispetsialistide võrgustik

Eesmärk 4: Põlva maakonna laste ja noorte vaimse tervise edendamiseks ühtsetel alustel hariduse tugispetsialistide teenuse korraldamine, 
mis on kättesaadav igale lapsele ja perele.
Indikaatorid:
• Oluliste/baasiliste teenuste kaardistus, sh tugispetsialistide kohtade kaetus (olemasolev versus vajadus). Tulemus: VALMIS.
• Põlva maakonnas on loodud ühtsetel alustel töötav hariduse tugispetsialistide võrgustik (täpsustatakse hindamise indikaatorid). Tulemus: VALMIS.
• Maakonna tugikeskuse mudeli loomine ja rakendamine (täpsustatakse hindamise indikaatorid). Tulemus: VALMIS.
• Peaaegu iga nädal või sagedamini vähemalt ühe tervisekaebuse üle kurtvate 11–15.-aastaste laste osakaal väheneb. Tulemus: 70%.¤
• Viimasel nädalal depressioonisümptomeid kogenud laste osakaal 11–15.-aastaste seas väheneb. Tulemus: 27%.
• On vähenenud lastest osakaal, kes on kogenud viimasel 12 kuul depressiivseid episoode. Tulemus: 26%.
• On vähenenud lastest osakaal, kes on mõelnud viimase 12 kuu jooksul enesetapule. Tulemus: 15%.
• Kasvab 11–15-aastaste laste osakaal, kes hindavad oma tervist „heaks“ või „väga heaks“. Tulemus: 90%.

Mudeli 
rakendamine.

Mudeli 
rakendamine.
II pa: 
Mudeli 
rakendumise 
hindamine.

Tegevus 4.1.2. 
Erinevate praktikate 
kogumine, 
sobiva mudeli 
väljatöötamine

Praktikate 
kogumine ja 
sobivate lahenduste 
kaalumine. 

Sobiva 
rahastusallika 
leidmine ja 
rahastuse 
taotlemine

Tegevus 4.1.3. 
Hariduse tugispetsia-
listide mudeli 
rakendamise 
huvikaitse 
(tugiteenused + 
vaimse tervise õed).

II pa: 
Töörühm (4.1.1.) 
sõnastab huvikaitse 
eesmärgi ja 
koostab 
tegevusplaani. 

Huvikaitse 
tegevusplaani 
rakendamine

Huvikaitse 
tegevusplaani 
rakendamine

Huvikaitse 
tegevusplaani 
rakendamine.
II pa: 
Huvikaitse 
tulemuslikkuse 
(vt 4.1.1.)
hindamine.

PAK KOV 
(koolid, lasteaiad, 
sotsiaalvaldkond)
Era- ja kolmas sektor 
(sh peremeditsiin 
jm teenusepakkujad).

Tegevus 4.2.1. 
Hariduse 
tugispetsialistide 
(sh vaimse tervise õed) 
võimestamine 
KOV piiride üleselt

Tegevus 4.2.2. 
Väärtuspakkumise 
väljatöötamine 
tugispetsialistidele

I pa: Tugispetsialistide 
fookusgrupi moodus-
tamine sh KOV 
otsustajad. 
Spetsialistide võimes-
tamise vajaduste, 
ootuste ja ressursside 
kaardistamine ning 
piiride ülese võimes-
tamise koostöövalmi-
duse selgitamine.
II pa: KOV piiride ülese 
võrgustiku võimes-
tamise koostööprojekti 
(näiteks  täiendkoolitus-
kava kompetentsi 
tõstmiseks ja enese-
hoiu toetamiseks) 
koostamine. 
Läbirääkimised projekti 
rakendamiseks. 

KOV piiride ülese 
koostööprojekti 
rakendamine.

KOV piiride 
ülese koostöö-
projekti 
rakendamine. 
I kvartal: 
Eelmise perioodi 
projekti rakenda-
mise hindamine 
vajadusel 
protsessi 
parandamine. 

KOV piiride 
ülese koostöö-
projekti 
rakendamine. 
II pa: Projekti 
rakendamise 
hindamine. 

PAK

PAK

KOV 
(koolid, lasteaiad, 
sotsiaalvaldkond)
Era- ja kolmas sektor 
(sh peremeditsiin 
jm teenusepakkujad).

KOV 
(koolid, lasteaiad)X

Tugispetsialistide 
täiendkoolitus-
kava väljatööta-
mise algatamine 
ning arendamine
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3. Põlvamaa tervise- ja heaoluprofiil 2022

PÕLVAMAA. Tervis ja heaolu maakonnas

Maali Käbin
Analüütik
OÜ Statistikatalu

 Rahvastikunäitajate seosed tervisega

Rahvastikunäitajad
Põlvamaa

Arv
Kordaja

%

1 Meeste keskmine eluiga 73 74,4 70,9 76,4
2 Naiste keskmine eluiga 83 82,8 80,6 83,9
3 Meeste tervena elatud aastad 41 54,7 41,0 59,7
4 Naiste tervena elatud aastad 52 58,5 49,0 64,7
5 Loomulik iive * ¹ººº -121 -4,9 -1,3 -9,1 2,2
6 Laste (0–14-aastaste) osatähtsus (%) 3481 14,2 16,4 11,4 18,8
7 Eakate (>65-aastaste) osatähtsus (%) 5723 23,4 20,3 26,0 17,9
8 Rändesaldo * ¹ººº -154 -6,2 4,1 -6,5 9,4

Parem kui Eesti keskmine

Ei erine oluliselt Eesti keskmisest

Halvem kui Eesti keskmine
Halvim Parim

25 Protsentiil 75

Eesti 
keskmine

Eesti 
halvim

Positsioon Eesti 
keskmise suhtes

Eesti 
parim

Eesti 
keskmine

Joonis 1. Põlvamaa rahvastikunäitajate võrdlus ülejäänud Eestiga. Maakonna positsiooni Eesti keskmise suhtes näitab värviline ring, 
                 halli ribana on toodud kogu Eesti näitajate jaotus
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1 Oodatav eluiga sünnimomendil ehk keskmine eluiga (life expectancy) – 
keskmiselt elada jäävate aastate arv vanuses 0 aastat, kui suremus ei muutuks

² Rahvastiku Tervise Arengukava 2020–2030

Põlvamaa rahvastikku iseloomustab suur eakate osatähtsus, negatiivne rändesaldo ning negatiivne 
loomulik iive (joonis 1). Meeste keskmine eluiga1 on oluliselt madalam Eesti keskmisest näitajast, naiste 
keskmine eluiga ei erine Eesti keskmisest. Põlvamaa naised elavad keskmiselt sama kaua kui Eesti 
naised (82,7 eluaastat), Euroopa naistega on vahe 1,3 eluaastat. Põlvamaa mehed elavad keskmiselt 
73,1 aastat, mis on 1,1 aastat vähem kui Eesti mehed ning see näitaja on viimase seitsme aasta jooksul 
tõusnud ühe aasta võrra. Vahe Euroopa meestega on siiski 5,4 eluaastat, mis on oluline erinevus. Riik-
like eesmärkide kohaselt² oodatakse, et keskmine eluiga kasvab 2030. aastaks meestel 78,0 ja naistel 
84,0 eluaastani (joonis 2). Põlvamaa meestel on sellest eesmärgist puudu 4,9 aastat ja naistel 1,1 
eluaastat. Suur erinevus on Põlvamaa meeste tervena elatud eluaastate Eesti keskmise näitaja vahel 
(joonis 3).

Joonis 2. Oodatav eluiga                                                                              Joonis 3. Tervena elatud aastad
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Nii loomulik iive kui ka rändesaldo on Põlvamaal negatiivsed ning praeguse trendi jätkudes jääb maa-
kond igal aastal madala iibe tõttu umbes 120 inimese võrra vaesemaks ning 150 inimest rändab välja 
rohkem kui sisse. Rahvastiku seisukohast on rände puhul oluliseks mõjuteguriks elukohta vahetavate 
inimeste vanus ja sugu ning asustuspiirkond: nooremad inimesed on need, kes kalduvad pigem 
elukohta vahetama ning enamik väljarändajaid lahkub maalistest asustuspiirkondadest; linnaliste 
piirkondade rahvastik on stabiilsem. Eestis iseloomustab mehi tööga ning naisi haridusega seotud 
ränne. Seetõttu on suur tõenäosus, et väljarännanud on pigem noored ning aastate lõikes jäävad maa-
konda alles vanemad inimesed, kelle tervis ongi vanusest tulenevalt juba kehvem.

Viimase 8 aastaga on eakate osatähtsus Põlvamaa elanikkonnast suurenenud 4 protsendipunkti võrra. 
Enim (4,4 protsendipunkti võrra) on vähenenud noorte ning noorte täiskasvanute, 
15–29-aastaste, osatähtsus (joonis 4).

13,6 13,5 13,7 13,7 13,9 14,2 14,2 14,4

19,6 18,9 18,0 17,0 16,2 15,4 14,8 15,2

46,4 46,8 46,9 47,4 47,6 47,7 47,5 46,0

20,4 20,9 21,4 21,9 22,3 22,8 23,4 24,4

0
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120
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%

0-14 15-29 30-64 65+

Joonis 4. Eri vanuserühmade osatähtsus elanikkonnast, muutus ajas

Eakate osatähtsus rahvastikus on Eesti keskmisest suurem, kuid on maakondi, 
kus on see veel kõrgem (joonis 5).
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Harju maakond

Hiiu maakond

Ida-Viru maakond

Jõgeva maakond
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Põlva maakond

Pärnu maakond

Rapla maakond

Saare maakond

Tartu maakond

Valga maakond

Viljandi maakond

Võru maakond

Järva maakond

Joonis 5. Eakate osatähtsus Eesti maakondades

11



Joonis 6. Oodatav eluiga ja tervena elatud aastad Eestis, 2020

Tervena elatud aastad ehk ilma terviseprobleemidest tingitud piiranguteta elatud eluaastate arv on 
ülevaatlik näitaja, mis kajastab rahvastiku terviseseisundit kõige üldisemalt. Põlva maakonnas elatakse 
tervena oluliselt vähem kui Eestis keskmiselt ning Euroopa keskmisega on vahe veelgi suurem. Eriti 
murettekitav on Põlvamaa meeste näitaja: Põlvamaa mehed elavad tervena vaid 41 eluaastat. Eesti 
keskmisega võrreldes on see 15 aastat vähem ning Euroopa keskmisega võrreldes ligi 25 aastat vähem 
(Põlvamaa naistel on Euroopa keskmisest puudu 13,3 aastat). Naiste näitaja on viimase viie aasta jook-
sul pisut paranenud, meeste näitaja mitte. Oodatava eluea ja tervena elatud aastate vahe näitab seda, 
kui palju aega elatakse erinevate tervisest tulenevate piirangutega. Põlvamaal on see vahe meestel 32 
aastat ning naistel 33 aastat (Euroopas keskmiselt vastavalt 14,3 ja 18,9 aastat). Rahvastiku Tervise 
Arengukava eesmärkide kohaselt kasvab keskmine tervena elada jäänud aastate arv aastaks 2030 
meestel 62,0 ja naistel 63,0 eluaastani. Põlvamaa meestel on sellest puudu 21 ja naistel 11 tervena 
elatud aastat.

Nii keskmist eluiga kui tervena elatud aastaid iseloomustab oluline vahe meeste ja naiste vahel – 
mehed elavad (ja elavad tervena) märksa vähem kui naised (kuigi naised jõuavad tänu oma pikemale 
elueale elada pikema perioodi jooksul tervisepiirangutega). Lisaks soole on Eestis üks oluline tervise 
ebavõrdsuse allikas haridustase: põhiharidusega mehed elavad ligi 10 aastat vähem kui kõrghariduse-
ga mehed ning naistel on see vahe 8 aastat (joonis 6). Veel suurem hariduslik lõhe on tervena elatud 
aastates: 15 aastat põhi- ja kõrgharidusega meeste vahel ning ligi 14 aastat põhi- ja kõrgharidusega 
naiste vahel. Rahvastiku Tervise Arengukava järgi peaks ebavõrdsus tervises (sugude, piirkondade ja 
haridustasemete vahel) vähenema vähemalt selliselt, et 2030. aastaks ei ole eluiga üheski maakonnas 
Eesti keskmisest lühem kui kaks aastat ning põhiharidusega inimeste keskmine oodatav eluiga ei jää 
kõrgharidusega inimeste keskmisest oodatavast elueast maha rohkem kui kaheksa eluaastat. Aastal 
2021 oli Põlvamaal 5420 üle 15-aastast elanikku, kelle haridustase oli põhiharidus või madalam. See 
näitab potentsiaalset sihtrühma, kelle tervisenäitajatele tähelepanu pööramine aitaks maakonna kesk-
misi näitajaid märkimisväärselt parandada.
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Teine oluline lõhe tervislikus seisundis on madalama ja kõrgema sissetulekuga inimeste vahel: 
suhtelise vaesuse piirist ülevalpool olijatest 64,4% hindab oma tervist heaks või väga heaks, samal ajal 
kui suhtelise vaesuse piirist allpool olijatest annab oma tervisele hea või väga hea hinnangu vaid 36,6% 
elanikest. See lõhe on viimase 10 aasta jooksul suurenenud. Suhtelise vaesuse määr on Põlvamaal 
viimased 10 aastat olnud Eesti keskmisest kõrgem (joonis 7).

