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MÕISTED JA LÜHENDID

Terviseindikaatorid - tervise ja selle mõjurite näitajad. Indikaatorite alusel saab välja
selgitada ja hinnata indiviidi või kogukonna tervise seisundit, võrrelda omavalitsusi
omavahel ning jälgida aja jooksul toimuvaid muutusi ühe omavalitsuse piires.
Sotsiaalne sidusus - on ühiskonna suutlikkus kindlustada oma ühtsus ning liikmete
võrdsus ja heaolu. (Wikipedia.ee)
Tervisemõjurid ehk tervise determinantide all mõistetakse selliseid tegureid, mis
kutsuvad üksikisiku, grupi või rahvastiku tervises esile muutusi kas paremas või halvemas
suunas. (Terviseinfo.ee)
Tuberkuloos (tekitaja: Mycobacterium tuberculosis) - ohtlik nakkushaigus, mis võib
haarata kõiki elundeid ja kudesid. 90-95% haigusjuhtudest avaldub kopsutuberkuloosina,
mis on kõige nakkusohtlikum, kuna levib peamiselt piisknakkusena. (TAI)
Demograafiline tööturusurveindeks – eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte
(5–14-aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64-aastased) suhe. Kui
indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt
vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. (Statistikaamet)
Ülalpeetavate määr – mittetööealiste (0–14-aastased ja üle 65-aastased) elanike arv 100
tööealise (15–64-aastased) elaniku kohta. (Statistikaamet)
WHO – World Health Organisatsion (Maailma Terviseorganisatsioon)
TAI - Tervise Arengu Instituut
TET võrgustik - Tervist Edendavate Töökohtade võrgustik
TEL võrgustik – Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik
TEK võrgustik - Tervist Edendavate Koolide võrgustik
EMTAK - Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator

SISSEJUHATUS

Käesoleva uurimistöö eesmärk on koostada Narva linna terviseprofiil, mis on suunatud
Narva omavalitsuse ja linna elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite
paremaks mõistmiseks. Terviseprofiili koostamise eesmärk on suurendada elanikkonna
heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti parema tervise kaudu. Terviseprofiil aitab selgemini
näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning
tervisemõjude vahel.
Lähtuvalt töö eesmärgist tekkib uurimistöö probleemküsimus ning uurimisküsimused.
Narva linnal puudub terviseprofiil, mistõttu ei oma linn ülevaadet elanike üldisest
tervislikust seisundist ning enim esinevatest tervise probleemidest.
Terviseprofiili koostamise käigus vaadatakse läbi kuus põhilist küsimust:


Paikkonna üldised tervise - ja demograafilised näitajad



Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused



Laste ja noorte tervislik ja turvaline areng



Tervislik elu- , õpi- ja töökeskkond



Tervislik eluviis



Terviseteenused

Uurimistöös kasutatakse kvantatiivseid uurimismeetodeid. Põhine metoodika, mis
kasutatakse

terviseprofiili

koostamisel

on

Eesti

Statistika

Andmebaasi

ning

Tervisestatistika ja Terviseuuringute Andmebaasi informatsiooni läbitöötamine ning
kaardistamine.
Töö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis tutvustatakse terviseprofiili koostamise
teoreetilist tausta. Kõigepealt antakse lühiülevaade terviseprofiili koostamise ajaloost ning
tänase päeva profiili kogustest. Seejärel tutvustakse terviseprofiili olemusega, profiili
koostamise eesmärgiga, tulemusega ning profiili suunamisega. Samuti antakse ülevaade
põhiliste indikaatorite kohta, mis analüüsitakse terviseprofiilis. Teises peatükis
püstitatakse uurimisprobleem, sõnastatakse uurimiseesmärk ja -küsimused, tutvustatakse
uurimistöö metoodikat. Kolmandas peatükis esitatakse uurimistulemused. Neljandas
peatükis analüüsitakse uurimistulemusi. Lõpuks on kokkuvõte.

1. TEOREETILINE ÜLEVAADE

1.1 Terviseprofiil Eestis
Seisuga 12.02.2014 on Eestis valminud kõigi maakondade ja 114 kohaliku omavalitsuse
terviseprofiili (Terviseinfo.ee).
Terviseprofiilide koostamine Eestis jääb lähiminevikku, aastal 2008 algatas Tervise
Arengu Instituut programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009", mis oli
Euroopa Sotsiaalfondi struktuurivahenditest rahastatav terviseprogramm. Programmi
prioriteediks oli töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine Eesti tööealise elanikkonna
hulgas, pidades silmas, et nii tööalase kui ühiskondliku aktiivsuse üheks oluliseks aluseks
on hea tervis. Programm oli suunatud omavalitsustele, mis võimaldas saada terviseprofiili
koostamise koolitusi.

1.2. Terviseprofiili olemus

Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või
nõtruse puudumine. (WHO, 1946). Sellest võime järeldada, et igal inimesel peab olema
võimalus elada ja areneda ennast sotsiaalses, majanduslikus ning tervist toetavas
keskkonnas.
Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel,
analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks
vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel. (Kohaliku omavalitsuse ..., 2010, 9.)
Terviseprofiil kujutab ennast linna elanike tervise ja tervist mõjutavate tegurite
kaardistamine. Profiilis sisaldatud indikaatorite abil, mis on esitatud graafikutest ja
tabelites määravad hetkeolukordi ning aitavad leida lahendusi esitatud probleemidele.

1.3. Terviseprofiili koostamise eesmärk

Terviseprofiili koostamise eesmärk on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste
elukvaliteeti parema tervise kaudu. ( Kohaliku omavalitsuse..., 2010, 10.)

Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja
planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis
halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada nappe
vahendeid targalt ja tulemuslikult.
Terviseprofiili abil saame:


koondada tervist puudutava olulise info



selgitada välja terviseprobleemid ja –vajadused



selgitada välja tervist mõjutavad tegurid



selgitada välja tervise parendamist võimaldavad tegevused



stimuleerida tervisemuutusi



edendada valdkondadevahelist koostööd



anda avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja
otsusetegijatele kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest



muuta tervise temaatika nähtavamaks (Kohaliku omavalitsuse..., 2010, 10.)

1.4. Terviseprofiili tulemused

Terviseprofiili koostamise tulemusena suureneb elanike rahulolu eluga ning selle
juhtimisega oma linnas, vallas ja maakonnas, mis omakorda soodustab elanikkonna
püsimajäämist omavalitsusse ja maakonda. (Kohaliku omavalitsuse..., 2010, 10.)
Tegevuse aktiviseerimine tervise parendamiseks, milleni jõutakse


andes elanike tervise kohta täpset, päevakohast, erapooletut ja sõltumatut infot



andes tervist mõjutavate tegurite kohta täpset, päevakohast, erapooletut ja
sõltumatut infot



analüüsides infot lähtuvalt selle mõjust tervisele



selgitades välja tervise parendamiseks vajalikud tegevused ja ressursid



kaasates kogukonda terviseplaneerimisse



innustades kõiki elanikerühmi tegutsema tervise parendamise nimel



seades eesmärgid muutuste mõõtmiseks (samas, 10.)

1.5. Kellele terviseprofiil suunatud?

Terviseprofiil on suunatud:


kõigile omavalitsuse ja maakonna elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks ja
tervisemõjurite paremaks mõistmiseks;



erinevate

valdkondade

tervisetemaatika

spetsialistidele,

paremaks

otsustegijatele

mõistmiseks

ning

ja

poliitikutele

valdkondadevahelise

koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel. (samas, 11.)

1.6. Terviseprofiili indikaatorid

Terviseprofiili koostatakse indikaatorite abil, mis on omavahel liigitatud kahte rühma:


vajalikud indikaatorid : sellesse valikusse on koondatud need mõõdikud, mis
annavad alusinfo terviseseisundi hindamiseks omavalitsuses või maakonnas;



soovituslikud indikaatorid: sellesse valikusse on koondatud need mõõdikud, mis
annavad võimaluse erinevate olukordade ja vajaduste kohta üksikasjalikuma teabe
saamiseks. (Kohaliku omavalitsuse..., 2010, 34.)

Iga omavalitsus ja maakond otsustab oma eripärade ja vajaduste põhjal, mille kohta
andmeid koguda ja milliseid indikaatoreid kasutada. Vahepeal kõik andmed, mis
võimaldavad toetada terviseprofiili koostamist, ei ole paraku omavalitsuste kaupa
kättesaadavad.
Igas terviseprofiilis kirjeldatakse ja analüüsitakse 6 põhilist teemat.


Paikkonna üldised tervise - ja demograafilised näitajad

Selles osas kirjeldatakse põhilisi omavalitsuse/maakonna demograafilisi näitajaid.
Omavalitsusi/maakondi vaadeldakse pindala, eelarve ja tulumaksu laekumise järgi,
märgitakse ära ka demograafiline tööturusurve indeks. Demograafiliste näitajate
hulka kuuluvad rahvastiku soo- ja vanusjaotus, elussünnid, elus sünnid ema vanuse
järgi, surmad, loomulik iive ning rahvastiku rahvuslik jaotus. Lisaks vaadeldakse

sisserännet, väljarännet ja rändesaldot. Tervisenäitajatest jälgitakse
esmahaigestumuskordajat tuberkuloosi, laste surmi, standardiseeritud
suremuskordajat vereringeelundite haigustesse, pahaloomulistesse kasvajatesse
ning suremuskordaja välispõhjustesse.



Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused

Sotsiaalse sidususe mõõtmiseks võib hinnata kodanikuühenduste tugevust ja
tegevust: liikmete arv, organisatsioonide arv elanikkonna kohta, kooskäimise
sagedus jne. Head näitajad on spordi- ja terviseklubide liikmelisus, kodaniku- ja
ühiskondlikud ühendused, religioossed ühendused (sh kirik), ametiühingud,
ettevõtjate ühendused, kutseühingud, ametiliidud, heategevusorganisatsioonid,
poliititsed organisatsioonid.
Sotsiaalset sidusust ja toimetulekut iseloomustavad ka tööhõive, vaesuse ja
kihistumise näitajad, rahaliste sissetulekute suurus, tarbimiskulude suurus,
omavalitsuse tulumaksu laekumine , sest need näitajad määravad paljuski kohaliku
omavalitsuse võimalused elanike heaolu tagamisel. Kohaliku tasandi võimul on
märkimisväärsed

võimalused

sotsiaalse

sidususe

arengu

mõjutamiseks

seadusandlike aktide, finantsotsuste ja prioriteetide kujundamise kaudu. (Kohaliku
omavalitsuse..., 2010, 35.)


