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Kasutatud lühendid

Asutused, üksusedAsutused, üksused

LühendLühend SelgitusSelgitus

KOV kohalik omavalitsus

LV linnavalitsus

LMO linnamajanduse osakond

PPA Politsei- ja Piirivalveamet

PRIA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

TAI Tervise Arengu Instituut

SKA Sotsiaalkindlustusamet

EMO Erakorralise meditsiini osakond

KLAT Kinnine lasteasutus

 

Projektid, programmidProjektid, programmid

Lühend Lühend SelgitusSelgitus

STEP Programm, mis aitab õigusrikkumise taustaga 16-29-aastaseid noori tööle või õppima asumisel.

MARAC
Multi-Agency Risk Assessment Conferences, riskis olevate perede, sealhulgas lähisuhtevägivalla all
kannatavate perede väljaselgitamine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö
meetodil.

MAPPA
Multi-Agency Public Protection Arrangements, kriminaalhoolduse järelevalve all olevate inimeste
osas koostöö tegemine.

KEAT
„Kaitse end ja aita teist", koolitusprogrammi eesmärk on toetada 6. klasside õpilaste erinevate
ohutusvaldkondade teemade omandamist läbi koolides toimuvate koolituste ja õppetegevuse.

KiVa Kiusamisvaba, kiusamisvastane programm, mida rakendatakse koolides.

KLAPP Klassisidususe parandamise programm.

VEPA
Käitumisoskuste mäng ja metoodika, mille eesmärk on arendada lapse sotsiaalset pädevust,
võimet kontrollida oma käitumist ja reaktsioone.

PREP
Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm, paarisuhtekoolitus ennetamaks kooselu negatiivseid
arenguid.

NEET
Not in education, employment or training, 16-24-aastased noored, kelle jaoks rakendatakse
vastavaid tugimeetmeid, et aidata neid tagasi kooli, praktikale või tööle.

NGTS
Noortegarantii tugisüsteem, aitab kohalikel omavalitsustel teada saada enda piirkonna
mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridustee
jätkamiseks ja tööturule jõudmiseks.

MDFT
Multidimentional Family Therapy, mitmedimensioonilise pereteraapia, perekeskne programm
tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noortele ja nende peredele.

SPIN
Spordil põhinev arenguprogramm riskioludes elavatele noortele, mis aitab vähendada
riskikäitumist jalgpalli ning eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi arendavate tegevuste kaudu.

 

Muud lühendidMuud lühendid

Lühend Lühend SelgitusSelgitus

HEV hariduslik erivajadus

HEVKO hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija

AED automaatne kehaväline defibrillaator
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Sissejuhatus

Tartu linna elanike heaolu arendamisel on oluline, et tehtavad otsused ja asjakohase sekkumiste kavandamine
põhineksid süsteemselt analüüsitud teadmistel. Tervise- ja heaoluprofiil on strateegilise planeerimise
alusdokument, milles on kirjeldatud ja analüüsitud kindla territooriumi elanike tervise ja heaolu seisundit ning
neid mõjutavaid tegureid.Tervise- ja heaoluprofiili koostamise ülesanne tuleb rahvatervise seadusest.

Käesolevas heaoluprofiilis on valdkondade ja teemade kaupa analüüsitud 80 erinevat heaolu aspekti. Profiili
koostamisse on kaasatud Tartu linnavalitsuse valdkonnaspetsialistid ja -juhid ning strateegilised partnerid nagu
Politsei- ja Piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusamet ja paljud teised.

Üks profiili koostamise läbivatest metoodikatest on viimase 3-10 aasta näitajate ja trendide tõlgendamine.
Koroonaviiruse pandeemia on tinginud 2020. aasta andmetes märgatavaid statistilisi anomaaliaid. Seetõttu on
püütud analüüside koostamisel erakorralist mõju arvesse võtta ja võimalusel vaadeldud ka pikemaid aegridu kui
indikaatorite tabelites näidatud.