Joonis 7. Suhtelise vaesuse määr

Et vaadata, millised haigused või terviseprobleemid keskmist eluiga ja tervena elatud aastaid enim mõju-
tavad, tuleb hinnata tervisekaotust, mis on haiguste ja enneaegsete surmade tõttu kaotatud eluaastate 
summa. Aastal 2017 kaotati Põlvamaa kõigi elanike peale kokku 4402 eluaastat vereringeelundite 
haiguste tõttu (see näitaja on oluliselt kõrgem kui Eestis keskmiselt), 1952 kasvajate tõttu, 630 aastat 
õnnetusjuhtumite ja traumade tagajärjel ning rohkem kui 500 potentsiaalselt produktiivset eluaastat 
läks kaotsi ka lihasluukonna ja sidekoehaiguste ning psüühika- ja käitumishäirete tulemusena. Suur 
tervisekaotus tähendab maakonna jaoks saamata jäänud tulusid, varakult tööturult kõrvale jäänud 
inimesi ning kõrgemat hoolduskoormust varakult haigestunud inimeste lähedastele.
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   Haigestumus ja suremus

Joonis 8. Põlvamaa tervisenäitajate võrdlus ülejäänud Eestiga.
Maakonna positsiooni Eesti keskmise suhtes näitab värviline ring, halli ribana on toodud kogu Eesti näitajate jaotus

Rahvastiku tervise seisund
Põlvamaa

Eesti
keskm.

Eesti
halvim

Positsioon Eesti keskmise
suhtes

Eesti
parimArv Kordaja,

%
13 Positiivne tervise enesehinnang (>16a) (%) 7400 48,2 59,3 43,7 65,4
14 Tervisest tingitud piirangud (>16a) (%) .. 46,8 33,4 46,8 28,9
15 Puudega inimeste osatähtsus (%) 5543 22,6 11,0 22,6 6,8
16 Füüsiline võimekus (16–64a) (%) 5100 33,5 36,2 25,3 41,3
17 Haiglaravil viibinud vigastuste tõttu ¹ºº ººº 321 1307,0 1081,0 1307,0 620,5
18 Varajane suremus (< 65. eluaastat) ¹ºº ººº 82 430,7 288,2 467,5 220,9
19 Enesetapud ¹ºº ººº 3 13,3 15,1 23,3 8,2
20 Alkoholisurmad ¹ºº ººº 20 81,8 40,7 96,5 31,0
21 Surmad vigastustesse ja mürgistustesse ¹ºº ººº 24 93,1 71,4 122,5 47,1
22 Surmad vereringeelundite haigustesse ¹ºº ººº 185 588,5 561,1 671,1 474,4
23 Surmad pahaloomulistesse kasvajatesse ¹ºº ººº 64 216,2 264,3 329,7 216,2

Üle 16-aastastest põlvamaalastest elab 46,8% mingite tervisest tingitud piirangutega. On keeruline 
hinnata, millistest haigustest on antud tervisepiirangud tingitud, kuid haiglaravil viibis enim inimesi 
pahaloomuliste kasvajate ning vereringeelundite haiguste tõttu, samuti seedelundite haiguste ja 
õnnetusjuhtumite, mürgistuste ning traumade tõttu. Alla 19-aastased on haiglaravil enim 
hingamiselundite haiguste ning õnnetusjuhtumite tõttu, tööealised (20–64) vereringeelundite 
haiguste, kasvajate ning seedeelundite haiguste raviks.

Pahaloomulistest kasvajatest registreeriti aastal 2019 nii Eestis keskmiselt kui Põlvamaal enim seed-
eelundite kasvajaid (23% kõigist registreeritud kasvajate juhtudest Põlvamaal). Samuti kuulusid levinu-
mate pahaloomuliste kasvajate hulka naha, meessuguelundite, hingamiselundite ning rinna 
pahaloomulised kasvajad. Eesti keskmisega võrreldes on Põlvamaal esinenud rohkem meessuguelun-
dite (sh eesnäärme) pahaloomulisi kasvajaid, millesse haigestumus on viimastel aastatel langenud 
(joonis 9).

Joonis 9. Meessuguelundite pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud 100 000 elaniku kohta 
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Eluviisi kaudu ennetavatest haigustest on diabeet üks oluline tervisekaotuse põhjus. Põlvamaal diag-
noositi 2020. aastal 80 suhkurtõve juhtu, millest 73 olid insuliinsõltumatu ehk II tüübi (eluviisiga 
seotud) suhkurtõve juhud. Suhkurtõve juhtude arvu trend on Põlvamaal viimase viie aasta jooksul 
liikunud allapoole (joonis 10).

Joonis 10. Suhkurtõve juhud Põlvamaal 2016–2020

Põlvamaal sureb enne 65. eluaastat suhtarvuliselt rohkem inimesi kui Eestis keskmiselt. Peamisteks 
surmapõhjusteks on Põlvamaal vereringeelundite haigused, pahaloomulised kasvajad (millest aastal 
2020 moodustasid kõri, hingetoru, bronhi ja kopsu pahaloomulised kasvajad 11%), seedeelundite 
haigused ning õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (millest enesetapud moodustasid 17%). 
Tervisedenduse seisukohalt on oluline jälgida välditavaid ja ennetatavaid surmasid. Välditavad surmad 
on need, mida on võimalik ära hoida pärast haiguse ilmnemist, ning ennetatavad need, mille puhul 
surma vältimiseks on tõhusad enne haiguse ilmnemist kasutatavad (tervisepoliitilised) meetmed. Kõik 
õnnetusjuhtumid ja surmad alkoholist põhjustatud haigustesse on ennetatavad, vereringeelundite 
haigustest tingitud surmad on ennetatavad nooremates vanuserühmades ning kasvajatest tingitud 
surmadest on ennetatavad eluviisiga seotud (nt kõri ja kopsu) kasvajatest tingitud surmad.

Alkohol põhjustab Eestis väga suurt tervise- ja sotsiaalset kahju ning on seotud paljude vigastussurma-
de ja mitme haiguse tekkega.3  Suremus alkoholist tingitud haigustesse on Põlvamaal kaks korda 
kõrgem kui Eestis keskmiselt (100 000 elaniku kohta keskmiselt 81,4 alkoholist tingitud surma, Eestis 
keskmiselt 40,8). Alkoholist tingitud surmade arvu muutumine ajas on toodud joonisel 11.

Joonis 11. Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo järgi (Põlvamaa)
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Vigastused on Eestis laste ja noorte täiskasvanute peamine surma põhjus.⁴  Põlvamaal on peamiseks 
vigastuste liigiks kukkumine, seda nii laste kui täiskasvanute hulgas, seejärel vigastused mehaanilise 
jõu toimel ning olulisel kohal on ka sõidukiõnnetuste tulemusena saadud vigastused (joonis 12). 
Vigastuste saamine on sageli seotud ka alkoholi tarvitamisega.
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Joonis 12. Vigastused Põlvamaal, 2020

Õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel surnute arvud on toodud joonisel 13. Eneseta-
pud on Põlvamaal moodustanud läbi aastate 11–46% vigastussurmadest.
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Joonis 13. Surmad õnnetusjuhtumite tagajärjel (sh enesetapud) Põlvamaal aastatel 2011–2020

Enesetappude ennetamiseks on vaja panustada varajase märkamise süsteemi loomisesse kui ka 
nõustamis- ja raviteenuste kättesaadavuse parandamisse. Ühtlasi panustab pikas perspektiivis vaimse 
tervise ennetusse sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamine varases eas.

Rahvastiku Tervise Arengukava näeb ette, et kõige suurem surmade vähendamise potentsiaal võiks 
olla just vigastuste osas: vigastussurmasid (sh tulesurmasid) võiks 2030. aastaks vähendada vähemalt 
80% võrra, samuti külmumised, uppumised ja liiklusõnnetused võiksid olla vähendatavad 50% võrra, 
enesetapud 20% võrra. Teistest suremuse põhjustest võiks olla vähendatav pahaloomulistest kasvajat-
est tulenev suremus alla 65-aastaste hulgas 40% võrra, südame-veresoonkonna haigustest, maksa 
alkoholtõvest ning diabeedist tulenev suremus 20% võrra.

  ⁴ Panov, L. (2018). Vigastused Eestis 2017.
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Lisaks vigastussurmadele on oluline käsitleda ka õnnetusjuhtumite tagajärjel tekkinud pikaajalisi 
tervisekahjusid. 
Aastal 2022 oli Põlvamaal 21,1% elanikkonnast registreeritud puudega, mis tähendas 5068 puudega 
inimest, kellest 61% olid 63-aastased ja vanemad. See on Eesti kõige kõrgem näitaja. Puudega inimeste 
osatähtsus on viimase 10 aasta jooksul kõigepealt pisut tõusnud ning seejärel, töövõimereformi raken-
damisega seonduvalt, jälle langenud, jäädes 2022. aastaks 10% piirimaile (joonis 14). 
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Joonis 12. Puudega inimeste osatähtsus elanikkonnast, punasega Põlvamaa näitaja

Eakatel on sagedamini liitpuue (mitme erineva puude kombinatsioon) või liikumispuue ning tööealis-
tel on olulisemad puude liigid liitpuue, liikumispuue või puue psüühikahäirete tõttu (v.a vaimupuue). 
Lastel on levinuim liitpuue.⁵

⁵ Sotsiaalkindlustusameti statistika, 
   www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/asutus-kontaktid/statistika-ja-aruandlus 

      Tervisekäitumine. Väljakutsed ennetustööks 

Tervist toetavad valikud
Maakond

Eesti
keskm.

Eesti
halvim

Positsioon Eesti keskmise
suhtes

Eesti
parimArv

%

24 Köögiviljade söömine (16–64a) (%) 4500 29,5 32,1 25,4 36,9
25 Tervisespordi harrastamine (16–64a) (%) 9200 60,2 59,6 48,0 66,6
26 Ülekaalulised ja rasvunud (16–64a) (%) 7800 51,3 52,0 64,8 43,0
27 Ülemäärase kehakaaluga lapsed 1.klassis (%) 24 24,0 26,5 36,6 22,4
28 Ülemäärase kehakaaluga lapsed 4. klassis (%) 32 31,4 32,7 48,5 27,9
29 Ekraaniaeg (16-64a) (%) 3600 23,2 26,5 33,8 19,3

30 Kondoomi kasutamine juhupartneriga (16-64a)
(%) 1900 44,2 47,9 35,4 52,0

31 Masenduse esinemine (16–64a) (%) 9800 64,6 55,5 64,9 50,9
32 Mõelnud enesetapule (16–64a) (%) 1100 7,4 7,4 10,5 5,4
33 Alkoholi tarvitamine (16–64a) (%) 5700 37,1 35,6 38,6 25,4
34 Suitsetajad (16–64a) (%) 3200 21,0 26,1 30,9 21,0
35 Kanepi tarvitamine (16–64a) (%) 300 2,1 5,2 7,4 2,1
36 Vaktsineerimistega hõlmatus 2-aastaselt (%) .. 89,1 90,9 84,3 98,1
37 Rinnavähi sõeluuringutega hõlmatus (%) 968 61,1 52,2 46,5 63,5
38 Emakakaelavähi sõeluuringutega hõlmatus (%) 398 44,7 42,2 37,8 53,0

Kordaja

Põlvamaal hindas 2021. aastal täiskasvanud elanikkonnast 50,7% oma tervist heaks või väga heaks 
(joonis 15).  See on madalam kui Eestis keskmiselt (58,3%). 55,6% Põlvamaa täiskasvanutest ütles, et 
neil on mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem – see näitaja on olnud viimased 10 aastat Eesti 
keskmisest kõrgem.
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Joonis 14. Tervise enesehinnang (hea või väga hea)

Eesti üks suurimaid murekohti on ülemäärase kehakaaluga laste osatähtsus, mis on viimastel aastatel 
oluliselt tõusnud. Põlvamaal on ülekaalulised 24% 1. klassi ja 31,4% 4. klassi lastest, mis on sarnane 
Eesti keskmisele. Siiski on Põlvamaa üks väheseid maakondi, kus viimase viie aasta jooksul on 1. 
klassi minevate ülekaaluliste laste osatähtsus vähenenud. Täiskasvanutest on ülekaalulised rohkem 
kui pooled Põlvamaa elanikest (51,3%).