Laste ja noorte tervislik ja turvaline areng

Selles valdkonnas kirjeldatakse selliseid lapse tervist ja arengut mõjutavaid
tegureid nagu vanus, sugu, pärilikud omadused, haritus, sotsiaalsed oskused ja
eluviis. Laste arengule ja tervisele avaldab suurt mõju neid ümbritsev sotsiaalne
võrgustik, vanemate, vanavanemate ning sõprade eluviis, eeskuju, teadmised ja
oskused.
Lapse tervist mõjutavad kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja
tehiskeskkonna tingimused ning lasteaia- ja koolikeskkond. Lisaks neile on
oluliseks mõjutajaks üldine sotsiaal-majanduslik keskkond, sh haridus- ja
tervishoiusüsteem ning töötus ja vaesus. (samas, 35.)



Tervislik elu- , õpi- ja töökeskkond

Inimese igapäevase töö-, õpi- ja elukeskkonna korraldus määrab suuresti tema
psühhosotsiaalse heaolu ja tervisliku seisundi. Kvaliteetne joogivesi, puhas õhk,
ohutu ja täisväärtuslik toit ning head elu- ja töötingimused kindlustavad hea tervise
ja tööjõudluse. Tervise säilitamiseks ja parendamiseks on oluline väärtustada ja
arendada keskkonnatervise valdkonda. Tulemuslikud on keskkonna ohutegurite
nagu reostus, müra, nakkushaiguste levik, kahjuliku toime vähendamine või
kõrvaldamine koordineeritud ja operatiivse korralduse kaudu ning turvalise ja
tervist toetava töö-, õpi- ja elukeskkonna arendamine. Oluline on motiveerida
tööandjaid kaitsma inimese tervist ja keskkonda.
Kirjeldatavad elemendid antud valdkonnas annavad ülevaate looduslikust ja
tehiskeskkonnast tulenevate bioloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste tegurite mõjust
inimese tervisele. Oluline on hinnata omavalitsuse territooriumil asuvate objektide
terviseriske ning teavitada neist ja nende ohjamise meetmetest elanikkonda. Selle
valdkonna indikaatorite kirjeldamine annab võimaluse planeerida tegevusi liiklus-,
olme-, töö- ja vaba aja vigastuste vältimiseks ning turvalise ja ohutu keskkonna
koordineeritud arendamiseks. (samas, 35-36.)


Tervislik eluviis

Optimaalsel kehalisel aktiivsusel, tasakaalustatud toitumisel, turvalisel liiklus-,
vaba aja ja seksuaalkäitumisel ning sõltuvust tekitavate kahjulike harjumuste
puudumisel on positiivne mõju paljude haiguste ennetamisele ja tervisepotentsiaali
väljaarendamisele. Teades kogukonna toitumis- ja liikumisharjumusi, alkoholi- ja
tubakatarbimist ning omades ülevaadet ohtlikust ja vägivaldsest käitumisest, on
võimalik suunata investeeringuid tervislikke valikuid soodustavasse elukeskkonda:
tasakaalustatud toiduvaliku kättesaadavusse; sportimisvõimaluste, huvitegevuste ja
vaba aja veetmise kohtadesse ning terviseinfo, ennetusabinõude, tugigruppide ja
nõustamis- ja terviseteenuste kättesaadavusse. (samas, 36)


Terviseteenused

Iga inimese jaoks on oluline terviseteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Efektiivne
meditsiini ja rahvaterviseteenuste korraldus ja osutamine aitab palju kaasa
tervisenäitajate paranemisele. Oluline on jõuda paikkondlike osapoolte vaheliste
tervisevõrgustike tekkimiseni, mille eesmärk on koordineerida tegevusi nende
teostamiseks tervishoidlikul viisil. Selle valdkonna indikaatorid annavad infot
osutatavate teenuste kvaliteedist ja kättesaadavusest kogukonnale. (samas, 36.)

2. METOODIKA

2.1. Uurimisprobleem, uurimiseesmärk, uurimisküsimused

Inimeste eluviisi, käitumist ja tervist mõjutavad mitmed välised ja sisemised tegurid nagu
pärilikkus, sugu, keskkond, haritus, sotsiaalne ja majanduslik olukord. Regiooniti on need
tegurid erineva tähtsuse või mõjuga.
Narva on elanike arvult suuruselt kolmas Eesti linn oma rohkem kui 50 000 elanikuga.
Ülejäänud Eestimaast on Narva märksa teistsugune oma ajaloo, asukoha, kultuuri ja
elanikkonna poolest. Seetõttu on sealsed tervisega seotud näitajad ja nendest tulenevad
probleemid kohati erinevad kui ülejäänud riigis.
Sealsete probleemide väljatoomiseks, analüüsimiseks ja tervist edendavate tegevuste
loomiseks on vaja esmalt koostada Narva linna terviseprofiil, mis annab selgema ülevaate
kohalikust olukorrast ning tervist ja käitumist mõjutavatest teguritest.
Lähtuvalt töö eesmärgist tekkib uurimistöö probleemküsimus ning uurimisküsimused.
Narva linnal puudub terviseprofiil, mistõttu ei oma linn ülevaadet elanike üldisest
tervislikust seisundist ning enim esinevatest tervise probleemidest.
Terviseprofiili koostamise käigus vaadatakse läbi kuus põhilist küsimust:


Paikkonna üldised tervise - ja demograafilised näitajad



Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused



Laste ja noorte tervislik ja turvaline areng



Tervislik elu- , õpi- ja töökeskkond



Tervislik eluviis



Terviseteenused

2.2. Uurimismeetod

Uurimistöös kasutatakse kvantatiivseid uurimismeetodeid, mis tähendab, et eesmärgiks on
saada statistiliselt usaldusväärseid arvandmeid. Põhiline metoodika, mida kasutatakse
terviseprofiili koostamisel on informatsiooni läbitöötamine ning kaardistamine kasutades
andmeid Eesti Statistika Andmebaasist ning Tervisestatistika ja Terviseuuringute
Andmebaasist. Kuna need andmebaasid ei anna tervet ülevaadet kõikidest vajalikest
andmetest on profiili koostamisel abi ka Narva linna omavalitsuselt, kes võimaldab
juurdepääsu vajaminevate andmete allikatele, nagu Haigekassa, Politseiamet, Päästeamet
ja teised riigiasutused.
Allikatest saadud andmed tuleb sisestada indikaatori andmesisestustabelitesse, mis
võimaldavad saada automaatset graafilist ülevaadet konkreetsete näitajate kohta. Visuaalne
ülevaade võimaldab kergemini märgata esilekerkivaid tegureid, mis on probleemsed või
dominantsed. Pärast analüüsi selgitatakse välja probleemvaldkonnad ning vajadusel
pakutakse välja sekkumisvõimalused või potentsiaalsed lahendused.

3.TULEMUSED

3.1. Demograafilised ja üldandmed
3.1.1. Narva pindala ja asustustihedus
Narva kuulub Ida-Virumaa koosseisu ning on ja on Eesti kõige suurem piirilinn. Narva
pindala on 84,54 km² ning asustustihedus väheneb järjepidevalt (joonis 1).
2011. aastal oli asustustihedus 730,12 inimest km² kohta ja 2013. aastal 708,40 inimest
km² kohta.

Joonis 1. Asustustihedus Narva linnas 31.12.2012. Allikas: Statistikaamet

3.1.2. Tervisespetsialisti ametikoha ja kohaliku tervisekomisjoni olemasolu
Narvas ei ole eraldi terviseedendaja spetsialisti kohta. Kohalike omavalitsusorganite
tervishoiualaste õigusaktide täitmise korraldamine, ravitöö ja haigusi vältiva tegevuse
korraldamine, linna tervishoiualaste statistiliste andmete kogumine ning analüüsimine
toimub Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistuse abil.
3.1.3. Rahvaarv
Narva on elanike arvult kolmas linn Eestis peale Tallinna ja Tartu. 01.01.2012 seisuga elab
Narva linnas 60 171 inimest. Viimase kümne aasta (2002. aastal elanike arv 67 280)
jooksul on elanikkonna arv pidevalt väheneb nägu näitab meile joonis 2.
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Joonis 2. Narva aastakeskmine elanike arv 2000- 2012. Allikas: Statistikaamet

3.1.4. Rahvastiku soo- ja vanusjaotus
Analüüsides joonist 3 võib täheldada Narva linna elanikkonna vananemist, kuid see pole vaid
kohalik probleem, vaid on ka üleriigiline nähtus. 25% inimestest on vanemad kui 60 eluaastat.
Suur on ka elanike arv, kes kuuluvad vanusevahemikku 50-59. Rahvastikupüramiidel esitatud

Narva linna elanike struktuurist võib teha järelduse, et väikeste migratsioonimõjude juures
hakkab proportsioon töötava elanikkonna ja pensionäride vahel muutuma. Lähima
kahekümne aasta jooksul on oodata tööealise elanikkonna osa olulist vähenemist võrreldes
pensionäride osaga. Niisiis, võttes arvesse rahvastiku negatiivset iivet (joonis 6), võib iga
teovõimelise Narva elaniku jaoks ette näha sotsiaalse koormuse ja vastutuse suurenemist

lähemas perspektiivis. Sellise situatsiooni parandamiseks tuleb võtta vastu meetmed, mis
suurendavad sündimust ja tekitavad olukorra, kus noored tahavad Narvas elada ja töötada.
Märgatav erinevus vanemas eas meeste ja naiste arvus on tingitud meeste keskmiselt
varasemast surmast.