Heaoluprofiil täidab hetkeolukorra analüüsi rolli ja on sisend tegevuskava koostamisele, et parandada analüüsis
ilmnenud kitsaskohti ja viia heaolu tagavaid avalikke teenuseid kõrgemale tasemele.

Head lugemist!

Koostajad

Tartu heaoluprofiili koostamist juhtisid valdkonnajuhid Kristina Aabrams (rahvastikutoimingute osakonna juhataja),
Piret Väljaots (sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse juhataja), Kairi Avastu (sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna lastekaitseteenistuse juhataja) ja Katrin Pihlap (sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
lastekaitseteenistuse peaspetsialist). Profiili koostamise etappe, tegevusi ja ajakava juhtis Eveli Pung (teenuste
arendusjuht).

Profiili koostamisel kaasati sisendiandjatena ja analüüsiaruteludel Tartu linnavalitsuse valdkonnaspetsialistid ja -
juhid ning välised partnerid. Tartu linnavalitsuses panustasid sotsiaal- ja tervishoiuosakond, rahvastikutoimingute
osakond, linnamajanduse osakond, hallatav asutus Tartu Linnatransport, ruumiloome osakond, haridusosakond,
kultuuriosakond, rahandusosakond, linnavarade osakond, avalike suhete osakond, sisekontrolliosakond ja
ettevõtluse arendamise osakond. Profiili valmimisse panustasid info ja valdkonnahinnangutega partnerid Politsei-
ja Piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusamet, Päästeamet, Töötukassa, Tervise Arengu Instituut, Toidupank ja
Statistikaamet.

Täname kõiki panustajaid!
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1. Demograafiline olukord ja rahvastiku tervis

1.1 Demograafiline olukord

1.1.1 Rahvaarv

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20212021

KokkuKokku 96310 96212 95677 96506 96974 96123 95430

MehedMehed 42919 42919 42624 43319 43709 43353 43085

NaisedNaised 53391 53293 53053 53187 53265 52770 52345

Joonis 1.1.1.a Aastakeskmine rahvaarv

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U

Analüüs

Tartu linn ühines haldusreformi järgselt Tähtvere vallaga, moodustades ühise omavalitsusüksuse Tartu linn. Tartu
linna rahvaarv on viimastel aastatel olnud suhteliselt stabiilne, kõikudes peamiselt 96 000 elaniku piirimail ja
moodustades ca 62% Tartu maakonna rahvastikust. Suundumus on elanike arvu kasvule hajaasustuse piirkonnas,
samas Tartu linnas kui asustusüksuses see väheneb ehk toimub omavalitsusesisene valglinnastumine.

Tartu linna eripära on suur tudengite osakaal, kes küll ei ole oma elukohta siin registreerinud, kuid kasutavad Tartu
linna avalikke teenuseid. Samuti toimub elanike liikumine lähivaldadesse (valglinnastumine), samas käivad paljud
lähivaldade elanikud Tartus haridust omandamas või tööl.
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.2 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus

Joonis 1.1.2.a Rahvastikupüramiid

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV0282U

Analüüs

Vanusegruppide iseloomustusVanusegruppide iseloomustus

Tartu linna rahvastikupüramiid on omane kahanevale rahvastikule, kuna püramiidi alus ehk nooremad
vanusegrupid on väiksemad kui vanemad vanusegrupid.

Rahvastiku vanuselises koosseisus on Tartus kõige vähem 15-19-aastaseid (Eestis 20-24-aastaseid) ning
seejärel pensioniealisi. Kõige rohkem elab Tartus 30-34-aastaseid ja 35-39-aastaseid inimesi.

Laste ja pensioniealiste osas avaldab tugevat mõju valglinnastumine ehk olukord, kus valdavalt noored pered
kolivad Tartu linnast lähivaldadesse. Kuni 14-aastaste laste osakaal Tartu linna rahvastikust ületab küll Eesti
keskmist (Tartus 18,4%, Eestis 16,4%), kuid jääb oluliselt alla Tartu lähivaldadele (nt Kambja 23,4%).
Pensioniealiste osakaal on veidi suurem kui lastel, samas madalam kui Eestis keskmiselt. Võrreldes lähivaldadega
on pensioniealiste osakaal Tartu rahvastikus oluliselt suurem.