Tasakaalustamata toitumine ning vähene ja ebaregulaarne liikumine on olulised riskitegurid liigse 
kehakaalu tekkes ja teatud mittenakkushaigustesse (südame-veresoonkonnahaigused, teatud tüüpi 
kasvajad ja II tüüpi diabeet) haigestumisel. Põlvamaal söövad köögivilju vastavalt tasakaalustatud toitu-
mise põhimõtetele vaid kolmandik (29,5%). Neid, kes tööpäeviti vabal ajal veedavad ekraanide taga 4 
tundi ja enam, on Põlvamaal 23,2% täiskasvanutest, mis on Eesti keskmisest parem näitaja. Võrreldes 
Eesti keskmisega on sama palju selliseid täiskasvanuid, kes kord nädalas või sagedamini harrastavad 
tervisesporti (60,2%).

Enam kui pool enneaegse (enne 65. eluaastat) suremuse ja haigestumuse tõttu kaotatud eluaastatest 
Eestis tuleneb riskiteguritest või riskikäitumisest. Meeste hulgas kaotatakse enim eluaastaid alkoholi ja 
teiste uimastite tarvitamise tõttu, sellele järgnevad tubaka tarvitamine ning kõrge vererõhk. Naistel on 
peamisteks teguriteks kõrge vererõhk, kõrge kehamassiindeks ning toitumisega seotud mõjurid. 
Põlvamaal on Eesti keskmisega samal tasemel vastajate osatähtsus, kes tarvitavad alkoholi kord näda-
las või sagedamini: selliseid inimesi on 37,1% täiskasvanud elanikest. Alkoholi tarvitamine võib seostu-
da mitmete teiste näitajatega, nt haigestumised ennetatavatesse haigustesse, vigastustesse, vaimse 
tervise probleemide esinemine, kuid samuti võivad ilmneda seosed kogukonna üldise toimetulekuga, 
kuritegevuse, tööhõive ja/või töötusega. Iga viies täiskasvanud põlvamaalane on igapäevasuitsetaja, 
mis on küll Eesti keskmisest väiksem, kuid siiski arvestatavat tervisekaotust põhjustav näitaja.

Et kasvajatest tingitud tervisekaotus on Põlvamaal teisel kohal südameveresoonkonna haiguste järel, 
on maakonna terviseolukorra parandamiseks oluline kasvajate varajane avastamine ja õigeaegne ravi. 
Põlvamaa rinnavähi sõeluuringutega hõlmatus on Eesti keskmisest parem, kuid siiski võttis sõeluurin-
gust osa vaid 61% kutsututest. Emakakaelavähi sõeluuringutega hõlmatus on veel madalam: 44,7%.

Üle poole (64,6%) Põlvamaa elanikest ütleb, et nad on olnud viimase 30 päeva jooksul masendunud, 
õnnetud (depressioonis) ning 7,4% täiskasvanud elanikest on mõelnud enesetapule. Need näitajad 
peegeldavad elanike osatähtsust, kellel on või võib tekkida vajadus vaimse tervise teenuste järgi. 
Teenuste kõrval on olulised ennetustegevused vaimse tervise edendamiseks – sotsiaalsete kontaktide 
suurendamine ja isolatsiooni vältimine; huvialategevuste võimaluste arendamine ja taskukohaseks 
muutmine jne.

Psüühikahäiretest pöördutakse Eestis psühhiaatrite ambulatoorsetele vastuvõttudele kõige enam 
ärevushäirete, meeleoluhäirete ja orgaaniliste psüühikahäirete (sh dementsus) tõttu. Psühhiaatrilise 
haiglaravi puhul on esikohal alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired, teisel kohal 
skisofreenia ja luululised häired ning kolmandal meeleoluhäired.
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Tervise ja heaoluprofiili tegevuskava 
eesmärkide täitmine 2019–2022. Raport.
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Ennetustöö spetsialist
SA Põlvamaa Arenduskeskus

15

EESMÄRK 1
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PROTSESS

TÄPSUSTUSED

JÄRELDUSED

Laste ja noorte vaimse tervise probleeme märgatakse ja luuakse eeldused toimivaks süsteemiks

• alkoholi mittetarbivate alaealiste arv kasvab 55% ni
• mittesuitsetavate alaealiste arv kasvab. 80% 6. kl. lastest ei ole suitsetajad ja vähemalt 50% 9. kl. lastest
• lastega seotud perevägivalla juhtumite arvu vähenemine (või pigem ilmsiks tuleb suurem arv 
   perevägivalla juhtumeid ja lapsed saavad varajast abi)
• „Imelised aastad“ programmi läbinud perede arvu kasv, üle 100 pere
• Laste ja noorte vaimse tervise olukorra kaardistus

• 2019. aasta sügisel viidi Põlva maakonna koolide 6. ja 9.klasside laste seas läbi vaimse tervise uuring. 
Uuringu alusel valmis põhjalik raport. Samal aastal viidi läbi koos koolide õpetajate ja koolijuhtidega 
arutelud, kuidas edasi liikuda. 

• Samal ajal alustati 2 Põlva valla lasteaias programmi „Heaolu loov kool ja lasteaed“, mis toetab õpetajate 
  vaimset heaolu. Tasakaalus õpetaja, tasakaalus laps. 2022. aastal liitus programmiga ka üks kool.
• Programm Kiusamisvaba Kool (KiVa) on neljas Põlvamaa koolis.
• Programm SPIN, mis toetab laste emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arengut, 
   on teist aastat Põlva vallas.
• Tervist edendavad koolid ja lasteaiad algatasid protsessi võrgustiku liitmiseks ja nii sündis uus võrgustik 
   TEHA (tervist edendavad haridusasutused)
• PAKi algatusel sooviti luua ka tugi- või nõustamiskeskust, kus õpetaja või sotsiaalpedagoog saab 
   vajadusel abi või nõustamist, kuid see on jäänud tahaplaanile rahaliste vahendite puudumise tõttu.
• Põlva valla lasteaedades piloteeritakse programmi „Seikluste laegas“, mis on suunatud laste ülekaalu 
   vähendamisele. Ülekaal on soodustegur vaimse tervise probleemide tekkeks.
• Tervise Arengu Instituut viib läbi HBSC uuringut iga 4 aasta tagant ja juba alates 2005 aastast, 
   mis võimaldab võrrelda andmeid võrreldes 10 a. tagasi
• Põlva maakonna gümnaasiuminoortele viidi läbi aktiivmeetodite õppepäev 
  (Avatud ruumi meetod, maailma kohviku meetod jne), et toetada nende oskust otsida koos 
   kaaslastega lahendusi erinevatele küsimustele. Koroonapandeemia algus katkestas selle tegevuse

Eesmärk täitus osaliselt. Valdavalt keskenduti neil aastatel vaimse tervise probleemi teadvustamiseks 
ja esile toomiseks.
Kindlasti vajalik jätkata tugisüsteemi loomisega, kus last märgatakse ja toetatakse. 
Kuid kindlasti ei ole see jõukohane ühele inimesele, tugisüsteemi loomist saab teha koostöös 
KOVi ja Haridus- ja Noorteametiga, võimalik, et on vaja kaasata veel osapooli

 Luua eeldused Põlvamaa laste kehalise aktiivsuse suurendamiseks
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EESMÄRK 2

INDIKAATORID

PROTSESS

TÄPSUSTUSED

JÄRELDUSED

 Luua eeldused Põlvamaa laste kehalise aktiivsuse suurendamiseks

•Laste ülekaalulisus ja rasvumine on jäänud samale tasemele või langenud (iga 5 laps on ülekaaluline)
•Koolilapsed on viiel päeval nädalas tund aega aktiivsed ning see näitaja on tõusutrendis
•Kõikides KOVides toimuvad regulaarselt liikumissarjad lastele ja noortele
•Ujumise algõpetus kõikide lasteaedade viimases rühmas
•Kõikides haridusasutustes toimub õuesõpe jm liikumist toetavad tõenduspõhised projektid

Koolides tegeletakse liikumisaktiivsuse suurendamisega, kuid puudub süsteemsus. Põlvamaal 3 kooli 
ühinenud programmiga „Liikuma Kutsuv Kool“, kus toimuvad aktiivsed liikumisvahetunnid. Põlva 
maakonnas Põlva Vallas piloteeriti lasteaedades sekkumist „Seikluste laegas“, kus pearõhk on liikumis-
pausidel, puhta vee joomisel ja tervislikel vahepaladel.
Põlvamaal loodud TEHA võrgustik, kus üheks teemaks on liikumisaktiivsuse suurendamine, kuid 
hetkel puudub tegevusplaan.
Liikumissarju korraldab Põlvamaa Spordiliit

Spordikoolid ja klubid väga valla keskuste põhised ning hajaasustuses elavad lapsed on ebavõrdses 
olukorras võrreldes keskuses elavate lastega. 
Koolides, kus tehakse liikumisüritusi puudub süsteemsus ning auhindadeks sageli maiustused ja 
kommid.

Eesmärk täidetud osaliselt.
Tegevusega peab jätkama, kuid tähtis on koostada plaan erinevatele vanuse-
gruppidele. Tegevust toetaks oluliselt tervisedenduse spetsialisti olemasolu igas vallavalitsuses, kes 
jälgib hindab olukorda, jälgib protsesse, koostab tegevusplaani, kaasab kohaliku sidusrühma ja viib 
kohapeal tegevused ellu, maakonna tervisedendaja ajaline ressurss piiratud.

20



EESMÄRK 3

INDIKAATORID

PROTSESS

TÄPSUSTUSED

JÄRELDUSED

Koostöös Põlva Politseijaoskonna, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi spetsialisti ja Päästeameti ennetu-
stöö spetsialistiga toimusid seminarid ja vestlusringid kõigis Põlva maakonna valdade eakate klubides. 
Toimusid kodu- ja tuleohutuse alased koolituspäevad vallavalitsuse sotsiaaltöötajatele ja koduhool-
duse spetsialistidele.
Samuti tegeleb Päästeamet ise regulaarselt kodude tuleohutumaks muutmisega, läbi elanike nõusta-
mise ja küttekollete renoveerimise projekti. Samuti teavitatakse ja koolitatakse korteriühistuid

Esialgselt planeeritud infopaketi koostamine jäi teostamata spetsialistide suure koormatuse tõttu. 
Toimusid eakatele suunatud vestlusringid kodu-, tule- ja veeohutusest

Tegevust ei jätkata, kuna erinevad ametkonnad tegelevad sellega iseseisvalt. 
Maakonna arenduskeskusel on toetav funktsioon.

Põlvamaa väikelaste ja eakate vigastuste ennetamine

Eakate ja väikelaste tule-, vee-, kodu- ja liiklusvigastuste arvu vähenemine ehk nulltolerants 
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INDIKAATORID

TÄPSUSTUSED

JÄRELDUSED

EESMÄRK 4
Põlvamaa tööealise elanikkonna alkoholi liigtarvitamine väheneb.

•Vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarbinud Lõuna-Eesti naised 8,2% ja mehed 17,9%
•Alkoholi kuritarvitamisega seotud vägivalla ja kuritegevusjuhtumid langustrendis
•Põlvamaal tervishoiuteenuse pakkujate registreeritud vigastuste välispõhjused: 2017. aastal (vanuserüh-
mas 18+) 100 000 elanikku kohta 13 614 vigastust; 2021. aastal 13030 vigastust välispõhjusel
•Surmad Põlvamaal 2017. aastal alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse, 15 surmajuhtumit, 
arv on jäänud samaks ka 2021 aastal. 