Joonis 3. Narva linna rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2013. Allikas: Statistikaamet

3.1.5. Rahvastiku rahvuslik jaotus
Linna elanikkond on paljurahvuseline. Joonises 4 esitatud andmetest selgub, et rahvusliku
koosseisu järgi moodustavad venelased üle 80% elanikkonna, eestlasi on vaid 4%.
Kui vaadata rahvastiku kodakondsuse järgi siis Eesti kodanikud moodustavad Narva
elanikkonnast vähem kui poole – ligikaudu 47%. Umbes 36% elanikest on Venemaa
kodanikud, 16% Narva elanikest on kodakondsuseta isiku (tabel 1).Vähene riigikeele
oskus mõjutab negatiivselt Narva elanike konkurentsivõimet ja motivatsiooni. Siiski iga
aasta suureneb Eesti kodanike arv ja paraneb riigikeele oskus, mis on otseselt seotud
kodakondsuse saamisega gümnaasium lõpueksamite sooritamisel, samuti sünnijärgselt
kodakondsuse saamisega.
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Teine rahvus
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Joonis 4. Narva elanikkonna rahvuslik koosseis % seisuga 01.01.2012.
Allikas: Narva Linnavalitsuse Elanikkonna Registreerimise Büroo

Tabel 1. Narva elanike jaotus kodakondsuse järgi seisuga 01.01.2012

Kodakondsus

Inimeste arv

Eesti

29 858

Venemaa

23 208

Ukraina

164

Leedu

98

Läti

87

Valgevene

51

Teiste riikide
Kodakondsuseta

188
10 278

Allikas: Narva Linnavalitsuse Elanikkonna Registreerimise Büroo
3.1.6. Loomulik iive
Analüüsides rahvastikupüramiidi muutumise andmeid loomulik iive andmetega (joonis 5),
võib teha järelduse, et Narva linna elanikkonna vähenemine ei toimu ainult loomulikel
põhjustel, ning et üha suuremat roll mängib selles migratsioon Narva linnast.
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Joonis 5. Loomuliku iibe kordaja 1000 elaniku kohta Narvas ja Eestis.
Allikas: Statistikaamet

3.1.7. Rahvastiku ränne

Rahvastiku ränne on viimased kümme aastat oli erinev. Aastal 2007 on rändesaldo olnud
positiivne, ülejäänud aastatel ränne oli kas negatiivne või tasakaalus (joonis 6).
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Jooni 6. Rändesaldo kordaja. Allikas: Statistikaamet

3.1.8. Sündimus
Viimastel aastatel Narva linna sündimus aktiivselt langeb (joonis 7). See võib jälle
põhjustada noorte inimeste immigratsioon suurematesse linnadesse või hoopis välismaale.
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Joonis 7. Elussündide arv. Allikas: Statistikaamet

Poisse sünnib veidi rohkem kui tüdrukuid nagu näitab meile joonis 8.

Joonis 8. Elussündide arv soo järgi. Allikas: Statistikaamet

3.2. Suremus ja haigestumine
3.2.1.Suremus
Joonis 10 näitab meile, et meeste suremus on viimastel aastatel on languses, kuigi naiste
suremuse tendentsil ei toimi positiivseid muutuseid. Võrreldes 2011 aastaga, naiste
suremus on jälle tõusnud.
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Joonis 10. Surmajuhtude arv. Allikas: Statistikaamet
Keskmine suremuse kordaja 1000 elaniku kohta viimased aastad näitab tõusu (joonis 11).
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Joonis 11. Suremuse üldkordaja 1000 elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet

3.2.2. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse, pahaloomulistesse kasvajatesse ja
välispõhjustesse.
Eesti peamise surmapõhjusena on jätkuvalt suur vereringeelundite haiguste osakaal.
Meestel moodustab see ligi poole ning naistel pea kaks kolmandikku kogu suremusest.
Narva elanike seas on suremus vereringeelundite haigustesse on Eesti keskmisest kõrgem
(joonis 12). Narva linnas oli 2011. aastal 432 juhtu ja 2012. aastal juhtumite arv on jälle
tõusnud 446. Vereringeelundite haigused on osaliselt ennetatavad tervislike eluviiside
kaudu: mittesuitsetamine, aktiivne liikumine, soola, loomsete rasvade ja alkoholi tarbimise
piiramine.
Surmajuhte 100 000 elaniku kohta

1200
1000
800
600
400
200
0

2008

2009

2010

2011

2012

Narva linn

783,3

772,3

791,4

699,9

739,4

Eesti kokku

686,4

664,5

652,9

609,1

623,2

Joonis 12. Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse. Allikas: TAI Tervisestatistika
andmebaas
Vähki haigestub Eestis ligi 6000 ja sureb 3500 inimest aastas. Enim surevad eestlased
kopsu-, käär- ning pärasoole- ja maovähki. Nendesse vähihaigustesse haigestuvad mehed
enim. Naised haigestuvad kõige rohkem rinna-, naha- ja käär- ning pärasoolevähki
( Terviseinfo.ee )
Narva elanike suremus pahaloomulistesse kasvajatesse on Eesti keskmisega ühel tasandil,
kuid võrreldes aastaga 2011, kus keskmine juhtumite arv oli 155, siis aasta hiljem (2012)
juhtumite arv tõusis kuni 173 (joonis 13).

Pahaloomulised kasvajad on samamoodi osaliselt põhjustatud ebatervislikest eluviisidest.
Hinnanguliselt umbes kaks kolmandikku pahaloomuliste kasvajate juhtudest on seotud
suitsetamise ja väärtoitumisega. Vähkkasvajate põhjuseks on ka ebatervislik töö- või
elukeskkond, liigne kehakaal, alkoholi liigtarbimine, liigne päevitamine, radioaktiivne
kiirgus. (Terviseinfo.ee)
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Joonis 13. Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse. Allikas: TAI Tervisestatistika
andmebaas
Suremus välispõhjustesse on

seotud sõidukiõnnetustega, mürgitustega, enesetappe ja

rünnetega, põletuse ja tuleõnnetustega, uppumistega, kukkumistega, elektri- ja
kiirguskahjustustega. Võrreldes Eesti keskmisega Narva linna suremus välispõhjustesse on
valdavalt sagedam (joonis 14).
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Joonis 14. Suremuskordaja välispõhjustesse. Allikas: TAI Tervisestatistika andmebaas
3.2.3. Esmahaigestumine nakkushaigustesse
Nakkushaigus on haigus või haigustunnusteta kandlusseisund, mis on põhjustatud
nakkustekitaja sattumisest organismi ja mis levib või mille puhul on alust oletada levikut
inimeselt inimesele või loomalt inimesele otseselt või kaudselt. Nakkustekitajateks võivad
olla prioon, viirus, bakter, mikroskoopiline seen, algloom, ussnugiline ja lülijalgne, samuti
nende

komponendid

ja

toksiinid,

mis

on

võimelised

tekitama

nakkushaigust

(Sotsiaalminesteerium).
Perioodil 2008 kuni 2011 toimus tuberkoloosi haigestunute järkjärguline langus. 2011.
aastal oli 18 uut tuberkoloosi juhtumit. 2011 aasta oli uute juhtumite poolest viimase
kümnendi madalaima näitajaga, kuid sellele järgnev 2012 aasta tõi kaasa väikese tõusu
(joonis 15).
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Joonis 15. Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta.
Allikas: TAI Tervisestatistika andmebaas

Joonis 16 näitab meile, et selle sajandi esimese kolme aasta jooksul toimus uute Chepatiidi haigusjuhtumite järsk vähenemine. Alates 2004 aastast on selle haiguse
esinemine stabiliseerunult, kuid on siiski liikunud langevas trendis. Viimase kolme aasta
jooksul on näitaja püsinud alla kümne uue juhtumi saja tuhande elaniku kohta, kuid siiski
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Joonis 16. Äge C-viirushepatiidi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta.
Allikas: Terviseamet
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3.3. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
3.3.1. Tööturu situatsioon
3.3.1.1. Majanduslikult aktiivsed üksused ja ettevõtted

Narva traditsioonilisteks tööstusharudeks on olnud tekstiili- ja õmblustööstus, metalli ja
puidutöötlemine, mööbli tootmine. Viimastel aastatel on suuremat arengut näidanud
kaubandus,

teenused,

metallitöötlus.

Linna

ettevõtete

struktuuris

on

ülekaal

kaubandusettevõtetel. Järgnevad teenused, tekstiili- ja õmblustootmine, transport,
metallitöötlemine ning puidutöötlemine ja mööbli tootmine. 2013.a 1. jaanuariks oli
Narvas registreeritud 3 542 äriettevõtet (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet).
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted moodustavad põhimassi linnas tegutsevatest
ettevõtetest, kusjuures suurim osa moodustavad mikro-ettevõtted, kus töötajate arv ei ületa
10 inimest ( joonis 17).
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Joonis 17. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted. Allikas: Statistikaamet

3.3.1.2. Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ühe elaniku kohta
Eelarvetulud elaniku kohta Narvas on viimase kümnendi jooksul ligi kolmekordistunud,
mis tähendab kohalike elukvaliteedi tõusu. Aastal 2008 oli näitaja kõrgeim, kuid Eestis

ilmnenud keerulised majanduslikud olud sellele järgnevatel aastatel tõid endaga kaasa
ajutise languse. Lähiaastatel on näitaja jällegi liikunud tõusvas joones ja on jõutud
kriisieelse näitaja tasemeni (joonis 18).
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Joonis 18. Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ühe elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet

3.3.1.3. Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta
Laekunud tulumaks on võrdelises suhtes eelarvetuludega nagu võib märgata joonistelt 18
ja 19. Ka tulumaksu näitajad kasvasid stabiilselt aastatel 2000 kuni 2008. Siis aeglustus
tulumaksu laekumine ning sellele järgnes uuesti tõus. Tulumaksu laekumise suurenemisest
võib järeldada, et elatustase on viimastel aastatel paranenud (joonis 19).
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Joonis 19 . Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet

3.3.1.4. Keskmine brutotulu

Keskmine brutotulu on viimasel kümnendil liikunud kasvavas joones. Erinevus kogu Eesti
keskmisega on vähenenud, samal ajal kui kõikumised näitaja juures on olnud Narvas
väiksemad, kui üleriigilise näitaja puhul. Brutotulu kasv parandab Narva linna võimalusi

Euro tulu saaja kohta

planeerida tuleviku investeeringuid ja arendada tervist toetavaid teenuseid. (joonis 20).
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Joonis 20. Keskmine brutotulu. Allikas: Statistikaamet

3.3.1.5. Ülalpeetavate määr
Ülalpeetavate määr Narvas on püsinud stabiilne alates 2000 aastast. Märgata on
minimaalset tõusu, kuid näitaja on püsinud vahemikus 42.9 kuni 47.6 ülalpeetavat 100
tööealise inimese kohta. Sellest võib järeldada, et töötajate koormus ülalpeetavate
elatamiseks on püsinud suhteliselt muutumatuna (joonis 21).
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Joonis 21. Ülalpeetavate määr. Allikas: Statistikaamet

3.3.1.6. Registreeritud töötuse määr
Kui uurida andmeid on märgata, et tööturul on olukord viimaste aastatega tunduvalt
paranenud, võrreldes 2010. aastaga on Narva linna elanike seas töötus vähenenud poole
võrra. Kuid samas ei saa situatsiooniga veel rahulduda, antud sihtgrupp vajab jätkuvalt
jõupingutusi erinevat liiki toetavate teenuste valdkonnas nagu näiteks tööturul aktiivset
käitumist soodustavaid teenuseid.
Linna sotsiaalvõrgustikus tegelevad riskigruppi kuuluvate isikutega Narva linna
Sotsiaalabiamet, Eesti Töötukassa Narva büroo, Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna
Narva talitus, Öömaja ja kolmanda sektori organisatsioonid (Sotsiaalkindlusamet).
Narva kohalik omavalitsus abistab antud kategooria isikuid nii materiaalselt, kui ka
osutades toetavaid teenuseid. Majandusliku abi põhiliigiks on toimetulekutoetus.