Järgnevas tabelis on võrdlusnäited Tartu linna, Kambja valla (lähivald), Järva maakonna ja Eesti osas.

2021. aasta2021. aasta 0-140-14 15-2915-29 30-4930-49 50-6550-65 65+65+ 15-6415-64

Tartu linn 18,4% 17,2% 28,4% 16,9% 19,1% 62,5%

Kambja vald 23,4% 15,9% 33,2% 16,0% 11,5% 65,1%
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

Järva maakond 15,2% 14,5% 24,5% 21,9% 24,0% 60,8%

Eesti kokku 16,4% 15,2% 28,7% 19,3% 20,3% 63,2%

 

Rahvastiku sooline jaotusRahvastiku sooline jaotus

Naised moodustavad Tartu linna rahvastikust ca 55%. Naiste ülekaal algab vanusegrupist 30-34-aastastest (Eestis
kokku on naised enamuses alates 50-54-aastastest). Pensioniealiste hulgas on naiste ülekaal aga juba kahekordne.

    0-140-14 15-2915-29 30-4930-49 50-6450-64 65+65+ 15-6415-64 OsakaalOsakaal

Tartu linnTartu linn Mehed 9,3% 8,6% 13,4% 7,5% 6,3% 29,5% 45,1%

 Naised 9,1% 8,6% 15,0% 9,4% 12,8% 33,0% 54,9%

 Mehed ja naised 18,4% 17,2% 28,4% 16,9% 19,1%  62,5% 100%

EestiEesti Mehed  8,4% 7,9% 14,9% 9,1% 7,1% 31,9% 47,4%

 Naised  8,0% 7,4% 13,8% 10,2% 13,2% 31,3% 52,6%

 Mehed ja naised  16,4% 15,2% 28,7% 19,3% 20,3% 63,2% 100%

 

Rahvastikupüramiidi muutumine ajasRahvastikupüramiidi muutumine ajas

 0-14 15-29 30-49 50-64 65+ 15-64

Tartu linn 2021 18,4% 17,2% 28,4% 16,9% 19,1% 62,5%

Tartu linn 2015* 18,6% 19,0% 27,9% 16,5% 18,0% 63,3%

* arvestatud Tartu linn koos Tähtvere vallaga

Sarnaselt Eestis tervikuna, suureneb Tartu linnas pensioniealiste ja väheneb tööealiste arv, kuid samas on Tartu
linnas laste osakaal olnud suhteliselt stabiilne. Vanusegrupp 85+ on aga aastatel 2015-2021 kasvanud 567 võrra
ehk 2,4% -lt 3%-le kogu rahvastikust Tartus. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.1.3 Laste arv ja osakaal rahvastikust

20172017 20182018 20192019 20202020

0-40-4 6244 6092 5926 5954

5-95-9 6547 6353 6247 6036

10-1410-14 5208 5474 5692 5873

15-1915-19 4505 4576 4657 4825

Joonis 1.1.3.a Laste arv. Vanuserühmade 0-4, 5-9, 10-14 ja 15-19 ja aastate lõikes

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U

Vanuserühmad 0-6, 0-17 ning 7-26: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0240

0-40-4 5-95-9 10-1410-14 15-1915-19

2017 2018 2019 2020
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Joonis 1.1.3.b Laste osakaal rahvastikust. Võrreldes Eesti keskmisega

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0282U

Vanuserühmad 0-6, 0-17 ning 7-26: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0240

Analüüs

Laste osakaal on aastate jooksul olnud suhteliselt stabiilne, moodustades veidi üle 23% rahvastikust. Laste arv
vanusegruppides 0-4, 5-9 ja 10-14 on peaaegu võrdne.