PROTSESS
•Peamiselt on toimunud igal aastal alkoholi testostlemised, et kaardistada alkoholi 
kättesaadavus alaealistele.
•Eelnevast lähtuvalt on koolituspäevad müüjatele vastutustundliku müügi edendamiseks.
•PPA fookuses perevägivalla märkamine, vähendamine, ennetamine, eriti kui on peres lapsed.

•Lõuna-Eesti Haigla liitunud programmiga „Tervem ja kainem Eesti“ pakuvad terviklikku lahendust 
alkoholist loobujatele. Teenindavad ka Põlva maakonda. 
•Põlva Politseijaoskond oluliseks partneriks testostlemiste läbiviimisel ja müüjate koolitamisel, samuti 
fookuses perevägivalla juhtumid.
•PPA viib sagedasti läbi „Kõik puhuvad“ sekkumist, mis on oluline alkoholi tarvitanute liiklusest eemal-
damiseks
•Tervise Arengu Instituut käivitanud projekti „KOV võimekuse tõstmine tegelemisel rahvatervise 
teemadega“
•Tervise Arengu Instituut on töötanud välja õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat“, kus on 
juhised, kuidas lõimida heade väärtuste teemat igapäeva tundidesse

Põlvamaa tööealise elanikkonna alkoholi liigtarvitamise vähendamise eesmärk ei ole täitunud. 
• Täiskasvanutega keeruline tegeleda, väärtused kujunevad lapsepõlves ja hiljem neid raske muuta
• Mõõdikud kirjeldasid pigem tagajärgi ning ennetuses neid keeruline mõjutada. 
  Pigem võimalik, kui alustada tööd laste ja noortega
• Tõhusaid meetmeid alkoholi liigtarvitamise vähendamiseks saab rakendada 
   riiklikult seadusandlusega. 
Tegevusega ei jätkata, kuna täisealise elaniku alkoholi tarvitamise piiramiseks on keeruline tegeleda 
maakonna tasandil. Tegevused juba toimuvad mitmetel tasanditel ja dubleerimine ei ole vajalik.
•  Hästi toimivaid meetmeid saab rakendada riiklikult, nagu on nimetatud „Alkoholipoliitika Rohelises  
raamatus“ läbi aktsiisi tõstmise, kellaaegade piiramisega ja müügkohtade vähendamisega.
•  Samuti saab KOV kehtestada müüjatele ja ettevõtjatele teatud reeglid ja piirangud.
•  Raviteenuse pakkumisega tegelevad väga hästi tervishoiuasutused.
•  Politsei koostöös SKA MARAC projektiga teevad tõhusat koostööd kõrge vägivallariskiga perede 
välja selgitamiseks.
•  Ka KOVide võimekus rahvatervise küsimustega tegelemisel muutub järjest paremaks, läbi tervise 
Arengu Instituudi käivitatud „KOV võimekuse…“ projekti.
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Fookusprofiil: Põlvamaa laste ja noorte 
vaimse tervise riski- ning kaitsetegurid

Põlvamaa tervisestrateegia koostamise juhtrühm
Protsessijuht Elo Paap
Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus

Põlvamaa profiili tervise ja heaolu olukorda kirjeldavas artiklis ja eelmise perioodi eesmärkide täitmise 
raportis tuuakse esile maakonna ennetustegevuse olulisemad väljakutsed, millega järgnevatel aastatel 
terviseedenduse valdkonna arengu planeerimisel arvestada. Selleks, et pikendada maakonna elanike 
oodatavat ja tervena elatud eluiga, on oluline keskenduda enneaegse suremuse vähendamisele 
südame-veresoonkonna ja vigastustest põhjustatud haigustesse ning ennetada erinevate kasvajate 
väljakujunemist. Nimetatud haigestumiste olulisteks mõjuteguriteks on elanikkonna ülekaal ja järjest 
suurenevad vaimse tervise probleemid.

Põlvamaa ennetustegevuse strateegia peamine fookus on otsustatud suunata järgnevaks 12 aastaks 
laste ja noorte vaimse tervise probleemide ennetamisele. Selleks, et ennetustegevus oleks rajatud 
kindlatele alustele, on järgmises peatükis kaardistatud Põlva maakonna laste- ja noorte vaimset tervist 
kirjeldavad riski- ja kaitsetegurid. Tegurid on jaotatud kolme tunnusrühma, mis on omavahel tihedas 
vastastikuses seoses: individuaalsed, sotsiaalmajanduslikud (sh lasteaed, kool, pere), ühiskondlikud. 
Tunnusrühmi omakorda kirjeldatakse läbi mõõdetavate indikaatorite, mis võivad olla terviseprobleemi 
ilmnemise riski- või kaitseteguriks. Riskitegurid ennustavad mingit tagajärge ja on selle tagajärjega 
tõenäoliselt põhjuslikult seotud (1). Kaitsetegurid on omadused, tänu millele leiavad negatiivsed 
tagajärjed aset väiksema tõenäosusega või mis aitavad leevendada riskitegurite negatiivset mõju (1).

lapsed
0-6a

lapsed
7-18a

lapsed
7-15a

tööealised
 19-64a

 eakad
 65-....a

Rahvaarv
KOKKU

Kanepi vald

Põlva vald

Räpina vald

PÕLVA MAAKOND KOKKU

300

861

324

1485

573

1739

640

2952

430

1302

484

2216

2869

7706

3690

14 264

1064

3156

1518

5738

4805

13 462

6172

24 439

Haldusüksus

Tabel 1. Põlva maakonna rahvastik seisuga 01.01.2022. a. 
Allikas: Rahvastikuregister

*allikas: Oja L, jt. (2019). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring. 2017/2018. õppeaasta tabelid. Tallinn: Tervise 
Arengu Instituut. Käesolevas profiilis on kasutatud allika Lõuna-Eesti andmeid, kuhu kuuluvad Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, 
Valga-, ja Võrumaa. Info kajastamisel kasutatakse profiilis ainult kohanime Põlvamaa või Põlva maakond. Uuringu 
valimiks olid 11-, 13- ja 15-aastaste õpilaste vanuserühmad. Käeolevas profiilis andmeid kajastades kirjeldatakse kõik 
eelnimetatud vanused koos märksõnaga lapsed. Kui andmed kajastavad konkreetset vanuserühma, siis tuuakse see 
eraldi välja.

**allikas: Sisask, M., Viitamees, I., Lillak, KR., Värnik, P. (2020). Vaimse tervise uuring Põlvamaa koolides 6. ja 9. klasside 
õpilaste hulgas. Uuringu raport. Tallinn.
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I Vaimset tervist mõjutavad individuaalsed tegurid

Vaimset tervist mõjutavad nii inimese individuaalsed omadused kui ka kogemused ja käitumis-
mustrid. Lisaks on leitud, et vaimset tervist mõjutavad veel vanus (ealised arenguprotsessid), 
sissetulek, rahvuslik kuuluvus, üldine füüsiline-vaimne terviseseisund, hinnangud enda tervisele. 
Inimeste subjektiivset vaimset heaolu ja selle hindamise tähtsust ei saa alahinnata – uuringud ja 
analüüsid kinnitavad, et selline subjektiivne hinnang oma heaolule on sisukas ja oluline viis hinnata 
vaimset tervist. (2)

A. RISKITEGURID

1. Negatiivne enesehinnang

*Põlva maakonna 11-, 13- ja 15-aastastest lastest hindavad oma tervist rahuldavaks või 
väga halvaks 12% sihtrühmast, mis on Eesti keskmisega (14,1%) võrreldes parem näitaja. 
*11-, 13- ja 15-aastastest lastest 15,8% suudavad põhjendada tervisega seotud valikuid; oskavad 
hinnata tervisega seotud info õigsust; suudavad otsustada, kuidas tema enda käitumine mõjutab 
tervist; oskavad tuua näiteid tervist paremaks muutvatest asjadest – seega on kõrge tervisealase 
kirjaoskusega.

2. Füüsiline seisund

Põlvamaa lastest:
*on 17,2% 11-, 13- ja 15-aastaste vanuserühmas ülekaalulisi/rasvunuid. 
Poisse 20,6% ja tüdrukuid 13,5%;
*on 56% vähemalt 60 minutit kehaliselt 1–4 päeva nädalas aktiivsed;

**Põlvamaa 6. ja 9. klasside seas läbi viidud uuringust selgus, et vanuse kasvades suureneb madala 
heaoluga õpilaste osakaal. 9. klassi õpilastest oli kõrge heaoluga 59,7% uuringus osalenud õpilastest 
ja madala heaoluga keskmiselt 40,3% uuringus osalenud õpilastest. Madala heaoluga 9. klassi tüdru-
kute osakaal on võrreldes poistega märkimisväärselt suurem (tüdrukud 56% ja poisid 26%).

Tabel 2. Ülekaalulised ja rasvunud lapsed 1. ja 4. klassis. 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, COSI02 

2015/
2016

Eesti kokkuAasta Sugu Põlva maakond

1. klass 1. klass4. klass 4. klass

2018/
2019

Poisid ja tüdrukud

Poisid 

Tüdrukud

Poisid ja tüdrukud

Poisid 

Tüdrukud

26,1

29,0

23,0

26,5

27,9

25,0

-

-

-

32,7

37,8

27,6

27,2

35,3

18,1

24,0

29,2

19,2

-

-

-

31,4

35,9

26,5

24



3. Tervist kahjustavad harjumused

Põlva maakonna 15-aastastest lastest:
*on 31,7% 13-aastaselt või varem proovinud esimest korda sigarette (poisid 49,7%, tüdrukud 29,8%);
*on 33,7%, elu jooksul kolmel ja enamal päeval suitsetanud sigarette (poisid 38,0%, tüdrukud 29,4%), 
mis on sarnane teiste maapiirkondade andmetega;
*on 38,6%%, elu jooksul kolmel ja enamal päeval suitsetanud e-sigarette (poisid 51,8%, tüdrukud 
25,0%). Poiste puhul on teiste maapiirkondadega (44,2%) võrreldes näitaja kõrgem;
*on 18,3%, elu jooksul kanepit tarvitanud (poisid 24,9%, tüdrukud 11,6%);
*on 32,2%, kaks või rohkem kordi purjus olnud. Poisid purjutavad rohkem (34,5%) kui tüdrukud 
(29,9%);
*on 6% 11-15-aastaste hulgas vähemalt korra nädalas mingit alkohoolset jooki tarbivad noored 
(poisid 7,5%, tüdrukud 4,2%). 

**Põlvamaa uuringu väitel:
– 6. klassi õpilastest  41% kasutas vabal ajal arvutit või nutiseadet päevas 1–3 tundi, 22,2% õpilastest  
4–5 tundi või rohkem.  9. klassi õpilaste seas oli kõige rohkem neid, kes kasutasid vabal ajal arvutit 
või nutiseadet 4–5 tundi päevas (35,3%), 1–3 tundi kasutas 34,8% ja rohkem kui 5 tundi kasutas 26,1% 
õpilastest. Kokkuvõttes rohkem kui 5 tundi kasutas vabal ajal arvutit või nutiseadet pea veerand 
õpilastest.
– on 37% 6. klassi õpilastest oma esimese sigareti proovinud 9-aastaselt.
– pea pool 9. klassi õpilastest oli viimase aasta jooksul tarvitanud alkoholi (47,8%; n=87). 6. klassi 
õpilastest oli alkoholi tarvitanud 7,5% (n=13).

4. Haigusseisundid ja hariduslikud erivajadused

Põlva maakonna lastest:
*74,7% kurdavad vähemalt ühte tervisekaebust peaaegu iga nädal või sagedamini (pea- või kõhuvalu, 
ärritatud olek, halb tuju, närvilisus, masendus, kurbus, raskus uinumisel);
*25% poistest ja 37% tüdrukutest (kokku 30,8%) on kogenud viimasel nädalal depressioonisümptom-
eid;
*21,9% poistest ja 37,7% tüdrukutest (kokku 29,3%) on kogenud viimasel 12 kuul depressiivseid 
episoode;
*13,8% 13–15-aastastest poistest ja 23,6% tüdrukutest (kokku 18,4%) on mõelnud viimase 12 kuu 
jooksul enesetapule.

**Põlvamaa uuringus osalenud 9. klassi õpilastest on madala heaoluga tüdrukute osakaal (56%) 
kõrge, mis on ligilähedane HBSC uuringu sama tunnuse näitajaga (51,2%) ehk iga teine uuringus 
osalenud 15-aastane tüdruk on kogenud viimasel nädalal depressioonisümptomeid. 