Eesti Töötukassa andmetel on 2009-2010 aastal Narvas ametlikult registreeritud töötute
arv oluliselt tõusnud ja võrreldes viimase kümne aasta andmeid, on praegune töötuse
tase üpris kõrge, kuid sellegipoolest on ta langenud igal aastal alates 2011 (joonis 22).
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Joonis 22. Registreeritud töötud. Allikas: Eesti Töötukassa
3.3.1.7. Demograafiline tööturusurveindeks
Demograafiline tööturusurveindeks on vahemikus 2000 kuni 2012 liikunud langevas
joones, mis tähendab, et rohkem töötajaid lahkub vanuse tõttu tööturust, kui sinna siseneb
noorukeid. Indeksit mõjutab ka sündimuse näitaja, mille mõjud ulatuvad 5-14 aasta
tagusesse aega vaadeldavast aastast, kuna potentsiaalsed turule sisenevad isikud on just
selles eas (joonis 23).
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Joonis 23. Demograafiline tööturusurveindeks. Allikas: Statistikaamet
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3.3.2. Toimetulek
3.3.2.1. Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast
Viimastel aastatel on Eesti rahvastiku üheks aktuaalseimaks sotsiaalseks probleemiks
rahvastiku vananemine ning pidev töövõimetuspensionini jõudvate inimeste arvu
suurenemine. Ka Narvat ohustab situatsioon, kus vanaduspensionäride hulk pidevalt
kasvab. Vastavaid andmeid on näha tabelis 2. Antud tendents tuli ilmsiks vastavale
elanikkonnagrupile teenuste ja toetuste süsteemis välja töötades. Hetkel pakutakse linnas
palju erinevaid abiliike antud vanusegrupis olevatele inimestele.
Pensionäridele on välja töötatud hooldusteenus, kus võetakse arvesse indiviidi abivajaduse
suurust ja selle põhjal määratakse talle vastavad teenused. Selle teenuse põhieesmärk on
pakkuda inimesele võimalust viibida võimalikult kaua temale harjumuspärases keskkonnas
ning elada täisväärtuslikku ja aktiivset elu.
Tabel 2. Saadavate pensionide liigid

Pensiooni liik
Vanaduspension
Rahvapension
Pensioon väljateenitud aastate eest
Töövõimetuspension
Kokku:

2011
14660
413
220
6338
21613

2012
15402
431
335
6924
23092

2013
14784
427
240
7398
22849

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

3.3.2.2. Puuetega laste arv
Sotsiaalabiamet tegeleb aktiivselt perekondadega, kus kasvavad puuetega lapsed.
Vajadusel pakutakse perekondadele materiaalset abi invatranspordi eest tasumise,
tugiisikuteenuse, koolis abistaja, logopeedi ja muude rehabilitatsiooniteenuste näol. Lisaks
osutatakse abi ka lapse elukeskkonna kohandamisel. Puuetega laste vanematele
organiseeritakse koolitusi, kus räägitakse laste kasvatamisest ning arengust ning lisaks on
võimalus kasutada ka psühholoogi teenuseid (Sotsiaalkindlusamet).
Kahjuks on puudega laste hulk kasvamas ja sellest tuleneb ka vajadus vastavatele peredele
toetussüsteemis loomise järele. Tabel 3 toob välja andmed puudega laste kohta vanuses 016 ning märgib ära ka erinevate raskusastmete hulga.
Tabel 3. Puudega laste arv 2011-2013

Puude raskusaste
Keskmine
Raske
Sügav
Kokku:

2011
303
176
35
514

2012
365
193
34
592

2013
407
209
34
650

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

3.3.2.3. Puuetega täiskasvanute arv
Tabelis 4 on koondatud puuet omavate täiskasvanute arvud erinevate raskusastmete lõikes.
Enim on isikuid, kes kuuluvad keskmise ja raske puude kategooriasse, nemad on ka need, keda
mõjutab töövõimeliste inimeste toetamise reform enim. Tabeli 4 põhjal on märgata, et viimase
kolme aasta jooksul on puuetega tööealiste inimeste (16-64a) kasvanud.

Tabel 4. Tuvastatud puudeastmega inimesed vanuses 16 kuni 64 eluaastat (2011-2013).

Puude raskusaste
Keskmine
Raske
Sügav
Kokku:

2011
889
982
213
2084

2012
917
1027
244
2188

2013
1005
964
242
2211

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
3.3.2.4. Välja makstud toimetulekutoetused
Näitaja annab ülevaate vaesusriskis elavate inimeste osakaalust ja see on terviseprofiili
koostamisel oluline kuna vaesuses elavad inimesed omavad suuremat terviseriski.
Sarnaselt eelnevatele näitajatele oli olukord parim vahemikus 2007 kuni 2008. Viimase
2012 aasta jooksul oli märgata väikest olukorra paranemist võrreldes 2011 aastaga (joonis
24).

Joonis 24. Välja makstud toimetulekutoetused. Allikas: Statistikaamet
3.3.2.5. Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv
Sotsiaalabi kindlustamine Narvas kuulub Sotsiaalabiameti ülesannete hulka. Ameti
põhiülesanneteks

on

sotsiaalteenuste

ja

teiste

sotsiaalabi

liikide

organiseerimine

vähekindlustatud linna elanikele, samuti organiseerib amet sotsiaaltoetuste määramist ja
väljamaksmist, perekonna ja laste õiguste kaitset ning puuetega inimestele abi osutamist.
Sotsiaalabiameti

struktuuri

kuuluvad

Narva

Hooldekodu,

Sotsiaalhoolekandekeskus ning samuti Narva Laste Varjupaik.

Narva

linna

Linna sotsiaalvaldkonnas

tegutsevad samuti Narva Lastekodu, Eesti Töötukassa Narva büroo, Sotsiaalkindlustusameti
Narva

osakonna

klienditeenindus

ja

samuti

mitmed

mittetulundusühingud.

(Sotsiaalkindlustusamet).

3.3.2.6. Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused
Sotsiaalabiameti kaudu saavad lastega pered järgnevaid toetusi:
- Sünnitoetus: makstakse lapse sünni järgselt. See on ühekordne ja selle taotlemisõigus on ühe
lapse vanemal. Toetust ei kuulu maksmisele juhul, kui laps on riiklikul ülalpidamisel
hoolekandeasutuses. Taotleja peab olema registreeritud Narva linna elanik vähemalt aasta enne
lapse sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist
alates.
- Esmakordselt kooli mineva lapse toetus: on ette nähtud kingipakina sotsiaalselt
vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevale lastele. Toetust saavad puudega
lapsed, lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust,
riskiperede lapsed, lasterikastest peredest lapsed.

-Koolimineku toetus: on ette nähtud lastele, kes õpivad keskkooli või gümnaasiumi 1-12.
klassis ning kelle perekonnad saavad taotluse esitamise hetkel toimetulekutoetust.
- Elluastumistoetus on ette nähtud lapsena hoolekandeasutuses kasvanud vanemliku
hoolitsuseta isikule või eestkosteperest või perekonnas hooldamiselt ellu astunud isikule, kui ta
astub iseseisvasse ellu.
- Puuetega lapse hooldajale toetus makstakse ühele hooldajale, kes ei tööta sügava või raske
puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise
tõttu.
- Puudega laste toetus makstakse perekondadele, kes kasvatavad keskmise, raske või sügava
puudega last.
- Laste suvepuhkuse toetus on ette nähtud sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest lastele
suvepuhkuse korraldamine. Puuetega lastele toetus eraldatakse majutuse tasustamise näol
kuurorttsoonis, lastele teistest sotsiaalselt vähekindlustatud perekondadest - tuusiku kujul
lastelaagrisse.
- Jõulupakitoetus on ette nähtud kingipakina sotsiaalselt vähekindlustatud peredest lastele
vanuses 2-12 aastat (Sotsiaalkindlustusamet).

3.3.3. Elanike kaasamine
3.3.3.1. Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus
Narva kultuuri- ja sporditegevust koordineerivad koostöös kolmanda ja erasektoriga Narva
Linnavalitsuse Kultuuriosakond ja Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon.
Linna kultuuri- ja spordielu kannavad ja hoiavad linna haldusalas töötavad järgmised
kultuuri- ja spordiasutused:
-

Narva Muuseum
Narva Keskraamatukogu
Narva Linna Sümfooniaorkester
Kultuurimaja Rugodiv

Huvikoolidest:
-

Narva Muusikakool
Kreenholmi Muusikakool
Narva Koorikool
Narva Kunstikool
Narva Laste Loomemaja
Narva Noorte Meremeeste klubi
Narva Paemurru Spordikool
Narva Spordikool Energia

Need asutused tagavad hariduslik-kasvatusliku ja kultuurilise-tervisliku vaba aja veetmise
teenuse osutamise elanikkonnale. Nimetatud eesmärkide täitmiseks töötab Narva
Linnavalitsuse Kultuuriosakonna ja allasutuste struktuuris üle 700 inimese.
Hetkel osutab linn toetust spordiklubidele, kultuuri- ja rahvuskultuuriseltsidele, teatrile
„Ilmarine“ ja teistele.
Lisaks eeltoodud asutustele osalevad linna kultuuri- ja spordielu korraldamises Geneva
Keskus ja Narva Spordikeskus, mille baasil toimuvad erinevad linnale olulised suured
üritused.

