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Tartu linna arengukava 
aastani 2020 uuendamine

Tartu on hooliv linn

Moderaator Rivo Noorkõiv

6.02.2017
www.geomedia.ee

Päevakava
14.00-14.25 Seminari eesmärgid ja ülesehitus. Soojendusharjutus. 

Rivo Noorkõiv ja Kati Orav
14.25-14.50 Sotsiaalia kajastamine Tartu arengudokumentides.  

Ettepanekud varasematest seminaridest 
14.50-15.30 Arutelu. Sotsiaalvaldkonnas muutused- millised on 

kesksed teemad Tartu arendustegevuses. 
Individuaal ja rühmatöö

15.30-15.45 Energiapaus

15.45- 17.15 Sotsiaal- ja tervishoiu kesksete teemade elluviimiseks 
vajalikud tegevused aastateks 2017-2026. 
Rühmatöö ja ettekanded

17.15-17.30 Kokkuvõte, visuaalse pildi tagasiside
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Seminari eesmärk

 Saada sisendid Tartu linna arengukava 
koostamisse perioodiks 2018-2025

 Seminaril keskendume Tartu linna ees 
seisvatele tulevikele sotsiaal- ja tervise 
valdkonnas

 Eesmärgistame tegevused sotsiaal- ja tervise 
valdkondade arendamisel - millised on 
tuumteemad, millele lähiaastatel keskenduda

Visioon Tartu 2030 

Tartu on tegusate, loovate 
ja õnnelike 

inimeste linn



3

Tartu allvisioonid
 TARTU ON KOOLI JA TEADMUSLINN (kõik 

haridustasemed +tugisüsteemid)
 TARTU ON NUTIKAS ETTEVÕTLUSLINN 

(ettevõtlus+turism)
 TARTU ON INSPIREERIVA ELUKESKKONNAGA LINN 

(planeerimine, taristu, elamu- ja kommunaalmajandus, 
transport, liikluskorraldus, linnakujundus)

 TARTU ON HOOLIV LINN (kodanikuühiskond, 
sotsiaalhoolekanne, tervishoid)

 TARTU ON LOOV LINN (kultuur, sport, noorsootöö)
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Väljakutsed AKs
 nõudlusele vastava kaasaegse sotsiaal- ja 

rehabilitatsioonikeskuste võrgustiku väljaarendamine; 
 uute hoolekandeteenuste arendamine; 
 teenuste kvaliteedi kontrollireeglite ühtlustamine;
 teenuste kättesaadavuse võimaluste arendamine, sh 

tasuliste teenustena; 
 koostöö arendamine era- ja mittetulundussektoriga 

teenuste pakkumisel; 
 kaasamise hea tava rakendamine hoolekandeteenuste 

planeerimisel; 

Väljakutsed AK-s
 vabatahtliku sotsiaaltöö soodustamine ja 

tunnustamine; 
 põhikooliealiste laste arvu tõusust lähtuvalt laste 

hoolekandeteenuste mahtude suurendamine; 
 Tartu linna terviseprofiilist lähtudes tervislike valikute 

soodustamine ja toetamine; 
 tervist edendavate asutuste (koolid, lasteaiad, 

töökohad) võrgustike arendamine; 
 statsionaarse hooldusravi ja hospiitsteenuse mahu 

suurendamine ja teenuse kvaliteedi parandamine; 
 koostöö laiendamine vabaühendustega. 
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Lastekaitseseadus
 NB! Laste ja perede heaolu profiil:
 Lastele ja peredele on loodud ennetustegevuste ja 

varase märkamise toimiv süsteem
 Lastele on tagatud mitmekülgsed arengut toetavad 

tingimused
 Loodud on võimalused laste ja perede sotsiaalse 

kaitstuse tagamiseks ja probleemidega tegelemiseks
 Elukeskkond on turvaline ning laste ja perede heaolu 