Tabel 3. Puudega noored, 1. jaanuari seisuga. 
Allikas: Statistikaamet NH02.

Kogu 
Eesti
2019

Põlva 
maakond
2019

7-26-
aastased puudega noored

Tunnus

7-15-
aastased puudega noored

16-26-
aastased puudega noored

Kogu 
Eesti
2020

Põlva 
maakond
2020

Kogu 
Eesti
2021

Põlva 
maakond
2021

14 506

8760

5746

466

262

204

13 714

8081

5633

12533

7112

5421

400

211

189

342

171

171
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Tabel 4. Puudega inimesed, 1. jaanuari seisuga. 
Allikas: Statistikaamet THV23

Põlva  maakond

0-15-
aastased 

Kokku

2018 2019

16-24-
aastased 

2020 2021 2022

6287 6407 5990 5543 5068

384

146

328

162

270

162

213

136

194

117

Põlvamaal oli 2021/22 õppeaastal tuge vajavate õpilaste arv üldhariduskoolis (tõhustatud+eritugi)
järgmine: 
Kanepi vald 25 (kokku õpilasi 371) 
Põlva vald 130 (kokku õpilasi 1223) 
Räpina vald 31 (kokku õpilasi 490) 

Joonis 5. HEV õpilased Põlva maakonnas 2019–2022. 
Tuge vajavate õpilaste hulk üldhariduskoolis (tõhustatud tugi ja eritugi). 
Allikas: Rahandusministeerium

Aasta
2019
2020

Kanepi vald Põlva vald  Räpina vald Põlva  maakond

2021
2022

10

9

8

7

6

5

6,6 6,7

4,5

6,2

5,4

8,8

5,8

7,5

5,9

9,8

4,2

7,8

6,7

10,6

6,3

8,9

Märkus: Andmed võivad näidata nii seda, et hariduslike erivajadustega õpilaste hulk on kasvutrendis, 
kui ka seda, et hariduslikke erivajadusi osatakse paremini märgata ning nendega tegeletakse kasvavas 
trendis.
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B. KAITSETEGURID

1.  Positiivne enesehinnang

Põlva maakonna lastest:
*hindavad oma eluga rahulolu kuue või enama palliga 88,2%. Poisid hindavad rahulolu kõrgemalt 
(90,8%) kui tüdrukud (85,4%);
*hindavad oma tervist heaks või väga heaks 87,9%, mis on kõrgem Eesti keskmisest (85,9%). Poisid 
hindavad tervist positiivsemalt kui tüdrukud. Vanuse kasvades 11. eluaastast kuni 15.eluaastani 
väheneb hea/väga hea tervisehinnanguga noorte hulk ja seda nii poiste kui ka tüdrukute seas;
*hindavad oma tervist väga heaks 37,4%.

**6. klassi õpilaste seas oli kõrge vaimse heaoluga 77,7% uuringus osalenutest.

2. Tervist toetavad harjumused

Põlva maakonna lastest:
*on vabal ajal vähemalt kaks korda nädalas intensiivselt kehaliselt aktiivsed 67,1%. Vanuse suurenedes 
kehaline aktiivsus langeb: 11-aastased poisid – 73,9%, 15-aastased poisid – 68,1%; 11-aastased 
tüdrukud – 70,1%, 15-aastased tüdrukud – 58,5%;
*on igal nädalapäeval vähemalt tund aega mõõdukalt kehaliselt aktiivsed 14,2 %;
*on 40,4% 5–7 päeval nädalas vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivne (Eesti 41,1%);
*on koolipäevadel soovitatava uneaja maganud vastajatest 66,3%. Vanemad lapsed magavad vähem – 
11-aastased poisid 80,7%, 15-aastased poisid 55,4%; 11-aastased tüdrukud 79,3%, 15-aastased 
tüdrukud 57,2%;
*on viiel koolipäeval hommikusööki söönud vastajatest 60,7%. Vanemad lapsed söövad vähem hom-
mikusööki: 11-aastased poisid 65,9%, 15-aastased poisid 57,8%; 11-aastased tüdrukud 63,1%, 
15-aastased tüdrukud 53,4%;
* on koolipäevadel soovitatava uneaja maganud vastajatest 66,3 %. Vanemad lapsed magavad vähem: 
11-aastased poisid 80,7%, 15-aastased poisid 55,4%; 11-aastased tüdrukud 79,3%, 15-aastased 
tüdrukud 57,2%;

**vähem kui üks tund päevas veedab arvutis 13,1% 6. klassi õpilastest ja 3,8% 9. klassi õpilastest;
**magavad tervist toetavat und (9 ja rohkem tundi) 
20,7% Põlvamaa 6. kl õpilastest ja 6,5% 9. kl õpilastest.

Täpsustavad teaduspõhised väited: INDIVIDUAALSED TEGURID 

    Väga heaks või heaks hindab oma tervist 86% ja oma eluga on üle keskmise rahul 87% lastest. Poisid    
on enda hinnangul eluga rohkem rahul ja parema tervisega kui tüdrukud.
    Subjektiivseid tervisekaebuseid esineb peaaegu iga päev ligikaudu kolmandikul õpilastest, tüdrukutel  
rohkem kui poistel.
   Tüdrukute kurvameelsuse ja depressiivsete episoodide sagedus on ajavahemikus
2010–2018 tõusnud 8% võrra.
    13–15-aastastel tüdrukutel oli suitsiidimõtteid viimase aasta jooksul 26% ja poistel 13%, 
seega esineb suitsiidimõtteid poistel kaks korda vähem kui tüdrukutel. 
   Hommikusööki söövate õpilaste hulgas esineb vähem ülemäärast kehakaalu, mistõttu on oluline 
pöörata lisaks tervislikule toitumisele rohkem tähelepanu ka hommiksöögi söömise tähtsusele.
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     Energiajookide tarbimine on mõnevõrra tõusnud võrreldes eelmiste uuringuperioodidega ja on 
märkimisväärne, et poiste hulgas on selliste jookide tarbijaid üle kahe korra enam kui
tüdrukute hulgas. 
     Ülemäärase kehakaaluga (s.o ülekaaluline ja rasvunud) oli 21% poistest ja 14% tüdrukutest ning 
see      näitaja on tõusnud iga uuringuaastaga. Liigse kehakaaluga õpilaste hulgas on rohkem neid, 
kes söövad harvem hommikusööki, nad on vähem aktiivsed ja veedavad rohkem aega televiisori- 
ja/või arvutiekraani ees võrreldes normaalkaaluliste õpilastega.
     Uuringutulemuste põhjal võib öelda, et õpilaste kehakuvand vastab üldiselt nende enesehinnan-
gulisele kehakaalule. See näitab, et enesehinnangulisi kehakaalu näitajaid võib usaldada ja need 
annavad hea ülevaate kehakaalu dünaamikast.
    Soovitustele vastaval määral (vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehalist 
tegevust päevas) liigub keskmiselt vaid 16% 11−15-aastastest kooliõpilastest, 17% poistest ja 14% 
tüdrukutest.
     Vanemaks saades mõõdukas kehaline aktiivsus langeb. 11-aastastest lastest on vähemalt tund 
aega viiel ja enamal päeval nädalas mõõdukalt aktiivsed 48%, 13-aastastest 40% ja 15-aastastest 
35%.
  Tüdrukud on poistest aktiivsemad sotsiaalmeedias. Poisid mängivad tüdrukutest rohkem 
arvutimänge.
      Neli õpilast viiest teevad koolitöid arvutis ja neist kolmveerand kulutavad selleks kuni kaks tundi   
päevas.
      Pikem ekraaniaeg mõjub negatiivselt nii õpilaste tervisele, heaolule kui ka õppimisele.
      Koolipäevadel unevaeguses olevate õpilaste hulk kasvab koos vanusega. 11-aastaste seas on alla 
soovitusliku uneajaga 17% noortest, 15-aastaste seas on selliseid noori poiste seas juba 43% ja 
tüdrukute seas 39%.
      Igapäevaseid suitsetajaid oli 15-aastaste seas 2018. aastal ligi 7% poistest ning 4% tüdrukutest. 
Suitsetamine on seotud ka teiste meelemürkide tarvitamisega (alkohol, kanep).
    E-sigareti suitsetaja profiil erineb veidi tavasigareti suitsetaja omast. Oluline seos esineb siinkohal 
perekonna madala  toetuse, koolis käimise mittemeeldivuse ning madala õppeedukusega.
     Suitsetamise populaarsus noorte seas langeb. Oluline on tähelepanu suunamine uutele tubaka- 
ja nikotiinitoodetele, sest nende tarbijaskond ei kattu traditsioonilise sigareti suitsetajatega ning tihti 
levib uute toodete kohta ka eksitavat infot.
     Võrreldes 2014. aastaga on kasvanud õpilaste osakaal, kes ei ole kunagi oma elu jooksul tarvita-
nud alkoholi. Erinevate uuringuaastate jooksul on langenud iganädalaselt alkoholi tarvitavate ja 
purjus olnud õpilaste osakaal. 
    Uimastite tarvitamine, sh sigarettide suitsetamine, alkoholi ja kanepi tarvitamine on omavahel 
seotud. Oluline on arendada laiapõhjalist uimastiennetust, kuna hoides ära või lükates edasi ühe 
uimasti tarvitamist, on võimalik vähendada teiste uimastite tarvitamise tõenäosust. (3 ja 4)
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II Vaimset tervist mõjutavad
sotsiaalmajanduslikud tegurid

Vaimset tervist mõjutavad lapse elukaare vältel kõik keskkonnad, millega ta kokku puutub, kõik suhted, 
millesse laps satub, ning oskused, kuidas nendes keskkondades ja nende suhetega toime tulla. Laps 
kogeb erinevaid olukordi ja sündmusi sünnist koolimineku, murdeea, elukutsevalikute, partnerlus-
suhete ja lapsevanemaks saamiseni. Igas eluetapis mõjutavad valikuid perekond, haridusasutused, 
eakaaslased, huviringid jne. Iga toetamata arenguperiood ja keskkond lapse elus teeb lapse haavatava-
maks tema järgmiste arenguetappide ülesannete täitmisel. (5)



A. RISKITEGURID PERES/KODUS

1.  Suhted vanematega ja vanemate hoiakud

Põlva maakonna 11–15-aastased lapsed:
*peavad probleemseks oma vanemate alkoholitarvitamist 23,5% juhtudest;
*väidavad 31% juhtudest, et nende vanemad on neile alkoholi pakkunud;
*isaga muredest rääkimise kerguse osakaal väheneb oluliselt 15-aastastel tüdrukute hulgas (11-aas-
tased 87,1%, 13-aastased 70,3% ja 15-aastased 62,2%);
*11-aastased tüdrukud arvavad, et neil on emaga kerge või väga kerge (91%) rääkida, poiste arvamus 
selles vanusegrupis on 87,7%.

**Põlvamaa 6. ja 9. klasside õpilaste seas läbi viidud uuringust selgus, et esineb seos kõrge 
heaolu ja võimalusega lapsevanemaga oma muredest rääkida. Madala heaoluga  õpilaste hulgas on nii 
6. kui 9. klassis väiksem osakaal neid lapsi, kes said lapsevanemaga oma
muredest rääkida – vastavalt 71,8% (n=28) ja 54,8% (n=40).

  2. Täiskasvanute halb eeskuju

Tabel 5. Täiskasvanute alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu vältel. 
Allikas: Tervise Arengu Instituut.

Eesti
keskmine
2018

Lõuna-
Eesti
2018

Mitte kordagi

Kordade arv

2-3 korda kuus
ja harvem

Kord nädalas ja sagedamini

Eesti
keskmine
2020

Lõuna-
Eesti
2020

 14,9

50,6

34,5

15,0

49,4

33,4

15,1

51,5

35,5

14,9

52,3

32,8

Tervise Arengu Instituudi andmetel on Lõuna-Eestis mittesuitsetavaid mehi vähem kui Eestis keskmi-
selt (mittesuitsetajaid Lõuna-Eestis 29,3%, Eestis keskmiselt 33,45), samas on mittesuitsetavaid naisi 
Lõuna-Eestis rohkem (58,7%, Eestis keskmiselt 53,8%). Igapäevasuitsetajaid on Lõuna-Eesti meestest 
25,2% (Eestis keskmiselt 25,6%) ja naistest 10,7% (Eestis keskmiselt 12,5%).