Narva

Kutseõppekeskus

ja

Tartu

Ülikooli

Narva

Kolledž

teevad

Kultuuriosakonnaga ning Narva linna kultuuri- ja spordiasutustega aktiivset koostööd
erinevate kultuuri- ja spordiprojektide ning ürituste osas ( Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond )

3.3.3.2. Naabrivalve piirkondade arv
Naabrivalve liikumine sai alguse Ameerikas ja seda juba aastakümneid tagasi. Tänases
Eestis on naabrivalve eelkõige elanikke ühendav tegevus, et vähendada piirkonnas
anonüümsust ja olla abiks oma naabritele. Kuigi naabrivalve liikumine seondub eelkõige
kuritegevuse ennetusega, siis tegelikult on nende tegevuse eesmärgiks tegeleda turvalisuse
ja heakorraga ka laiemas mõistes.
Narvas loodi esimesed naabrivalve sektorid loodi 13.03.2003. aastal. Tänaseks
tegutseb Narva linnas 27 sektorit (joonis 25).

Joonis 25. Naabrivalve Narva linnas. Allikas: MTÜ Eesti Naabrivalve

3.4. Laste ja noorte tervislik ja turvaline areng
3.4.1. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond
Keskkond, milles laps kasvab, sealhulgas õpikeskkond määrab suures osas lapse tervisliku
seisundi täiskasvanuna.
Narva lasteaiad on ehitatud enamjaolt 1970.-80.-ndatel aastatel. Hooned ja territooriumid
vajavad pidevalt renoveerimist. Aastatel 2006-2008 alustati lasteaedade mänguväljakute
renoveerimise programmi, mis jäi puuduvate finantseeringute tõttu pooleli. Viimastel
aastatel on põhipingutus suunatud tuleohutus- ja tervisekaitsenõuetele vastavuse
saavutamine. Järjepidevat tegevust tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamise eesmärgil
alustati aastal 2010: varustati kõik lasteaiad seestpoolt võtmeta avatavate lukkudega,
2012.aastal lõpetati automaatse signalisatsioonisüsteemi paigaldamise tööd ning jätkati
turvavalgustuse paigaldamise ja tuletõkkesektsioonide moodustamise töödega. Eesmärgiks
seati kõigi lasteaedade vastavus tuleohutusnõuetele 2014.a 1.juuliks. Tervisekaitsenõuetele
vastavuse saavutamisega seotud töödest on suuremahulisim kindlasti lasteaedade

siseruumide valgustite vahetamine kehtivatele standarditele vastavate valgustite vastu.
2009. aasta seisuga oli vaid üks lasteaed, mis oli täielikult renoveeritud (Päikene), ning
vastas nii tuleohutus- kui tervisekaitsenõuetele. Teine lasteaed (Pingviin) saavutas sama
taseme 2012. aasta sügisel. Kõik lasteaiad on käivitanud riskianalüüsi teostamise süsteemi:
töötanud välja riskianalüüsi juhendi, moodustanud riskianalüüsi komisjoni, analüüsinud ja
hinnanud võimalikke riske. Kõik lasteaiad esitasid Kultuuriosakonnale 31.detsembriks
2011.a riskianalüüsi kokkuvõtted ja on saanud vastuseks tagasiside. Riskianalüüsi alusel
tehtud kokkuvõtted näitavad eeskätt mänguväljakute renoveerimise vajadust, territooriumi
piirdeaia, valgustuse ja asfaltkatte renoveerimise vajadust, ning paljudes lasteaedades on
vajalik välisuste fonolukusüsteemiga varustamine (Narva Munitsipaalharidussüsteemi
Arengukava, 8).

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade järgi peavad koolid kujundama esteetilise
väljanägemisega otstarbekat, turvalist, tervisekaitse ja ohutusnõuetele vastavat füüsilist
õppekeskkonda. Olulisel kohal on raamatukogu olemasolu ning tervislike eluviiside
edendamise võimalused nii koolitundides, kui ka tunniväliselt. Narva koolide hoonetes
toimuvad pidevalt lähtuvalt vajadusest renoveerimistööd, kuid kahjuks finantseerimise
puudulikkuse tõttu puudub linnas vajalike remont- ja renoveerimistööde kava, mis
võimaldaks tööde teostamise plaanipärasust ja järjepidevust. Renoveerimist vajavad nii
klassiruumid, kui ka sportimissaalid ja väljakud. Esmajärjekorras on tööd, mis on seotud
tuleohutus- ja tervisekaitse ettekirjutuste täitmisega. Tuleohutusalastest ettekirjutustest on
kõige mahukamad tuletõkkesektsioonide moodustamine ja turvavalgustuse paigaldamine,
mis peavad olema lõpetatud 2014.a 1.juuliks. Tervisekaitsenõuetele vastavuse saavutamine
on eeskätt vajalik standarditele vastava siseruumide valgustuse osas. 2011.aastal täiendati
Narva linna arengukava punktiga, mis näeb ette munitsipaalharidusasutusi standarditele
vastavate valgustitega varustamist. Kool peab tagama õpilastele koolis viibimise ajal nende
vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Kõik Narva koolid on välja töötanud
ning esitanud 2011.aasta 1.septembriks Kultuurosakonnale kooskõlastamiseks õpilaste ja
koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile
reageerimise,

juhtumitest

teavitamise,

nende

juhtumite

lahendamise

meetmete

rakendamise kord, mis on kooli kodukorra üks osi. Kõikides koolides on koostöös hooleja õppenõukogugakoostatud hädaolukorra lahendamise plaanid. Kõigis koolides toimub
vähemalt kord õppeaastas õpilaste ja personali evakueerimisõppus. Vastavalt õppekavale
õpetatakse üldturvalisust tagavaid käitumisnorme, liiklus- ja tuleohutuse aluseid. Kahes

koolis (Kreenholmi gümnaasium, Peetri kool) õpetatakse huvilistele jalgrattaõpet. Õpilaste
ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks vajavad regulaarset jälgimist
ja salvestamist võimaldavaid jälgimisseadmestikke. Takistamaks võõrastel pääsemist
kooliterritooriumile

vajavad

koolid

korralikke

piirdeaedu

(Narva

Munitsipaalharidussüsteemi Arengukava, 20).

3.4.2. Laste arv haridusasutustes

Seisuga 01.01.2012 tegutses Narvas 23 munitsipaalset lasteaeda ja 12 üldhariduskooli,
millest 1 on riigikool (Vanalinna Riigikool), 1 erakool (Õigeusu Humanitaarkool). 10
munitsipaalüldhariduskoolist

on

2

põhikooli

(Peetri

Kool,

Paju

Kool)

ja

8

gümnaasiumiastmega kooli, millest 1 on Täiskasvanute kool. Õppekeel on Narva
haridusasutustes valdavalt vene keel, linnas tegutseb 1 eesti õppekeelega lasteaed
(Punamütsike) ja 1 eesti õppekeelega kool (Eesti gümnaasium).
Narva lasteaedades käis EHISe andmetel 10.01.2012 seisuga 3153 last. Võrreldes Narva
lasteaedades käivate laste arvu aastatel 2006-2011 võib märgata arvu vähenemise
tendentsi: igal aastal väheneb arv ca 10 lapse võrra. Järsk langus toimus 2010.aastal, kui
laste arv Narva lasteaedades vähenes võrreldes eelmise aastaga ca 50 lapse võrra.

EHISe andmetel seisuga 10.01.2012 munitsipaalüldhariduskoolides 5552 last. Narva
koolides õppivate laste arv on aastast aastasse langenud, viimasel kahel aastal on
langemine aeglustunud: kuni aastani 2009 vähenes õpilaste arv umbes 250 lapse võrra
aastas. Aastal 2010 vähenes õpilaste üldarv Narva koolides võrreldes 2009. aastaga
keskmiselt 50 lapse võrra aastas.
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Joonis 26. Õpilaste arv munitsipaalsed üldharidusasutustes. Allikas: Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond

3.4.3. Tervist edendavad lasteaiad
Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada
tema tervislikku arengut. Narvas TEL võrgustikku kuulub 23 töötavates lasteaiast vaid üks
lasteaed „Potsataja“. Sellise suure linna jaoks see näide on väga negatiivne, kuna just
lapsepõlves on väga tähtis lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine ning lapse
arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine.
3.4.4. Tervist edendavad koolid
Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja
kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele
mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist.
Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile. Seisuga 31 detsember 2013 TEK
võrgustikku kuulub 201 kooli üle Eesti.
Narvas on kokku 10 munitsipaalkooli. Nendest TEK liikmed on 6. kool, Paju kool, Peetri
kool ning Soldino Gümnaasium.
3.4.5. Kooli / lasteaia terviseteenuse olemasolu
Kõikides Narva koolides osutatakse tervishoiuteenust: lähtuvalt koolis õppivate
õpilastearvust viibib Paju koolis, Kesklinna gümnaasiumis, Kreenholmi gümnaasiumis,

Pähklimäe

gümnaasiumis,

Soldino

gümnaasiumis

ja

Humanitaargümnaasiumis

meditsiiniõde terve õppepäeva jooksul. Eesti gümnaasiumis, 6.koolis, Peetri koolis on
meditsiiniõe töö korraldatud vastavalt graafikule.
3.4.5. Koolikohustuse täitmine (mittetäitjate osakaal)
Kohaliku omavalitsuse üheks ülesandeks on koolikohustuslike laste üle arvestuse
pidamine. Kultuuriosakonna haridusteenistus korraldab koostöös koolidega regulaarselt
õppeaasta jooksul teenistuslikku järelevalvet. Joonisel 27 esitatud tulemused näitavad, et
koolides toimiv õpilasi toetav süsteem on samm-sammult tulemuslikumaks muutunud:
koolikohustust rikkuvate õpilaste arv on viimastel aastatel tunduvalt vähenenud.
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Joonis 27. Koolikohustuse rikkunud õpilaste arv aastatel 2000-2011. Allikas: Narva
Linnavalitsus Haridus ja Kultuuri osakond.