Kui sündide arv jääb lähiaastatel samaks, siis saab eeldada, et laste arv on lähiaastatel mõningases kasvutrendis.
Kasv on siiski marginaalne, samuti on sündimuskordaja kerges languses.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.1.4 Demograafiline tööturusurveindeks

20172017 20182018 20192019 20202020

Demograafiline tööturusurve-indeksDemograafiline tööturusurve-indeks 1,140 1,150 1,150 1,140

Demograafiline tööturusurve-indeks (Eesti)Demograafiline tööturusurve-indeks (Eesti) 0,830 0,840 0,840 0,850

Joonis 1.1.4.a Demograafiline tööturusurveindeks. Tööturule sisenejate suhe tööturult väljujatesse

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV06U

Analüüs
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Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-aastased) ja sealt
vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe.

Demograafiline tööturusurveindeks Tartus on suhteliselt hea, olles suurem kui üks. Seega tuleb järgmisel
kümnendil tööjõuturule rohkem inimesi, kui sealt välja langeb. Samas on aga eelnev tööturule sisenenud põlvkond
(hetkel 15-24-aastased) suhteliselt väikesearvuline ja seetõttu on tööealiste elanike osakaal kokku siiski
vähenemas.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.5 Sündimus
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20172017 20182018 20192019 20202020

Sündimuse üldkordajaSündimuse üldkordaja 11,9 11,9 12,6 10,8

Sündimuse üldkordaja (Eesti)Sündimuse üldkordaja (Eesti) 10,5 10,9 10,6 9,9

Joonis 1.1.5.a Sündimus. Sündimuse üldkordaja

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV112U

Analüüs

Sündide arv Tartu linnas viimasel viiel aastal jääb vahemikku 1000-1200.

Tartu linnas sünnib lapsi rohkem kui Eestis keskmiselt, sündimuse üldkordaja on Tartus suurem, võrreldes Eesti
keskmisega. Arvestades, et lähiaastatel sünnitusealiste naiste arv väheneb, hakkab tõenäoliselt vähenema ka
sündivate laste arv. Sellele vaatamata ei pruugi sündimuskordaja Eesti keskmisest näitajast allapoole langeda,
kuna Eestis keskmiselt on see põlvkond väiksem kui Tartus.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.6 Suremus

Joonis 1.1.6.a Surmade arv
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Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U

20172017 20182018 20192019 20202020

Suremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOVSuremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOV 10,3 10,2 10,6 10,7

Suremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOV (Eesti)Suremuskordaja 1000 elaniku kohta, KOV (Eesti) 11,8 11,9 11,6 11,9

Joonis 1.1.6.b Suremuse üldkordaja. 1000 elaniku kohta

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U

Analüüs

Surmade arv on Tartu linnas viimasel viiel aastal stabiilselt 1000 ringis. 

Suremuse kordaja 1000 elaniku kohta on Tartu linnas Eestiga võrreldes väiksem ja Tartu maakonnaga võrreldes
oluliselt väiksem. Kui Eestis on 2020. aasta suremuskordaja 1000 elaniku kohta 11,9 ja Tartu maakonnas 17,0, siis
Tartu linnas on vastav näitaja 10,7.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.1.7 Loomulik iive

Tabel 1.1.7.1 Loomulik iive

20172017 20182018 20192019 20202020

IiveIive 154 164 191 15

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV112U

Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U

20172017 20182018 20192019 20202020

Iibe kordajaIibe kordaja 1,6 1,7 2,0 0,2

Iibe kordaja (Eesti)Iibe kordaja (Eesti) -1,3 -1,0 -1,0 -2,0

Joonis 1.1.7.a Loomulik iive. Loomuliku iibe üldkordaja

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV112U

Statistikaameti andmebaas, tabel RV49U

Analüüs

Tartu linnas on loomulik iive olnud stabiilselt positiivne ja selle võrra rahvaarv ka kasvab. 2021. aastal aga ei
pruugi loomulik iive enam positiivseks jääda COVID-19 pandeemia mõjude tõttu - kasvanud on suremus ning
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rahvastikuregistri andmetel on 2021. a I poolaasta loomulik iive -58. Võrreldes Eesti keskmisega on Tartu linna
iibekordaja olnud viimastel aastatel siiski väga hea.