Tabel 6. Lähisuhtevägivalla juhtumid 2019–2020 Põlvamaal. 
Allikas: PPA.

Haldusüksus Tunnus 2019 2020 2021

Kanepi
vald

Põlva
vald

Räpina
vald

Kokku

LSV juhtumid kokku

...neist alaealise osalusel

LSV juhtumid kokku

LSV juhtumid kokku

LSV juhtumid kokku

...neist alaealise osalusel

...neist alaealise osalusel

...neist alaealise osalusel

95 57 68

27% 17% 20%

189 197 179

82 92 64

366 346 311

26%

29%

26% 19%

32%

14% 15%

25%

19%
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  3. Perekondlik eluolu

*Põlvamaal elab üksikvanemaga peres 15,6% 11–15-aastastest õpilastest;
• Statistikaameti andmetel (RV35U) lahutati 2020. aastal Põlvamaal 32 abielu, 
   kus olid ühised alaealised  lapsed. 

Tabel 7. Lahutanud Põlvamaal 2019–2020. 
Allikas: Statistikaamet, RV261U

Sugu

Mehed

Naised

2019 2020

50 39

41 31

B. KAITSETEGURID PERES/KODUS

1.  Vanemate seotus lapsega

Põlva maakonna 11–15-aastastest lastest:
*peab isaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks 78% (poisid 82,5% ja tüdrukud 72,7%). 
P_11 84,9%, P_13 83,1%, P_15 79,5%, 
T_11 87,1%, T_13 70,3%, T_15 62,2%;
*peab emaga muredest rääkimist kergeks või väga kergeks 86,1% (poisid 87,4% ja tüdrukud 84,7%). 
P_11 87,7%, P_13 88,9%, P_15 85,2%,
 T_11 91,0%, T_13 82,2%, T_15 81,5%.
*peab perekonnapoolse toetust kõrgeks 77,6% (poisid 79,7% ja tüdrukud 75,3%); 
P_11 82,1%, P_13 78,5%, P_15 78,7%, 
T_11 85,9%, T_13 73,1%, T_15 67,7%;
*einestab iga päev koos oma perega 41,5% (poisid 44,9% ja tüdrukud 37,6%). 
P_11 57,7%, P_13 48,5%, P_15 27,5%, 
T_11 52,7%, T_13 34,4%, T_15 27,0%.

**Põlvamaa 6. ja 9. klasside õpilaste seas läbi viidud uuringust selgus, et:
    esineb statistiliselt oluline seos „kõrge heaolu“ ja „võimalusega lapsevanemaga 
   oma muredest  rääkida“;
    kõrge heaoluga 6. klassi õpilastest 90% saavad oma muredest lapsevanemaga 
   rääkida (madala heaoluga 6. klassi õpilastest 71,8%);
    Kõrge heaoluga õpilaste hulgas on nii 6. kui 9. klassis suurem osakaal 
   neid lapsi, kes said lapsevanemaga oma muredest rääkida – 
   vastavalt 89,7% (n=122) ja 76,9% (n=83).

  

2. Pere tugi ja järjekindel distsipliin

Vanemaharidus. Programmis “Imelised aastad” on Põlvamaal osalenud 95 peret. 
2022. aasta aprilli lõpu seisuga on Põlva maakonnas lõpetanud 11 gruppi: 
27. aprillil 2022 lõpetab Räpina valla esimene grupp; Kanepis on olnud 2 gruppi; 
lisaks Põlva valla grupid.
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Tabel 8. Huvikoolis õppivate noorte osatähtsus Põlva maakonnas (%). 
Allikas: Statistikaamet, NH10.

Vanus Aasta Kogu Eesti PÕLVA MAAKOND Kanepi vald Põlva vald Räpina vald

7-26

7-16

17-26

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

28,8

29,9

30,3

50,0

50,3

50,2

6,0

7,5

7,5

19,7

20,5

19,6

37,1

36,8

34,0

4,2

4,5

4,6

10,7 23,3 17,4

12,9 24,1 17,5

12,5 22,8 17,1

20,6 43,4 33,6

22,4 42,7 32,7

21,1 39,0 31,2

1,7 5,1 3,9

3,2 5,0 4,4

3,3 5,0 4,6

     Laste ja vanemate vahelised head ning toetavad suhted on üliolulised laste psühhosotsiaalse heaolu 
kujunemisel ning riskikäitumise ja terviseprobleemide ennetamisel teismeeas. Olulised kaitsefaktorid 
noorukite riskikäitumise, suitsetamise ja alkoholi ning uimastite tarvitamise ennetamisel on vanemlik 
jälgimine ja vanematega koos veedetud aeg. 
     Koolis meeldib vähem käia õpilastel, kellel on raske rääkida oma muredest vanematega. 
     Kooli meeldivusega on oluliselt seotud ka pere majanduslik olukord: koolis meeldib käia 55% neist 
kes hindavad oma majanduslikku lukorda halvaks; neist,kes hindavad oma majanduslikku olukorda 
haks meeldib koolis käia 62%.

Kõige vähem teavad vanemad noorukite tegevusest internetis (emadest 68% ja isadest 76% teab 
vähe või ei tea mitte midagi) ja kõige rohkem selle kohta, kus viibivad nende lapsed öösel (emadest 
91% ja isadest 76% teab palju). 
     Isade teadlikkus oma laste tegevustest ja sõpradest on ligi kaks korda madalam kui emade teadlik-
kus. Emade teadlikkus sõpradest on ligi 73% ja isade teadlikkus ainult 39%.

Kasuemaga muredest rääkimist hindasid nii poisid kui ka tüdrukud kaks korda raskemaks võrreldes 
bioloogilise emaga muredest rääkimisega. Samuti hindasid noored 1,5 korda madalamalt kasuisaga 
muredest rääkimise kergust võrreldes bioloogilise isaga muredest rääkimisega.
    Perekonna struktuur mõjutab laste suitsiidimõtteid: kasuvanemaga peres kasvavatel lastel oli suitsii-
dimõtteid ligi kaks korda rohkem kui neil, keda kasvatasid kaks bioloogilist vanemat.

81% õpilastest usub, et nende pere tahab neid tõepoolest aidata. 
    Vanemaks saades tunnevad nii poisid kui tüdrukud vähem, et saavad vanematelt emotsionaalset 
tuge.
     Ligi kolmandikule õpilastest oli alkoholi pakkunud tema lapsevanem. Tänapäeva ennetuse seisuko-
halt lähtudes ei peeta sellist käitumist õigeks ja leitakse, et esimese alkoholi tarvitamisega võiks oodata 
vähemalt 18. eluaastani või kauem.
     Laste kehalist aktiivsust mõjutab perekonna majanduslik olukord.
(3 ja 4)

Täpsustavad teaduspõhised väited:
SOTSIAALMAJANDUSLIKUD PEREGA SEOTUD TEGURID 
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A. RISKITEGURID VÄLJASPOOL KODU

1.  Sotsiaalsus, suhted

 2021/22 õppeaastal oli õpilasi Põlva maakonnas 4453. 
Õpilaste arv erinevates vanusastmetes: 
∞  alusharidus 1029; 
∞  põhiharidus 2251; 
∞  üldkeskharidus 344. (EHIS)

Põlva maakonna 11-15-aastatest lastest:
*tajub kõrget sõpradepoolset toetust 57,1 %. Poisid (47,5%) tajuvad tüdrukutega (68%) võrreldes 
sõprade toetust vähem. Nooremad õpilased tajuvad sõprade toetust vähem kui vanemad;
*on elu jooksul huuletubakat tarvitanud 20,7% (15-aastaste puhul);
*on elu jooksul vesipiipu tarvitanud 32,4% (15-aastaste puhul);
*on 13-aastaselt või varem end esimest korda purju joonud 13% ;
*on korra või enam purjus olnud 20,1% 11–15-aastastest õpilastest, 
Eestis keskmiselt aga 18,3% õpilastest;
*on alkoholi proovinud 53,8% 11–15-aastastest õpilastest, Eestis keskmiselt aga 47,7% õpilastest;
*54,8 % on viimasel 12 kuul vähemalt ühel korral vigastatud olnud. Vanuserühmades 11., 13., ja 15. 
aastat.

**72,1% 6. klassi ja 94% 9. klassi õpilastest magab vähem kui 8 öötundi.

Põlva maakonna 11-15-aastaste laste hinnang kooli suhtes:
*„eriti ei meeldi“ ja „üldse ei meeldi“ koolis käia 40,1% vastanutest. Vanuse kasvades poiste rahulole-
matus koolis käimise osas (P_11: 48.8%; P_13: 44,7%; P_15: 38,5%) väheneb. Tüdrukute puhul on 
kõige rahulolematud 13-aastased (41,5%), seejärel 15-aastased (36%). Sama näitaja on 11-aastaste 
tüdrukute puhul vaid 29,5%;
*koolitööd peab mõningal määral või väga pingeliseks 42% õpilastest. Nii poiste kui ka tüdrukute 
puhul on 15-aastates vastanute hulgas koolitööd pingeliseks hinnanute osakaal kõige suurem (P-15: 
52,7% ja T_15: 62,8%);

**6. klassi õpilastest on koolis kiusamist kogenud 29,6% ning 9. klassi õpilastest 21,4%. 

Tabel 9. Põlvamaa üldhariduskoolide rahulolu koolikeskkonnaga 2021. aastal. 
Allikas: HARNO 

Sihtrühm Tunnus Keskmine hinnang

4. klass kooliga rahulolu 3,68

1.-9. klassi lapsevanemad lapse rahulolu kooliga

11. klass

õpetajad

kooliga rahulolu

tööga rahulolu

3,34

4,26

3,93

Märkus. Hinnatud 5-punktisel Likerti skaalal. (6)
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Tabel 10. 7–26-aastaste põhi- ja üldkeskhariduse katkestajate osatähtsus (%) elukoha järgi. 
Allikas: Statistikaamet, NH05.

Eesti kokku
Tunnus Tase

Põlva maakond

893

Katkestajate
arv

Katkestajate
osatähtus %

Põhiharidus

Üldkeskharidus

Põhiharidus

Üldkeskharidus

2018 20182019 20192020 20202021 2021

996 974 702

1436 1573 1522 1115

5 11 10 9

24 16 18 12

0,7 0,8 0,7 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4

5,5 5,6 5,8 4,1 5,2 3,4 4,1 2,5

2. Teenuste kättesaadavus

Tabel 11. Lähima noortekeskuse keskmine kaugus (km) noore elukohast 2021. aastal. 
Allikas: Statistikaamet, NH12

2,9

Kanepi vald

Põlva vald

Räpina vald

PÕLVA MAAKOND 

KOGU EESTI

4,1

4,4

3,3

5,8

Tugispetsialistidega kaetus Põlva maakonnas:
Tugispetsialistid on olemas järgmistes koolides ja lasteaedades: Räpina Ühisgümnaasium, 
Roosi Kool, Põlva Kooli Tugikeskus, Põlva Lasteaed Pihlapuu, Põlva valla Lasteaed Sinilind.
Väiksemates koolides ja loetelust välja jäänud lasteaedades ei ole kõiki vajaminevaid tugispetsialiste.
Hajaasustusega piirkonna eripära on see, et lapsed elavad keskusest eemal ja 
tugispetsialistide abi ei jõua paljude maakonna lasteni (sama kehtib muude spetsialistide kohta).

Tabel 12. Suhtelise vaesuse määr (%) haldusüksuste järgi. 
Allikas: Statistikaamet, LES85

PÕLVA MAAKOND 

KOGU EESTI 16,5

30,3

17,1

29,3VÕRU MAAKOND 

RAPLA MAAKOND 

2016 2017 2018 2019 2020

15,2 17,2 15,2 15,5

26,1 16,7 16,6

18,8 15,6

19,8 15,5 19,4 15,8

- -

-
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B. KAITSETEGURID VÄLJASPOOL KODU

1.  Sotsiaalsus, suhted

Põlva maakonnas 11-15-aasastest lastest:
*62,6% õpilasi hindab ennast koolis „hea“ või „väga hea edasijõudmisega“;
*57,1% vastajaid hindab sõprade poolset toetust kõrgelt. 11-aastaste poiste näitaja (42,5%) on 9 protsendi-
punkti madalam kui maapiirkondades keskmiselt;
*viimasel paaril kuul ei ole kaasõpilaste kiusamist tundnud 63,5% küsitletutest (poisid 61,8%, tüdrukud 
65,5%), mis on vähem, kui näiteks Harjumaal (67,9%);
*71,8% õpilastest ütleb, et  nemad ei ole kiusanud teisi õpilasi;
*viimasel paaril kuul ei ole teiste küberkiusamises osalenud 91,4% vastanutest;
*viimasel paaril kuul ei ole kogenud küberkiusamist 86% vastanutest;

**6. klassi õpilaste seas meeldib kool rohkem tüdrukutele (31,1%) ja vähem poistele (23,5%). 9. klassi 
õpilaste puhul olid tulemused kooli meeldimise osas poiste (27,3%) ja tüdrukute (28,3%) vahel sarnased.