3.5. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
3.5.1. Keskkonna mõjurid
Rahvastiku tervist mõjutab oluliselt väljaspool inimorganismi asuv keskkond füüsikaliste,
bioloogiliste, keemiliste, sotsiaalsete ja psühhosotsiaalsete teguritega.
Joogivee kvaliteet
Eesti elanikkond on hästi varustatud joogiveega, ligikaudu 85,9% (Terviseamet, 2013)
elanikkonnast kasutab ühisveevärgi vett ning 14 % kasutab individuaalsetest puur- ja

salvkaevudest pärit joogivett. Kasutatava põhjavee looduslikest omadustest tingituna on
mitmetes Eesti piirkondades probleeme joogivee kvaliteediga, eelkõige seoses kõrge
radionukliidide, fluori ja raua sisaldusega joogivees.
Narva piiris asub 4 veekäitlejad: Aiandusühistu SVETOFOR, AS MASEKO, Polesno Vesi
OÜ ja üks suurem, mis varustab linna joogiveega ning tegeleb reovee puhastamisega on
AS Narva Vesi. Narva linna joogiveeallikaks on Narva jõgi selle ülemjooksul.
Aastal 2008 AS Narva Vesi veekäitleja varustas linna joogiveega mis ei vastanud
nõuetele, kuna sisaldas ülemäärastes kogustes tervisele ohtlikult mõjuda võivaid
trihalometaane. Tänaseks (11 aprill 2014) Terviseameti poolt väljastatud, et viimaste
veeproovide alusel trihalometaanide summa sisaldus vastab kehtestatud nõuetele, kuigi
raua sisaldus kõigus ja oksüdeeritavus üle normi.
Välisõhu kvaliteet
Üks tähtsamatest elu eksisteerimise alustest on välisõhk, mille kvaliteedist sõltub ka
inimeste tervis. Peale looduslike tegurite avaldavad välisõhu kvaliteedile Narvas suurimat
mõju:


riiklikule kontsernile Eesti Energia kuuluvad põlevkivienergia kompleksid: Narva
lähistel asuvad elektrijaamad ja põlevkiviõli tehas



kohalikud ja piiritransiidi transpordivahendid



linna tööstusettevõtted (Cargotec AS, Metalliset Eesti AS, Narva Bark)



bensiinijaamad

Narva automaatne seirejaam alustas tööd 2008. aasta detsembris. Hetkel paikneb see
Narvas

Kreenholmi

tänav

8a.

Seirejaamas

mõõdetakse

vääveldioksiidi,

lämmastikoksiidide, osooni, süsinikoksiidi, peente osakeste ja eriti peente osakeste
kontsentratsioone välisõhus. Mõned mõõtmistulemused on esitatud allpool tabelis 5.
Suurimaks probleemiks on jätkuvalt spetsiifiliste ühendite nagu fenooli, ammoniaagi ja
vesiniksulfiidi sisaldus välisõhus Ida-Virumaal. Narvas püsisid saastetasemed piirnormi
piires. Narvas ületas märgkeemiliste mõõtmiste põhjal ööpäevakeskmine ammoniaagi tase
kehtivat piirväärtust 51 korda. Süsinikoksiidi, vääveldioksiidi ja lämmastikdioksiidi
tasemed on kogu Eestis suhteliselt madalad ning 2013. aasta mõõtmistulemused näitasid
kontsentratsioonide langust ka Narvas. Osooni kontsentratsioonid olid eelmise aastaga

võrreldes üldiselt kõrgemad, ehkki lämmastikdioksiidi sisaldus õhus samuti tõusis, mis
eeldaks osooni osas saastetaseme langust. Peamiseks linnaõhu probleemiks on jätkuvalt ka
peente osakeste tase. Aastakeskmine peente osakeste sisaldus on eelmise aastaga võrreldes
oluliselt tõusnud (Välisõhu seire aastaaruanne 2013, 80-82).
Tabel 5.Narva linnaõhu seire andmed aasta 2013.
Saasteaine 1 h max
24 h max Aasta keskmine
SPV1 (350 µg/m3) SPV24 (125 µg/m3)
µg/m3
µg/m3
µg/m3
ületamised
ületamised
SO2
56,6
6,7
1,3
NO2
93,5
47,7
11
PM10
122,9
45
14,5
PM2,5
55
25,6
7,7

Saasteaine 8 h keskmise max
Aasta keskmine
SPV8 (120 µg/m3)
µg/m3
µg/m3
ületamised
O3
123,7
54,3
1
CO
0,78
0,21
-

Allikas: Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Jäätmehooldus
Narvas korraldavad ning kontrollivad erinevate jäätmete käitlemist ning jäätmehoolduse
üldnõuete täitmist Narva Linnavalitus. Jäätmehoolduse üldnõuded, korraldatud jäätmeveo
korra, ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete ning tervishoiu-,
hoolekande- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korra määrab
2012. aastal kehtestatud Narva jäätmehoolduseeskiri.
Narva linna olmejäätmete sorteerimiseks ehitati jäätmekäitluskeskus mis tegutseb 2007.
aastast. Sorteeritud prügi tuleb vedada kaasaegsesse Uikala prügilasse, mis asub IdaVirumaal, Jõhvi linnast viie kilomeetri kaugusel põhja suunas.
Praegu käib Narvas töö jäätmete kogumise ja vastuvõtmise paremaks organiseerimiseks,
avatud palju jäätmete kogumispunkte, mis peab vähendama ohtlike jäätmete keskkonda
sattumise riski.
Et linnaelanikke paremini teavitada ja motiveerida prügi sorteerima

loodi Narva

jäätmeinfo veebileht „Jänes teab“, kus saadavad ka kõik jäätmete kogumispunktide
aadressid (http://jaatmed.narva.ee/).
3.5.2. Liikluskuriteod
Liikluskuriteod lähiaastatel on tunduvalt väiksemad, kui selle sajandi algusaastatel. 2011 ja
2012 tõid kaasa väikeseid muutusi selles valdkonnas (joonis 28 ).
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Joonis 28. Inimkannatanutega liiklusõnnetused. Allikas: Justiitsministeerium
3.5.3. Kuritegevus
Kuritegevuses pole viimaste aastate jooksul suuri muutusi märgata. Näitaja on püsinud
stabiilne nii varguste, kui ka kehalise väärkohtlemise valdkonnas (joonis 29).
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Joonis 29. Kuritegude, sh. varguste ja kehalise väärkohtlemise juhtude arv 1000 elaniku
kohta. Allikas: Justiitsministeerium

3.5.4. Tulekahjud ja tules hukkunute arv

Alates 2006 aastast on tulekahjude arv langenud tunduvalt. Võrreldes 2010 ja 2011 aastat
langesid tulejuhtumid kolmandiku võrra (joonis 30).
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Joonis 30. Tulekahjude arv. Allikas: Statistikaamet
3.5.5. Tervist edendavad töökohad
Tervise edendamine töökohal tähendab tervist väärtustava ja tervislikke eluviise
soodustava keskkonna loomist. Töökoha tervist edendavate tegevuste tulemuste hulka
kuuluvad näiteks töötajate enesetunde paranemine, töölt puudumise vähenemine, töötajate
motivatsiooni tõus, suurem tootlikkus. Lihtsam on uusi töötajaid värvata ning väheneb
personalivoolavus, kuna tööandjal kujuneb positiivne ja hooliv maine.
Tervist edendavate töökohtade võrgustik ehk TET-võrgustik toetab organisatsioone
töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel ning koondab erinevate
asutuste ja organisatsioonide spetsialistid, et jagada häid kogemusi.
Seisuga november 2013 aasta Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga on liitunud
rohkem kui 200 organisatsiooni üle Eesti (Terviseinfo.ee)
TET-võrgustiku kuuluvad Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus ja SA Narva Haigla,
kindlasti ka suuremad organisatsioonid, kelle esindused asuvad Narva linnas: Eesti Post
AS, Elion Ettevõtted AS, Prisma Peremarket AS, Rimi Eesti Food AS, SEB Pank AS,

Swedbank AS, My Fitness AS ning teised organisatsioonid nii riiklikust, era- kui
kolmandast sektorist.
3.5.6. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad

Linn pakub

noortele mitmekülgseid võimalusi huvihariduse omandamiseks. Narvas

tegutsevad 8 munitsipaalhuvikooli: Narva Muusikakool, Kreenholmi Muusikakool, Narva
Koorikool, Narva Kunstikool, Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi.
Huvikoolid pakuvad võimalusi huvihariduse omandamiseks ja noorukite hobide
harrastamiseks. Narva linna huvikoolid on teineteisest erinevad ning pakuvad
mitmekülgseid võimalusi huvidega tegelemiseks.
Linna noorsootööd koordineerib Narva Noortekeskus. Noortekeskuses tegutsevad:
noorsootöötalitus, noorte algatus- ja õppekeskus, infopunkt, Põhjamaade Ministrite
Nõukogu infopunkt, kohvik-klubi «EXIT». Linnas töötab noorteparlament, skaudiklubi
«Tšaika», avatud noortekeskused RLK ja «Heategevuskeskus», klubi «Narva Noored
Noortele» ning teised noorteühendused ja mittetulundusühingud.
Narva on üks Eesti linnu, kus spordi finantseerimine kohaliku omavalitsuse vahenditest
on üsna suur. Narvas pakub sportimisvõimalusi kahes spordikoolis ja spordiklubides, mida
on üle 80. Spordikoolides on liikmeid üle 1200 lapse. Tegeleda saab 18 alaga:
Spordikoolis Energia – sõudmine, aerutamine, ujumine, jalgrattasport, motosport, poks,
judo, laskesuusatamine, korvpall, võrkpall.
Spordikoolis Paemurru – korvpall, iluvõimlemine, kaskmine, lauatennis¸ poks¸ jäähoki,
iluuisutamine, kergejõustik.
Harrastus- ja elukutseliste sportlaste kasutuses on kaks staadioni, mootorrattasporditrass,
sõudebaas, ujula, lasketiir, lauatennise saal, jäähall, tehiskattega jalgpalliväljak ning
Narva Spordikeskus. ( Narva Linna kultuuri ja spordi arengukava)

3.6. Tervislik eluviis
3.6.1. Füüsiline aktiivsus
Kehaline aktiivsust võib tänapäeval lugeda üheks efektiivsemaks mittemedikamentoosseks
ravivormiks paljude haiguste ravimisel. Piisavalt liikudes on võimalik vältida:


luude hõrenemist ja kukkumisel tekkivaid vigastusi vanematel inimestel



rasvumist ning koos õige toitumisega hea viis vähendada ülekaalulisust



liigesvaevusi ja teisi liikumisorganite vaevusi



ärevust, rahutust, uneprobleeme ja kerget depressiooni

Tervisestatistika andmebaasi järgi on Ida-Virumaa elanikud hakanud rohkem jälgima
tervislikke eluviise ja füüsilisele aktiivsusele on hakatud pöörama rohkem tähelepanu.
Aastal 2011 oli aktiivseid tervisespordiga tegelejaid meeste seas 29,2 % ja naiste puhul oli
sama näitaja 27% (joonis 31). Võib järeldada, et peaaegu iga kolmas inimene tegeles
mingit tüüpi spordiga.