Ülevaate sünni ja surma statistikast aastatel 2002-2020 saab allpooltoodud tabelist. Selleks, et andmed oleks
võrreldavad, on liidetud Tartu linna ja tolleaegse Tähtvere valla sündmused. 

AastaAasta 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010

Sünnid 1238 1253 1333 1367 1330 1508 1501 1524 1518

Surmad 1176 1151 1147 1101 1106 1064 1093 1050 1062

Loomulik iive 62 102 186 266 224 444 408 474 456

 

AastaAasta 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

Sünnid 1385 1312 1233 1204 1179 1177 1146 1155 1212 1036

Surmad 1009 1040 914 1026 961 959 992 991 1021 1021

Loomulik iive 376 272 319 178 218 218 154 164 191 15

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.8 Ülalpeetavate määr
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20172017 20182018 20192019 20202020

Ülalpeetavate määrÜlalpeetavate määr 59,9 59,2 58,7 59,6

Ülalpeetavate määr (Eesti)Ülalpeetavate määr (Eesti) 55,2 56,0 56,7 57,5

Joonis 1.1.8.a Ülalpeetavate määr

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV063U

Analüüs

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 100 tööealise (15-64-
aastased) elaniku kohta.

Tartu linna ülalpeetavate määr oli 2020. aastal 59,6, mis on Eesti keskmisest (57,5) veidi kõrgem. Ülalpeetavate
määr on kasvanud seoses tööealise elanikkonna vähenemisega viimastel aastatel. Samas on Tartus laste ja
pensioniealiste osakaal peaaegu võrdne.

Võrreldes ümberkaudsete omavalitsustega on Tartu linnas maakonna suurim ülalpeetavate määr. Siin võib
seletuseks olla asjaolu, et tööealised inimesed kolivad Tartu linna lähivaldadesse seoses soodsama eluaseme ning
avaramate elutingimustega. Vanem elanikkond aga eelistab olla Tartu linna elanik. Sellise trendi jätkudes surve
tööealisele elanikkonnale pikemas perspektiivis kasvab.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.9 Ränne
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20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

Rändesaldo kordajaRändesaldo kordaja -8,2 1,6 3,0 -10,9 -7,4

Rändesaldo kordaja (Eesti)Rändesaldo kordaja (Eesti) 0,8 4,0 5,3 4,0 2,8

Joonis 1.1.9.a Rändesaldo üldkordaja. 1000 elaniku kohta

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RVR02

Tabel 1.1.9.1 Elukohta vahetanud inimeste arv

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

SisseränneSisseränne 3791 3819 4258 4858 4551 4254

VäljaränneVäljaränne 4133 4607 4109 4564 5603 4965

RändesaldoRändesaldo -342 -788 149 294 -1052 -711

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RVR02

Analüüs

Rände tulemusena Tartu linna rahvaarv väheneb. Negatiivne rändesaldo on tunduvalt suurem kui positiivsest
loomulikust iibest saadud lisa. 

Siserände tulemusena saab Tartu elanikke juurde peaaegu kõigist maakondadest (rändesaldo positiivne),  v.a.
Harjumaa ja Tartumaa. Siserändega Tartusse tulijaid on vähem, kui siit lahkujaid. 

Väljarände tulemusena Tartu linn kaotab elanikke põhiliselt Harjumaale ja Tartu linna lähivaldadele (peamiselt
Kambja, Luunja ja Tartu vallale), juba pikemat aega toimub valglinnastumine. 

Väljaspoolt Eestisse sisserände tulemusena kasvab peamiselt meeste arv. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0
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1.1.10 Haridustase

20182018 20192019 20202020

MadalMadal 17,40 17,25 17,19

KeskmineKeskmine 40,32 40,70 40,67

KõrgeKõrge 41,18 40,99 41,62

Madal (Eesti)Madal (Eesti) 19,18 18,87 18,59

Keskmine (Eesti)Keskmine (Eesti) 45,09 45,02 45,00

Kõrge (Eesti)Kõrge (Eesti) 34,60 34,96 35,47
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Joonis 1.1.10.a Haridustase. Haridustase elanikkonnas

Allikad:

Statistikaameti andmebaas, tabel RV0232U

Analüüs

Statistikaameti andmetel on haridustase Tartu linnas kõrgem kui Eestis keskmiselt.