  2. Positiivsed käitumisharjumused

Põlva maakonnas on:
*alkoholi mittetarbivate alaealiste osakaal 55,1%, Eesti keskmine 62%. Märkimist väärib alkoholi mittetar-
bijate osakaal 15-aastaste noormeeste seas: piirkonnas on näitaja 30,2 %, Tallinnas 47,6%;
*mittesuitsetavate alaealiste osakaal 89,6%.
*kanepi mittesuitsetajate osakaal 15-aastaste õpilaste seas on 82,7%, sama näitaja poiste seas (75,1%) on 
võrrelduna maapiirkondade keskmisega (80,1%) mõnevõrra madalam.

**6. klassi õpilaste hulgas 81,3% neid, kes pole kunagi suitsetanud. 9. klassi õpilastest ei ole pooled 
kunagi suitsetanud (49,7%).

  3. Last toetavad teenused

Põlva maakonnas on riikliku haridusstatistika portaali Haridussilm andmetel 17 kooli 
(14 munitsipaalkooli, 2 eraüldhariduskooli, 1 riigikool) ja 14 lasteaeda. 
Osa Põlva maakonna haridusasutusi on liitunud erinevate tervist toetavate arendustega:
- Tervist Edendava Lasteaia (TEL) võrgustikku kuulub 5 (36%) lasteaeda;
- Tervist Edendava Kooli (TEK) võrgustikku kuulub 10 (59%) kooli;
- TEK ja TEL võrgustiku tegevused olid vaibunud ning maakonna haridusvõrgustiku aktiiv 
 algatas 2021. aastal maakonnapõhise võrgustiku loomise, mille ühisnimetus on TEHA 
 (tervist edendavad haridusasutused). TEHA võrgustik koondab nii Põlvamaa 
 lasteaedu kui ka koole;
- Programmiga „Kiusamisest vabaks“ metoodika kasutamine on valdavalt jäänud 
 kümne aasta tagusesse aega, üldiselt metoodikat enam ei rakendata; 
- KiVa programmiga on ühinenud 4 (24%) kooli;
- TORE programmiga on ühinenud 3 (18%) kooli (Põlva Kool, Põlva Gümnassium, Tilsi Põhikool)
- Liikuma kutsuv kool metoodikaga on ühinenud 3 (18%) kooli (Põlva Kool, 
 Tilsi Põhikool ja Ruusa Põhikool); 
- VEPA metoodikaga on ühinenud 1 (6%) kool (Põlva Kool). 
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Täpsustavad teaduspõhised väited: SOTSIAALMAJANDUSLIKUD TEGURID

     Nii kiusajad kui ka kiusatavad on oma elu, tervise, koolikeskkonna ja peresuhetega vähem rahul ning 
nad on sagedamini kogenud depressiivseid episoode. Teisi kiusavad õpilased on kõrgema riskikäitu-
misega: nad tarvitavad sagedamini alkoholi ja kanepit ning suitsetavad.
     Nii kiusamise ohvriks sattumine kui ka ise teiste kiusamine on alates 2006. aastast olnud 
langustrendis.
   Umbes kümnendik (11%) vastajatest on osalenud teiste küberkiusamises ja 16% on sattunud ise 
küberkiusamise ohvriks.
      Suhteid sõpradega hindavad kõrgemalt vastajad, kes on enam rahul oma tervise, elu ja kooliga ning 
hindavad oma koolis edasijõudmist heaks või väga heaks. 
     Sõprade toetuse skoor on kõrgem normaalkaalus vastajate hulgas, samuti nende hulgas, kellel ei 
ole viimase 12 kuu jooksul esinenud depressiivseid episoode.
      Kõrgem sõprade toetuse tajumine on seotud ka sagedasema kehalise aktiivsusega vabal ajal.
      Kooliskäimise mittemeeldimist mõjutab kiusamise kogemine, ise teiste kiusamine ning 
vähene õpiedu kogemine.
     Õpilastel, kellele ei meeldi koolis käia, on kehvem enesehinnanguline tervis, neil esineb sagedamini 
depressiivseid episoode, nad tarvitavad sagedamini uimastavaid aineid ja kogevad koolikiusamist.
    HBSC-uuringu andmete põhjal kogevad Eesti koolides kaasõpilaste korduvat kiusamist sagedamini 
kehvema majandusliku olukorraga peredest pärit õpilased.
    Õpilaste hulgas, kes magavad piisavalt, on rohkem neid, kes on vähemalt tund aega viiel ja enamal 
päeval nädalast kehaliselt aktiivsed. Nende noorte hulgas, kellel on suur sõprade toetus, on rohkem 
neid, kes on vähemalt tund aega viiel või enamal päeval kehaliselt aktiivsed ning nad tegelevad vabal 
ajal sagedamini intensiivsel tasemel kehaliste tegevustega. Need õpilased, kelle edasijõudmine koolis 
on hea või väga hea, on sagedamini vähemalt tund aega viiel või enamal päeval kehaliselt aktiivsed 
ning nad tegelevad vabal ajal sagedamini intensiivsel tasemel kehaliste tegevustega.
    Koolitöö pingelisus on uuringu tulemuste põhjal olulisel määral seotud: 
   - kehvema hinnanguga oma tervisele ja madalama eluga rahuloluga;
  - vaimse tervisega: koolitööd hindavad pingelisemaks õpilased, kellel on esinenud 
depressiivseid episoode;
   - koduse keskkonnaga: koolitööd hindavad pingelisemaks õpilased, kellel on raskem rääkida oma 
muredest  vanematega ning kelle pere majanduslik olukord on kehvem;
  -  riskikäitumisega: koolitööd pingelisemaks hindavad õpilased tarvitavad sagedamini alkoholi, 
tubakatooteid ja kanepit; 
    -  väiksema kehalise aktiivsusega vabal ajal; 
    -  teiste koolikeskkonna teguritega: koolitööd pingelisemaks hindavatele õpilastele meeldib vähem 
koolis käia, nende õppeedukus on kehvem, neid on koolis sagedamini kiusatud ja nad on ka ise teisi 
kiusanud.
(3 ja 4)
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III Vaimset tervist mõjutavad
ühiskondlikud/keskkondlikud tegurid

Keskkond kujundab ühiskonna norme ja mõjutab uskumusi erinevate käitumisviiside ning nendega 
seotud riskide ja tagajärgede kohta. Keskkonna kujundamise eesmärk on soodustada tervist toetava 
käitumise võimalusi ja piirata riskikäitumise ning ebatervislike valikute võimalusi. Keskkonna kujundamisel 
muudetakse keskkonda, kus käitumine aset leiab, näiteks erinevate teenuste pakkumine, kättesaadavus ja 
sisu, et teha tervislike valikuid (nt avalik ruum, turvalisuse tagamine erinevates keskkondades jne). (5)

Vaimset tervist mõjutab ka üleüldine ühiskondlik seisund: tingimused, millesse lapsed on sündinud ja 
milles nad oma elu rajavad. Piiratud võimalust haridust omandada ning hiljem sissetulekut tagada, pee-
takse oluliseks vaimse tervise riskiks. Erinevates analüüsides on leitud, et majanduslik toimetulek ja aktiiv-
sus mõjutavad inimese tervist ning seetõttu on ka vaimse tervise teema käsitlemisel oluline kirjeldada 
tööturunäitajaid ja majanduslikku toimetulekut. (2)

A. RISKITEGURID

1.  Halb ligipääs või ilmajäätus baasteenusest

Joonis 13. Noorte osatähtsus (%) rahvastikust. 
Allikas: Statistikaamet, NH01
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Vanus 20-26 eluaastat

2016

Kogu
Eesti

Põlva 
maa-
kond

Kanepi
vald

Põlva
vald

Räpina
vald

8,6%
9,5% 9,3% 9,5% 9,7%

2018
7,6%

8,2% 7,7% 8,2%8,5%

2020
6,9% 7,0% 6,5%

7,2% 6,7%

2022
6,7% 6,8%

6,3%
7,1%

6,6%

Vanus 17-19 eluaastat

2016

Kogu
Eesti

Põlva 
maa-
kond

Kanepi
vald

Põlva
vald

Räpina
vald

2,7% 3,0%
2,4%

3,4% 2,6%

2018 2,7% 2,8%
2,4% 2,7%3,0%

2020
2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 3,0%

2022
2,9% 3,0% 3,0%

3,1% 2,8%

Vanus 12-16 eluaastat

2016

Kogu
Eesti

Põlva 
maa-
kond

Kanepi
vald

Põlva
vald

Räpina
vald

4,6% 4,6% 4,0%
4,8% 4,7%

2018 4,9% 4,7%
4,6%

4,7%4,8%

2020 5,2% 4,8% 4,5%
5,3%

4,1%

2022 5,6%
5,4% 5,4%

5,7%
4,8%

Vanus 7-11 eluaastat

2016

Kogu
Eesti

Põlva 
maa-
kond

Kanepi
vald

Põlva
vald

Räpina
vald

5,5% 4,8% 4,3% 5,1% 4,2%

2018 5,8%
5,0%

4,5% 4,4%
5,5%

2020 5,7%
5,2% 5,1% 5,5%

4,5%

2022 5,8%
4,8%

5,1% 5,1%
4,1%

Vanus 7-26 eluaastat

2016

Kogu
Eesti

Põlva 
maa-
kond

Kanepi
vald

Põlva
vald

Räpina
vald

21,5% 21,9%
20%

22,8% 21,2%

2018 21% 20,8%
19,1%

19,9%21,8%

2020 20,6% 19,7% 18,8%
20,7%

18,3%

2022 20,6% 20,1% 19,9%
21%

18,3%



7–26-aastaste laste ja noorte osakaal maakonnas üha väheneb, mis muudab ka erinevate teenuste 
pakkumise üha keerulisemaks (tabel 13):
- väikekoolides puuduvad tugispetsialistid (sotsiaalpedagoog, logopeed jne). Põhjus peitub nii 
spetsialistide puuduses kui ka väikekoolide piiratud ressurssides spetsialiste palgata. 

Politsei andmetel viidi Põlva maakonnas 2019. aasta juulis läbi alkoholi testostud. Noortelt küsiti 
dokumenti 26 korral 35st ehk 74% ostudest. Noorte tervist toetav oleks suhtumine, kus igalt noorelt 
alkoholiostjalt küsitaks dokumenti eesmärgiga vähendada alkoholi kättesaadavust alaealiste seas.