Joonis 31. Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul (aasta
2011) Allikas: TAI Tervisestatistika andmebaas

3.6.2. Alkoholi tarbimine
Eesti kuulub enim alkoholi tarbivate riikide hulka ning alkoholist tingitud kahjud on
seetõttu samuti suured. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul põhjustab alkohol
tõsiseid tervisehädasid, kui aastas tarbitakse ühe elaniku kohta üle 6 liitri absoluutalkoholi,
Eestis küünib see näitaja üle 12 liitri.

32. joonise põhjal võib väita, et alkoholi tarbimine Ida-Virumaal on viimastel aastatel
enam kui kahekordistunud, kui 2007. aastal esines alkoholist purju joomist 4.3% elanikest,
siis 2013. aastal oli number kasvanud 10.8%.
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Joonis 32. Viimasel 12 kuul 3 ja enam korda purjus olemine. Allikas: TAI Tervisestatistika
andmebaas
3.6.3. Suitsetamine
Suitsetamine on sõltuvushaigus, mis on fikseeritud diagnoosina rahvusvahelises haiguste
klassifikatsioonis. Eestis on tubaka tarvitamise erinevatest vormidest levinud peamiselt
sigaretisuitsetamine.
Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on suitsetamine Ida-Virumaa elanike seas märgatavalt
vähenenud, kuid siiski jäid näitajad alla 2007. aastale, kui regulaarseid suitsetajaid oli vaid
15%. 2013. aastal oli igapäevaseid suitsetajaid 22% ringis (joonis 33).
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Joonis 33. Suitsetamise regulaarsus viimasel 30 päeval. Allikas: TAI Tervisestatistika
Andmebaas

3.6.4. Narkootiliste ainete tarbimine
2011. aastal oli Ida-Virumaal narkootiliste ainete tarbimine suurem just meessoost elanike
seas - 11,9%, naiste puhul oli elu jooksul korduvalt narkootikume tarbijaid 5,8% (joonis
34).

Joonis 34. Korduvalt elu jooksul narkootikume tarvitamine (nt ecstasyt, amfetamiini,
kokaiini, heroiini) 2011 aastal. . Allikas: TAI Tervisestatistika Andmebaas

2010. aastal Narvas läbiviidud uuring süstivate narkomaanide (edaspidi SN) hulgas annab
meile esimest korda võimaluse saada informatsiooni selle piirkonna SNidest, nende
riskikäitumisest, infektsioonhaiguste levimusest ja kokkupuutest kahjude vähendamise
teenustega.

Uuringu tulemustest selgub, et Narva SNid on keskmiselt 29 –aastased

venekeelt kõnelevad mehed. 39% süstivatest sõltlastest on kutseharidusega ning 34%
omab põhiharidust.

38% elatab ennast riiklikest hüvitistest. Võrreldes teiste Eestis

läbiviidud SNide uuringutega on Narva SNide hulgas suurem hulk naissoost inimesi
(25%). Rohkem kui pooltel (55%) Narva SNidest on bioloogiline laps ja 11% elab ühes
leibkonnas lapsega. Selline naiste suur osakaal SNide hulgas viitab vajadusele luua enam
sotsiaalseid ja muid tugiteenuseid just lastega SNide peredele (TAI, Hiv.....uuring, 48).

3.6.5. Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas
Spordikoolid ja –klubid on korraldanud ja läbi viinud vaate- ja massilisi spordiüritusi,
mida aasta jooksul külastab üle 60 tuhande inimest.
Igal aastal osalevad Narva sportlased üle 20 spordiala üleriiklikel ja rahvusvahelistel
võistlustel. Euroopa ja Maailma meistrivõistlustel osalevad selliste spordialade esindajad
nagu akadeemiline ja süstisõudmine, laskesport, võimlemine, poks, laskesuusatamine,
lauatennis.
Aastaringselt Narva linnas toimuvad tervise spordiüritused nii harrastajatele kui ka
sportlastele. Narvas väga suur tähelepanu pööratakse jooksu üritustele: Heategevuslik
Teatejooks, Narva Energia jooks, Liikumise Festival, Meremiilijooks, Jüri päeva jooks
ning organisatsiooni MOTUS MTÜ toimuvad pühapäeviti harrastusjooksud.
Narva-Jõesuu peremaratoni abil üritatakse elavdada perekondlikku spordiharrastust ja
tõsta rattasõidu populaarsust laste ja noorte hulgas.
Südamenädal toimub ka Narva linnas nagu teistest Eesti linnades.

3.7. Terviseteenused
3.7.1. Tervishoiuteenused

Tervise- ja tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet on otseses seoses rahvastiku
tervisega. Narvas asub 64 raviasutust. (Narva Linnaarsti teenistus) Nendest suurem on
riigile kuuluv SA Narva Haigla. Üldarstiteenust pakuvad ka 17 erakliinikut, kes pakuvad
ambulatoorse neuroloogia teenused, günekoloogia teenused, ambulatoorset taastusravi
ning teised ravi teenused. Narvas tegutseb 15 perearstikeskust ja 2 töötervishoiuteenust
pakutavat

ettevõtted. Narvas ka kättesaadav eriarsti teenus, kokku neid 15.

Hambaraviasutust on 13.
3.7.2. Nõustamisteenused
SA Narva Haigla
1) Suitsetamisest loobumise nõustamine
Suitsetamisest loobuda soovijate abistamise kabinet. Tervise Arengu Instituut koos Narva
Haiglaga avas 2007 aastal kabineti, mille eesmärgiks on abistada suitsetajaid ületada
nikotiinisõltuvust mitte ainult medikamentoosse raviga vaid ka psühholoogiliselt.
2) HIV-nõustamine
Seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV-nakkuse diagnostika, ravi ja nõustamine.
SA Narva Haigla osutab süstivatele narkomaanidele ning nende seksuaalpartneritele ja
prostitutsiooni kaasatud naistele seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV-nakkuse
diagnostika teenuseid ning nõustamist.
Narva Linna Sotsiaalabiamet

1) Sotsiaalnõustamine
Sotsiaalnõustamine on sotsiaalteenus, mis on suunatud Narva linnas elavatele isikutele või
perekondadele, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike
või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirinud või häirimas.

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja
seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete
probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
2) Õigusalane nõustamine
Teenuse eesmärgiks on õigusalase nõustamise korraldamine toimetulekuraskustes
vähekindlustatud isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn
eluaseme- , tööhõive- ja toimetulekuprobleemidega seotud küsimustes.

3) Võlanõustamine
Teenuse osutamise eesmärgiks on isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse
korral

isiku

iseseisvaks

toimetulekuks

talutavaks

muutmisel

või

võlgnevuse

likvideerimisel. Teenus osutatakse lähtudes konkreetsest võlasituatsioonist, kuhu isik või
perekond sattunud on.
4) Laste Varjupaik
Nõustamine. Koostöö korraldamine lapse bioloogilise perekonna, linna asutuste ja teiste
osapoolte vahel. Vajalike dokumentide vormistamine. Abi osutamine Laste Varjupaiga
klientidele nende probleemide lahendamisel
Noorte nõustamisvõimalused
Linnas eksisteerib 5 otseselt noorte nõustamisele suunatud asutust: MTÜ Lapsele oma
kodu, MTÜ Vitatiim, MTÜ Sind ei jäeta üksi, MTÜ Uus Sild, Noorte nõustamiskeskus
Amor.
Noorteinfo levitamiseks kasutatakse mitmekülgseid teabekanaleid, sh internetikeskkond ja
infopäevad, mille kaudu on tagatud info levik noorte eri sihtrühmadele.
1) Narva Noortekeskus
Info- ja nõustamisteenistus pakub noortele hulgaliselt nõustamist erinevates valdkondades,
sh õppimis-, tööturu- ja karjäärivõimaluste, sotsiaalteenuste, vaba aja veetmise võimaluste,
finantstoetuste ning projektitaotluste küsimustes, samuti igapäevast kodanike
nõustamist erinevates noorsootöö küsimustes.

Narva Noortekeskuse poolt korraldatakse Narvas igal aastal noorte infomess Orientiir. See
on Ida-Virumaa suurim traditsiooniline noorteüritus, kus noortel on võimalus tutvuda
õppimis- ja töötamisvõimalustega nii Eestis kui ka välismaal.
2) Noorte Nõustamiskeskus Amor
Seksuaalhariduslikud

vestlusringid,

loengud.

Nõustamiskeskuses

toimub

ka

seksuaalhariduslik tegevus. Loenguid, grupitöid, arutelusid korraldavad keskuse töötajad.
Loengud

toimuvad

vastavalt

vanusegruppidele

suhete-,

seksuaalsuse-,

seksi-,

kontratseptsiooni-, suguhaiguste-, AIDSi/HIV- ja muudel seksuaaltervisealastel teemadel.
3) Vita Tiim
Ida-Virumaa Rajaleidja karjäärikeskus
Karjääriteenuste pakkumine (karjäärinõustamine, kodu- ja välismaal töötamis- ja
õppimisvõimaluste tutvustamine ja info vahendamine), projektinõustamine, couching,
noorte

toetamine

nende

ideede

elluviimisel,

mentorlus,

elukestva

õppe

idee

propageerimine.
4) MTÜ Lapsele oma kodu
Keskuse ülesanne on peredele abi osutamine vanemate, perekondlike ja sotsiaalsete
funktsioonide täitmise võimete taastamiseks, tugevdamiseks või rehabiliteerimiseks.
5) MTÜ Sind ei jäeta üksi
Narkosõltlaste ja nende lähedaste nõustamine ja teraapia.
6) MTÜ Uus sild
Keskus viib läbi koolitused (abikokk, hooldusõde, aednik, saksa keel) ning
psühholoogilised grupinõustamised.
7) Narva Kutseõppekeskus
Info- ja Karjäärinõustamiskeskus

Karjäärinõustamisel saab üliõpilane abi töö- ja haridustee valikuga seotud otsuste
tegemisel, oma karjääri planeerimisel ning tööotsimisoskuste arendamisel.
Samad Info- ja Karjäärinõustamiskeskused asuvad ka TÜ Narva Kolledžis ja Töötukassas.