Viimasel kolmel aastal on madala ja keskmise haridustaseme osakaal jäänud samaks, veidi on kasvanud kõrgema
haridustasemega inimeste osakaal elanikkonnast. Madala haridustasemega inimeste osakaal elanikkonnas
võrreldes Eestiga on 2% väiksem, keskmise haridustasemega inimeste osakaal aga 5% ja kõrgelt haritud inimeste
osakaal on 7% kõrgem kui Eestis keskmiselt.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.1.11 Laste arv haridusasutustes ja lastehoius

alusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustesalusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes
esimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustesesimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes
teine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustesteine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes
kolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutusteskolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja haridusasutustes
alusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesalusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes
esimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesesimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes
teine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesteine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes
kolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutusteskolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes

2017 2018 2019 2020
2k

3k

4k

5k

6k

7k
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20172017 20182018 20192019 20202020

alusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes jaalusharidus, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja
haridusasutustesharidusasutustes

6302 6165 6244 6124

esimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes jaesimene kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja
haridusasutustesharidusasutustes

4103 4115 4026 3832

teine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes jateine kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja
haridusasutustesharidusasutustes

3662 3762 3979 4155

kolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes jakolmas kooliaste, Laste arv KOV-i territooriumil asuvates lastehoidudes ja
haridusasutustesharidusasutustes

3359 3536 3632 3757

alusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesalusharidus, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 6058 6067 5974 5873

esimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesesimene kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 3818 3885 3733 3570

teine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustesteine kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 3247 3443 3600 3744

kolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutusteskolmas kooliaste, KOV-i laste arv lastehoidudes ja haridusasutustes 2885 3530 3174 3308

Joonis 1.1.11.a Laste arv haridusasutustes ja lastehoius. Haridustasemete (alusharidus (sh lastehoid) esimene,
teine ja kolmas kooliaste) ja aastate lõikes

Allikad:

Haridus- Teadusministeeriumi andmebaas HaridusSILM; KOV enda kogutud info lastehoidude kohta

Analüüs

Kõikidele Tartu linna lastele on loodud tingimused omandada alus- ja põhiharidus, soovijatele on kättesaadav nii
kesk- kui kutseharidus.

Umbes 85% Tartu linnas elukoha registreerinud ja siin elavatest lastest käivad ka koolis/lasteaias/lastehoius Tartu
linna territooriumil. Ülejäänud Tartu linna lapsed, umbes 600 last, õpivad või käivad lasteaias/lastehoius
väljaspool Tartut.

Põhjused, miks asutakse õppima või vanemad kasutavad lasteaia/lastehoiuteenust väljapool Tartu linna, on
erinevaid. Näiteks väljaspool kohaliku omavalitsuse territooriumit õpivad õpilaskoduga koolides Tartu lapsed ja
noored, kes vajavad täiendavat tuge õppimisel, rutiini, stabiilset õpikeskkonda, järelevalvet, erivajadusest
tulenevat abi. Mõnel juhul on tegu perede teadliku valikuga eelistada väiksemat koolikeskkonda.

Samas tulevad aga mitmed lapsed väljaspoolt Tartut õppima Tartu koolidesse, peamiselt põhjusel, et Tartu koolide
õpetamise tase ja maine on väga kõrge. Tartu lähivaldades elavad perekonnad, kus vanemad töötavad Tartus ning
nemad eelistavad ka oma lapsi kooli tuua Tartu linna. 

Kõikides haridusastmetes on Tartu territooriumil haridust omandavate laste arv oluliselt suurem kui Tartusse
elanikuks registreeritud laste arv.
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TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.12 Alushariduses ja lastehoius osalevad lapsed

Analüüs

Tartu linnas on alushariduses ja lastehoius osalevaid lapsi veidi alla 6000. Viimaste aastate alushariduses
osalevate last arv (numbriliselt) on langustrendis. Küll aga on suurenevas trendis alushariduses ja lastehoius
osalevate laste osakaal (%) vastavasse vanusegruppi kuuluvatest Tartu linna registreeritud lastest.