toetav
 Laste ja perede heaolu tagamine toimub  

kvalifitseeritud spetsialistide poolt ja erinevate 
valdkondade koostöös

Valglinnastumine ja 
haldusreform

• Naaberomavalitsustega 
ühinemine ja koostöö

• Funktsioonide jaotus ja 
polütsentrism

• Ruumiline sidusus näit. 
logistiline kättesaadavus

• Teenuste ja toetuste 
taseme ühtlustamine
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Varasematest seminaridest: hooliv linn
Kujundada lihtne ja selge sotsiaal- ja tervishoiu 
teenuste osutamise süsteem
 tagada elanike vajadusest lähtuvate teenuste kvaliteet, 

kättesaadavus ja tõhusus;
 teenuste ja toetuste abivajaja kohasus;
 jälgida, et ükski abivajaja ei jääks abita (doktorandist 

supiköögini);
 tagada põlvkondade sidus ja solidaarsus;
 aidata väärikalt 
 Tulemusi on vaja mõõta!

Hooliv linn
Innovatiivsed tervishoiulahendused Tartus, mis teeb 
Tartu eriliseks

 Kliinikum ja uued tervisekeskused
 Tervishoius eelisjärjekord tartlastele
 Kaotada pikad järjekorrad

 Tudengite potentsiaali kasutamine sotsiaaltöös ja 
arendamisel

 Eakatele veebisait Tartu LV kodulehel aktiivse elu ja 
tegevusvõimaluste promoks

 Teenuse osutajate paljusus hoolekandes
 Ehitada eakate päevakeskus ja hooldekodu
 Ennetustegevuse laiendamine - tervena elatud aastate kasv
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Näitajad
1. Toimetulekutoetust saavate perede arv 

2. Eakatele ja puuetega inimestele mõeldud teenuste 
saajate arv ja osakaal Tartu eakatest ja puuetega 
inimestest 
3. Tööealistele mõeldud teenuste arv ja osakaal Tartu 
tööealistest elanikest 
4. Lastega peredele mõeldud teenuste saajate arv 

5. Elanike tervise enesehinnang, hea ja väga hea 
tervisega elanike osakaal võrreldes Eesti keskmisega 

6. Aktiivse kehalise liikumisega regulaarselt 
tegelevate elanike osakaal 

Tartu on inspireeriva elukeskkonnaga linn
(strateegia Tartu 2030+)

 E12. Tartu on vastutustundlike ja 
algatusvõimeliste kodanike linn

 E13. Tartus elavad terved, rõõmsad, 
sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad 
inimesed.

 E14.Vajadusest lähtuvad,kättesaadavad ning 
kvaliteetsed sotsiaal-ja tervishoiuteenused

 E15. Tartu on tervishoiu ja sotsiaalhoolekande 
arenduskeskus. 
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Arengusuunad: Tartu linna AK 2013-2020

 A1: VABAÜHENDUSTE POTENTSIAALI 
RAKENDAMINE LINNAELU PROBLEEMIDE 
LAHENDAMISEL 

 A2: SOTSIAALPROBLEEMIDE ENNETAMINE 
 A3: AVAHOOLDUSE ARENDAMINE 
 A4: ASENDUSHOOLDUSE ARENDAMINE
 A5: TERVISHOIU VALDKONNA ARENGU 

TOETAMINE 

Nimetage kolm kõige 
olulisemat 
teemat/tegevust/objekti, 
mida Tartu linna 
sotsiaal- ja tervishoiu 
kliendikesksemaks, 
kvaliteetsemaks ja 
paremaks 
korraldamiseks tuleks 
arengukava kaudu ellu 
viia
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RÜHMATÖÖ

Hooliva linna kesksete teemade 
elluviimiseks vajalikud 

tegevused aastateks 2017-2026, 
mida tuleks Tartu linna 
arengukavas kajastada 

Tänan kaasa mõtlemast!