3. ARUTELU
3.1. Positiivsed näitajad Narva linnas

Paikkonna üldised tervise - ja demograafilised näitajad


Esmahaigestumine tuberkuloosi ja C-viirushepatiiti on vähenenud

Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused


Ettevõtlus on kasvujärgus



Töötuse arv on Narvas alates 2010. aastast iga aasta langenud



Toimetulekutoetuste maksmise võimalused on linnal olemas



Mitmekülgne sotsiaalhoolekandesüsteem



Sotsiaalabiameti poolt pakutavad toetused



Laialdased kultuuri ja spordiga tegelemise ning tarbimise võimalused



Naabrivalve olemasolu

Laste ja noorte tervislik ja turvaline areng


Lasteaedades ja koolides terviseteenuste olemasolu



Koolikohustuse täitmise range kontroll ning mittetäitjate osakaalu langus



Üld-, kutse- ja kõrghariduse võimalused

Tervislik elu- , õpi- ja töökeskkond


Välisõhu kvaliteet säilib normipiiris



Välja arenenud jäätmete käitlemise süsteem



Liiklusõnnetuste vähenemine



Tulekahjude ja tules hukkunute arvu langetamine



Suur osakaal tervist edendavaid töökohti



Suur võimalus vabaajaveetmiseks

Tervislik eluviis


Märgatavalt on vähenenud suitsetamine ühiskondlikes ruumides ja töökohtades.



Tervisespordiga tegelevate elanike osakaal on kasvanud



Spordiürituste ning tervislikku eluviisi toetavate ürituste kasv

Terviseteenused


Nõustamisteenuste kättesaadavus



Väljakujunenud tervishoiusüsteem

3.2. Negatiivsed näitajad Narva linnas

Paikkonna üldised tervise - ja demograafilised näitajad


Puudub terviseedendaja/spetsialisti ametikoht



Elanikkonna arvu vähenemine läbi negatiivse loomuliku iive ja noorte väljarände



Elanikkonna vananemine on riigi keskmisest kõrgem



Riigikeele ja võõrkeelte puudulik valdamine



Vene rahvusest elanike nõrk integreeritus Eesti ühiskonda



Sündimus on aasta-aastasse langenud



Suremuskordaja

on

tõusnud

nii

pahaloomulistesse

kasvajatesse

kui

ka

vereringeelundite haigustesse
Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused


Riigi keskmisest kõrgem töötuse tase



Võrreldes riigi keskmisega on palgad väiksemad



Puudega laste ning täiskasvanute arvu kasv

Laste ja noorte tervislik ja turvaline areng


Laste arv nii lasteaedades kui ka haridusasutustes on vähenenud



Paljud lasteaiad ja koolid vajavad renoveerimist ja tervisekaitsenõuetele vastavust



Väike arv tervist edendavaid lasteaedu ja koole

Tervislik elu- , õpi- ja töökeskkond


Kraanivee kvaliteet ei vasta tervisenõuetele

Tervislik eluviis


Alkoholi tarbimise tõus



Narkootikume tarvitamine püsib samas tendentsis

Tänu terviseprofiilile on selgelt näha positiivsed ja negatiivsed külge Narva linna tervise
olukorrast. Üks suurematest probleemidest on elanikkonna vähenemine nii läbi negatiivse
loomuliku iivet kui ka noorte väljarännet. Noored elanikud peale keskkooli või isegi varem
sõidavad ära kas Eesti teiste linnadesse nagu Tallinn ja Tartu või hoopis välismaale. Et
peatada noorte migratsiooni Narva linnale on vaja luua parema keskkonda nii hariduse
kättesaamisest kui ka tööturul.


Noorte ja täiskasvanute haridustaseme tõus tänu uute kõrgkoolide tekkimisele



Noorte initsiatiivi toetamine



Elukeskkonna arendamine, noorspetsialistide toetamine



Eesti keeleõppe ergutamine ja õppimise toetamine



Noortekeskuste toetamine



Koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont ning varustamine kaasaegse tehnikaga



Uute töökohtade loomine/avamine



Töökohtade loomine hobi kaudu professionaalseks

Tööturu situatsioonis on ka palju negatiivsed näitajad nii keskmise palga suurusega kui ka
töötuse tasemega. Selle situatsiooni parandamiseks:


Tööturule töötute integreerimine



Alustavate ettevõtjate toetamine



Ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine



„Ümbrikupalgast“ loobumine, mis omakorda tõstab keskmise palga näitajad

Tervisliku eluviisi ja tervisevaldkonna parenemiseks ja arendamiseks tuleb mitte ainult
arendada uusi tegevusi kui ka toetada vanu.


Spordiobjektide arendamine



Tervishoiusüsteemi säilitamine ja arendamine



Sotsiaalkindlustussüsteemi säilitamine ja arendamine



Tervisespetsialistide kaasamine väljastpoolt



Tervisespordi infrastruktuuri ja ürituste arendamine



Regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende
tutvustamine



Tervisliku eluviisi propageerimine



Tervisedenduse spetsialisti töökoha loomine

Positiivsed näitajad ei tohi ka unustada, neid tuleb samamoodi toetada ning arendada.

KOKKUVÕTE

Diplomitöö eesmärgis oli koostada Narva linna terviseprofiili, mis aitab selgemini näha
seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning
tervisemõjude vahel.
Terviseprofiili koostamise tulemusena saanud analüüsida kuus põhilist valdkonna, mis
andis

võimalus näha kõik tegevused ja nõrkused Narva linna sotsiaal -, haridus-,

terviseteenuse süsteemis ning koostas üldist pilti Narva elanike terviseseisundist.
Nüüdsest linnavalitsuse, linna elanikel kui ka erinevate valdkondade spetsialistidel on
tõusnud terviseteadlikkus ja parem mõistmine tervisemõjuritest.
Linnavalitsuse töötajatel läbi terviseprofiili on võimalus koostada põhilised eesmärgid ning
selgitada välja tervise parendamiseks vajalikud tegevused ja ressursid.
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LISA: NARVA LINNA TERVISEDENDUSE TEGEVUSED 2014-2021
(Tegevuskava koostaja Narva linnaarst Andrei Antonov, MD)

Missioon: Narva Linnavalitsus aitab kaasa Narva linna elanikele tervisliku elukeskkonna
loomisele elanike terviseteadlikkuse tõstmise ja tervisedenduslikesse tegevustesse
kaasamise kaudu.
Visioon: Narva linna elanike tervisenäitajad muutuvad paremaks.
TEGEVUSSUUNAD 2014 – 2018
Nr

Eesmärk

Tegevus

Narva linn on Eesti tervislike Linna elanikkonna, volikogu ja linnavalitsuse
1.

linnade võrgustiku liige

tervise teadlikkuse tõstmine ja säilitamine
koolituste, infopäevade, teabematerjali kaudu

Südame-veresoonkonna
2.

HIV/AIDS-iga

ja Linna

seotud

elanikkonna

kaasamine

tõhusam veresoonkonnahaiguste,

ennetustegevus

südameHIV/AIDS

ennetustegevusse ja teadlikkuse tõstmine
riskiohtude kohta

3.

Narva

linna

säilitamine ja laiendamine
Tervisedenduslike
laiendamine:

4.

tervisetubade Tervisedenduse töö koordineerimine, teabe
edastamise, nõustamine, juhendamine

võrgustike Teadlikkuse tõstmine ja motivatsioonipaketi
tervistedendav loomine

töökoht, tervistedendav lasteaed,
tervistedendav kool, tervistedendav
haigla
Tervisealase teabe kättesaadavuse Tervisealase

5.

teabe

levitamine

tagamine kõikidele riskirühmadele tervisetoa ja kohaliku meedia kaudu
ning

ka

teistele

kogukonna

liikmetele eesti ja vene keeles
6.

Vigastuse

ennetamisega

seotud Linna vigastuste profiili koostamine

Narva

projektile kaasa aitamine, tegevuste
soodustamine nende elluviimisel
Laste
11.

ja

noorte

teadlikkuse

tervisealase Tervistedendavate lasteaedade ja koolide

tõstmine

ja võrgustiku

riskikäitumise vähendamine

laiendamine

ja

kooliväliste

tegevuste soodustamine

Elanikkonna teadlikkuse tõstmine Narva linna haldusterritooriumil avalikes
alkohoolsete jookide ja mõnuainete kohtades alkoholi või toidugruppi
13.

(narkootikumid)
vähendamiseks

tarbimise mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimise
(eriti

alaealiste keelamine

hulgas)

PÕHITEGEVUSED: Väljavõte Narva linna arengukavast 2008 – 2021:
Tegevuse nimetus

Vastutav linnaasutus

Tervisliku eluviisi propageerimine
tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste
korraldamine ja korraldamise toetamine

Kultuuriosakond

laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes
lasteasutustes

Linnaarstiteenistus

õpilaste tervist edendavad tegevused koolides

Linnaarstiteenistus

tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja
arendamine

Linnaarstiteenistus

vigastuste ennetamine lastel

Linnaarstiteenistus

südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine

Linnaarstiteenistus

alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine

Linnaarstiteenistus

Meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete
meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks
Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine

Sihtasutus Narva Haigla

linna vigastuste profiili koostamine

Linnaarstiteenistus

rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele,
HIV-infitseeritute ja HIV-tõve haigetele

Linnaarstiteenistus

nõustamisteenused uimastite kasutajate ja HIVpositiivsetele isikutele

Linnaarstiteenistus

postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine

Linnaarstiteenistus

Meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine
Sihtasutuse Narva Haigla hoonete renoveerimine ja
meditsiiniaparatuuri soetamine

Linnaarstiteenistus

Tegevuste ajakava, finantseerimise (ressursside) ja elluviimise täiendav info:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4111/0201/3039/Narva%20linna%20arengukava%2020
08-2017%20est.pdf#
2015.a toimub Narva linna terviseprofiili arutamine ja kinnitamine kohalikus
omavalitsuses.