Tartu Linnavalitsuse haridusosakond analüüsib iga-aastaselt sündimust aastakäikude lõikes võrrelduna linna
olemasoleva valmisoleku ja võimekusega kohti alushariduses pakkuda. Teenuskohtade planeerimist mõjutab lisaks
sündide arvule ka vähem prognoositav kahesuunaline rahvastiku liikumine. Ühelt poolt on Tartu elanike arv
vähenemas, teisalt on Tartus tagatud kvaliteetsed hariduse tugiteenused, mis pigem meelitavad teiste kohalike
omavalitsuste elanikke registreerima oma elukoha Tartus, et saada erivajadusega lapsele lasteaias/lastehoius
toetevaid teenuseid.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1.13 Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel

Analüüs

Kutseharidust omandab Tartus 1000 ja üldkeskharidust üle 2400 lapse, st keskhariduse tasemel õppuritest
umbes 30% omandab kutseharidust ja 70% üldkeskharidust. Riiklikult seatud eesmärk on, et põhikooli lõpetajatest
40% jätkaksid hariduse omandamist kutseõppehariduses.

Keskhariduse tasemel õppivate laste arv on viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud, seda nii kutsehariduse
(2017. aastal 900 õppurit) kui üldkeskhariduse (2017. aastal veidi üle 2200 õppuri) omandamisel. Sellest saab
järeldada, et Tartu linna koolidesse soovitakse tulla omandama nii kesk- kui kutseharidust.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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1.1.14 Koolikohustuse täitmine

Tabel 1.1.14.1 Koolikohustuse täitmine. Koolikohustust mittetäitjate arv aastate lõikes

20172017 20182018 20192019 20202020

Koolikohustust mittetäitvate laste osakaal (%)Koolikohustust mittetäitvate laste osakaal (%) 0,1 0,1 0,1 0,0

Allikad:

Eesti Hariduse infosüsteem; KOV

Analüüs

Koolikohustuslik on laps, kes on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud 7-aastaseks. Koolikohustus kestab
kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Kuna aga õigusaktidega ei ole sätestatud, kes on
koolikohustuse mittetäitja, siis käsitletakse mõistet sageli kokkuleppeliselt.

Tartu Linnavalitsuse haridusosakond loeb koolikohustuse mittetäitjaks koolikohustuslikus eas oleva lapse või
noore, kes ei käi üldse koolis, st ei ole mitte ühegi kooli nimekirjas või on katkestanud õpingud. Sellise käsitluse
kohaselt ei ole muutused märkimisväärsed ja Tartu linna koolikohustust mittetäitvate laste hulk on aastate lõikes
stabiilselt püsinud 0,08% juures. Koolikohustust ei täida 7-8 õpilast.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.1 Demograafiline olukord. Kokkuvõte
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3.0  2.0 1.1.8 Ülalpeetavate määr

2.0  1.0 1.1.9 Ränne

4.0  3.0 1.1.10 Haridustase

3.0  2.0 1.1.11 Laste arv haridusasutustes ja lastehoius

3.0  2.0 1.1.12 Alushariduses ja lastehoius osalevad lapsed

4.0  3.0 1.1.13 Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine üldkeskhariduse
ja kutsekeskhariduse vahel

4.0  2.0 1.1.14 Koolikohustuse täitmine

Kokkuvõte:

Demograafiline olukord Tartu linnas on pigem hea ja väga hea ning trend kõigi demograafiliste näitajate osas on
kas stabiilne või paranemas, va ränne.

Tartu linnas elab üle 96 000 inimese ja Tartu linna rahvaarv moodustab ca 62% Tartu maakonna rahvaarvust.

Rahvastikutihedus on 619,5 elanikku km2 kohta. Naised moodustavad pea 55% ja mehed 45% Tartu linna
rahvastikust.