Tabel 14. 15–26-aastased noored, kes ei ole töö ega õppimisega seotud. 
Allikas: Statistikaamet, NH06

PÕLVA MAAKOND 

KOGU EESTI 2,25%

4,44%

148

2018 2019 2020

2,67% 4,62%

4,38% 5,28%

136 125

Haldusüksus 

PÕLVA MAAKOND ARV

Tabel 15. Põlva maakonna omavalitsuste NEET seire (arv)  
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Kanepi vald

Põlva vald

Räpina vald

OMAVALITSUS

25

140

60

Oktoober
2022

Märts
2022

2. Rahulolematus elukeskkonna ja teenustega

Tabel 16. Rahulolematus erinevate omavalitsuste teenustega 
aastal 2020 (vastajate osatähtsus, v.a ei oska öelda kokku = 100), %. 
Allikas: Statistikaamet, KO11

Kogu Eesti

Põlva 
maakond

Haldusüksus Rahulolu vaba
aja kultuurse
veetmise 
võimalustega

Rahulolu 
liikumis-
ja sportimisvõima-
lustega

Rahulolu 
ühistranspordi-
teenusega

Rahulolu jalgsi
ja jalgrattaga
liikumise
võimalustega

Rahulolu avalike
aladega (väljakud,
turud, jalakäijate
alad, pargid)

Pigem
ei ole 
rahul

Pigem
ei ole 
rahul

Pigem
ei ole 
rahul

Pigem
ei ole 
rahul

Pigem
ei ole 
rahul

Üldse
ei ole 
rahul

Üldse
ei ole 
rahul

Üldse
ei ole 
rahul

Üldse
ei ole 
rahul

Üldse
ei ole 
rahul

Kanepi vald

Põlva vald

Räpina vald

19,5

23,8

9,0

11,7

14,5

21,7

6,3

9,3

20,7

27,8

13,0

20,5

12,5

14,5

8,0

8,0

20,1

19,1

7,3

7,6

23,9

20,0

17,4

12,2

23,4

16,8

 7,4

7,1

40,5

13,5

29,8

16,7

20,0

10,0

8,0

10,9

19,1

13,0

10,1

6,5

27,8 6,5 25,5 13,2 31,2 16,1 13,9 5,2 25,2 6,5
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B. KAITSETEGURID

1.  Teenuste olemasolu ja rahulolu

- MARAC võrgustikupõhine juhtumikorraldusmudel on Põlva maakonnas Politsei ja SKA ohvriabi ning 
mitmete teiste spetsialistide koostöös edukalt ellu rakendatud ja võib öelda, et programm kaitseb laste 
vaimset tervist. Mudeli eesmärk on tuvastada kõrge vägivallariskiga pered ning vähendada lähisuhtevä-
givalla korduvuse riski.
- Abivajavatest lastest on politseil kohustus teavitada KOVi ja võimalusel ka ohvriabi. Selleks on välja 
töötatud andmebaaside vaheline teavistussüsteem.
- Tavakodanikul on kohustus teada anda lapse väärkohtlemisest ja heaolu ohustamisest valla lastekait-
setöötajale või lasteabitelefonil 116 111 ja vajadusel politseile, kellel on seaduslik alus sekkuda ja võima-
lused abi osutada (vastavalt laste ombudsmani juhendile “Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse”).

Põlvamaal (2022) on spordiregistri andmetel järgmine hulk spordiobjekte:
- 18 Kanepi vald
- 52 Põlva vald
- 29 Räpina vald 

Tabel 16. Rahulolu erinevate omavalitsuste teenustega
aastal 2020 (vastajate osatähtsus, v.a ei oska öelda kokku = 100), %. 
Allikas: Statistikaamet, KO11

Kogu Eesti

Põlva 
maakond

Haldusüksus Rahulolu vaba
aja kultuurse
veetmise 
võimalustega

Rahulolu 
liikumis-
ja sportimisvõima-
lustega

Rahulolu 
ühistranspordi-
teenusega

Rahulolu jalgsi
ja jalgrattaga
liikumise
võimalustega

Rahulolu avalike
aladega (väljakud,
turud, jalakäijate
alad, pargid)

Väga
rahul

Pigem
rahul

Kanepi vald

Põlva vald

Räpina vald

15,4

9,2

56,1

55,2

24,2

13,7

55,1

55,3

18,1

5,9

48,3

45,8

31,2

23,7

48,3

53,8

15,1

11,5

57,5

61,8

10,9

10,4

47,8

57,4

13,8

20,4

55,3

55,8

2,4

9,4

27,4

60,4

13,0

32,7

59,0

46,4

7,9

16,7

62,9

63,9

6,5 59,3 6,6 54,7 5,4 47,3 24,3 56,5 9,3 58,9

Väga
rahul

Väga
rahul

Väga
rahul

Pigem
rahul

Pigem
rahul

Pigem
rahul

Pigem
rahul

Väga
rahul

Täpsustavad teaduspõhised väited: ÜHISKONNAGA SEOTUD TEGURID

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (3 ja 4) andmetel:
    mõjutavad laste sotsiaal-majanduslik olukord ja füüsiline aktiivsus psühholoogiliste 
kaebuste esinemist;
    kooli meeldivusega on oluliselt seotud ka pere majanduslik olukord: halva majandusliku olukor-
raga vastajatest meeldib koolis 55% õpilastest, hea majandusliku olukorraga vastajatest aga 
62%õpilastest. 
Haridus- ja Noorteameti (7) andmetel on:
   mitteaktiivsete noorte kõrvalejäämine hariduse omandamisest ja tööturult tõsine probleem nii 
konkreetsel ajahetkel kui ka tuleviku seisukohalt – see vähendab noorte tõenäosust olla täisväär-
tuslik ühiskonnaliige ehk suurendab noorte riski jääda pikaajaliselt töötuks või saada väiksemat 
töötasu, sattuda vaesusesse ja olla sotsiaalselt tõrjutud;

.
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     noorte sotsiaalse tõrjutuse üheks olulisemaks teguriks rahvusvaheliselt peetud viletsat majan-
duslikku olukorda ja majanduslikke takistusi. Siin on omakorda kõige suuremaks riskiks töötus, 
aga ka üksikvanemlus ja pere taust laiemalt nii tervise kui sotsiaalmajanduslikes aspektides. 
Majandusliku olukorraga tugevasti seotud on ka elamistingimused, äärmisel juhul kodutus ja 
naabruskonna mõju.
Koroonapandeemiaeelsete ja -aegsete uuringute ülevaateartiklis (8) kirjeldatakse, et:
     rahvusvaheliste uuringute väitel on koroonapandeemia ajal kahekordistunud depressiooni ja 
ärevusega seotud probleemide levimus laste ja noorte seas. Samuti viidatakse posttraumaatilise 
stressihäire sümptomite ja uneprobleemide olulist suurenemist. Uneprobleemid on seotud 
näiteks päevakava ja rutiini muutumise, suurenenud ekraaniaja ja vähenenud liikumisvõimaluste 
ning igapäevase liikumisega.
     Eesti uuringud näitavad, et sotsiaalse suhtluse vähenemine või puudumine on üks laste elu 
enim mõjutanud tegur. 2021. aasta lõpus lastevanematelt Turu-uuringute AS poolt kogutud 
andmed näitasid, et kaugõppe perioodil oli 5–17-aastastest lastest kolmandiku jaoks probleem 
piisava suhtluse puudumine koolikaaslaste ja õpetajaga ning üksi jäämine;
    viimased aastad on oluliselt mõjutanud laste ja noorte sotsiaalset ning emotsionaalset 
arengut. UNICEF-i (2021) viimane raport Euroopa laste heaolu kohta toob välja, et kui pan-
deemia on meile midagi õpetanud, siis just seda, kuivõrd mõjutab laste vaimset tervist keskkond: 
suhted vanemate ja lähedastega, mängimis- ja õppimisvõimalused. Rahvusvaheliselt räägitakse 
vaimse tervise kriisist;
   koroonapandeemia võimendas üksildustunnet, mis on oluline tegur laste ja noorte vaimse 
tervise probleemide tekkimisel, samuti mõjutas see laste sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. 
Vaimse tervise probleemid ei avaldu kohe, mistõttu on oluline toetada laste vaimset tervist kohe 
praegu ning aidata õppida toimetulekut igapäeva pingetega.

Kasutatud allikad:
(1) Siilbek E. Laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kaitsetegurite mõõtevahendid. 
Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2022
(2) Vaimse tervise roheline raamat. Tallinn: Sotsiaalministeerium; 2020
(3) Eesti Arst toimetus. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine rahvusvahelises vaates, EA, Jul. 2020.
(4) Oja, L., Piksööt, J., Aasvee, K., jt. (2019). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 
2017/2018. õppeaasta uuringu raport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
(5) Streimann, K., Pertel, T., Vilms, T., Abel-Ollo, K. (2020). Ennetuse käsiraamat: 
sõltuvusainete tarvitamise ennetuse teaduslik käsitlus otsustajatele, arvamusliidritele ja poliitikakujundajatele. 
Kohandatud Euroopa ennetusõppekava (EMCDDA) põhjal. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
(6) Lutsoja, K., Matina, J., Rebane, M. (2021). Üldhariduskoolide 2021. aasta rahuloluküsitluste tulemused. Aruanne. 
(7) Kivistik, K., Avdonina, K., Käger, M. (2021). Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, 
eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks 
ning vajadused nende võimaluste arendamiseks. MTÜ Balti Uuringute Instituut.
(8) Streimann, K. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada.
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Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035 
koostamise protsess
Elo Paap 
Protsessijuht/konsultant 
OÜ HeaOLE

Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035 oli maakonna erinevate piirkondade ja valdkondade ühisarendus. 
Algatuse kutsus ellu SA Põlvamaa Arenduskeskus (PAK) eesmärgiga saada ülevaade paikkonna inimeste 
tervisest ja sõnastada pikaajalised ennetustegevuse eesmärgid ning kirjeldada sekkumised eesmärkide 
täitmiseks.

Algatamine. Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035 koostamise algatas PAK-i ennetustöö spetsialist ja 
Rahvatervisekomisjon. Arengudokumendi koostamise protsessi juhtimiseks sõlmiti koostöölepe 
Osaühinguga HeaOLE.
Kaasamine ja meeskonna koondamine. Ennetustöö spetsialist ja protsessijuht kaardistasid võimalikud 
osapooled, kes võiksid kuuluda arenduse juhtgruppi ning tegid neile ettepaneku osaleda kirjeldatavas 
protsessis. Kaardistuse põhimõte: kaasata võimalikult lai spekter spetsialiste maakonna erinevatest 
eluvaldkondadest ja piirkondadest.

Protsessi I etapp: 
Põlvamaa tervise- ja heaoluprofiil 2022, sissejuhatus strateegiasse.

Kuupäev Tegevus Lisainfo

16.03.2022

märts–mai 

25.05.2022

juuni–august 

25.08.2022

august–september 

27.09.2022

Juhtgrupi 
I koosolek

Lisaekspertide 
kaasamine. 
Andmete kogumine,
kirjeldamine 
ja esitamine.

Juhtgrupi 
II koosolek

Andmete kogumine, 
kirjeldamine ja 
esitamine

Juhtgrupi 
III koosolek

Profiili 
valmimine 

Juhtgrupi 
IV koosolek

Kohtumisel otsustati profiili struktuur, 
maht, vastutajad. Kinnitati juhtgrupp ja meeskond 
ning edasine tegevus- ja kommunikatsiooniplaan.

Profiili indikaatorite täpsustamine. 
Vajadusel katmata valdkondadele ekspertide leidmine jm 
töörollide jaotus. 
Valdkonna vastutajad koondasid, kirjeldasid ja esitasid andmeid. 

Esitatud andmete täpsustamine. Andmekvaliteedi 
hindamine. Juhtgrupiga andmete konsulteerimine.

Andmekvaliteedi parandamine 
(andmete ja allikate täpsustamine)

Andmemahu ammendavuse ülevaatamine ning andmete 
kinnitamine. Andmed esitati küljendusse.
Andmete põhjal sõnastati esmased strateegilised eesmärgid.

Profiilimaterjalide esitamise tähtaeg. 
Materjali küljendamine.

Profiili ja esmaste strateegiliste eesmärkide sisust tulenevalt 
kaardistati olulised osapooled, kes võivad mõjutada 
eesmärkide täitmist. 
Osapooltele tehti koostööettepanek maakonna 
tervisedenduse strateegilise tegevuskava koostamiseks.



Protsessi II etapp: 
Põlvamaa tervise ja heaolu tegevuskava 2023–2026 koostamine.

Oktoobris levitati Põlvamaa tervise- ja heaoluprofiil 2022 osapooltele tutvumiseks ning edastati kutse 
paikkonna strateegia planeerimise arenduspäevakutele. Maakonna tervise ja heaolu tegevuskava 
koostamise arengupäevakud toimusid 20.10.20022 ja 22.11.2022 Leevi rahvamajas. Arenduspäevakute 
esmane eesmärk oli ühiselt kirjeldada maakonna tervise ja heaolu strateegilised tegevussuunad ning 
vastutajad järgnevaks 12 aastaks. Teine eesmärk oli sõnastada esimeseks neljaks aastaks täpne tegevus-
kava, mida erinevate osapooltega koos ellu viia.
Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035 esitati PAK-le lõplikuks vormistamiseks ning avalikkusele ja 
koostööpartneritele edastamiseks 16.12.2022.

Suur tänu Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035 koostamise juhtgrupile ja arenduspäevakutel osale-
jatele! Teie panustatud energia, teadmised ja aeg loovad soodsa pinnase Põlvamaa elanike tervislikeks 
ja turvalisteks valikuteks.

Elo Paap, 
protsessijuht
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