Tartus sünnib ca 1100 last aastas. Kuigi 2020. aastal veidi vähem, sünnib Tartus lapsi rohkem kui Eestis
keskmiselt. Surmade arv jääb Tartus samuti 1000 piirimaile ning suremuskordaja on Eestiga võrreldes väiksem ja
Tartu maakonnaga võrreldes oluliselt väiksem. Tartu linnas on loomulik iive olnud pikalt positiivne – selle võrra
rahvaarv ka kasvab. 2021. aastal aga ei pruugi loomulik iive enam positiivseks jääda, sest rahvastikuregistri
andmetel on 2021. aaasta I poolaasta loomulik iive -58. Võrreldes Eestiga on Tartu linna iibekordaja olnud aga
viimastel aastatel siiski väga hea. 

Elanike arv on pigem stabiilne, kuigi hajaasustuse piirkonnas elanike arv kasvab ja seda ka Tartu kui
omavalitsusüksuse siseselt. Samas toimub ka väljaränne, eelkõige Harjumaale. Märgatav on valglinnastumine
lähivaldadesse (eelkõige Kambja, Luunja ja Tartu valda). Rahvastikuregistri andmetel tullakse Tartusse elama
peaaegu kõigist maakondadest,  v.a. Harjumaalt ja Tartumaalt. Samas on sisserändega Tartusse tulijaid siiski
vähem, kui siit lahkujaid. Väljaspoolt Eestit Tartusse tulijate arvelt kasvab pigem meeste arv. 

Tartu linna rahvastikust moodustab veidi üle 63% tööealine elanikkond (15-64), üle 18% on lapsi (0-14) ja veidi
alla 18% pensioniealisi (65+). Tartu linna rahvastikupüramiid on omane kahanevale rahvastikule. Rahvastiku
vanuselises koosseisus on Tartus kõige vähem 15-19-aastaseid, Eestis aga 20-24-aastaseid. Kõige arvukamalt elab
Tartus 30-34- ja 35-39-aastaseid (kokku ca 14 500 inimest), aga ka 20-29-aastaseid (ca 11 500).  Pensioniealiste
osakaal on pigem suurenenud ja tööealiste arv vähenenud, kuid laste osakaal (vanuses 0-19) on olnud suhteliselt
stabiilne, moodustades veidi üle 23% rahvastikust.
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TUGEVUSED

• Suhteliselt stabiilne rahvaarv ja sündimus, suurem
kuni 30-aastaste osakaal võrreldes Eesti keskmisega

• Tugevad haridusasutused ja tugiteenused, mis
meelitavad Tartusse tulema

• Rohkem tööturule tulijaid, kui sealt väljalangejaid

NÕRKUSED

• Noorte perede väljaränne lähivaldadesse ja
Harjumaale

• Suhteliselt suur ülalpeetavate määr (tööealise
elanikkonna vähenemine ning vanemaealise
elanikkonna osakaalu suurenemine)

• Suur tudengite osakaal, kes ei pruugi olla
registreerinud Tartus oma elukohta, kuigi elavad siin ja
tarbivad Tartu linnas pakutavaid avalikke teenuseid.

Kuna Tartu linna demograafiline tööturusurveindeks on suurem kui üks (2021. aastal 1,14), tuleb järgmise
kümnendil tööjõuturule rohkem inimesi, kui sealt välja langeb. Samas on eelnev tööturule sisenenud põlvkond
(hetkel 15-24-aastased) suhteliselt väikesearvuline ja seetõttu on tööealiste elanike osakaal kokku siiski
vähenemas.

Tartu linna ülalpeetavate määr on Eesti keskmisest kõrgem. Samas on laste (0-14-aastased) ja pensioniealiste (65+)
osakaal peaaegu võrdne. Ülalpeetavate määr on kasvanud seoses tööealise elanikkonna vähenemisega viimastel
aastatel.

Tartu linna elanikest on 42% kõrge, 40% keskmise ja 17% madala haridustasemega. Statistikaameti andmetel on
haridustase Tartu linnas kõrgem kui Eestis keskmiselt. Elanikkonna madala haridustasemega inimeste osakaal
võrreldes Eesti keskmisega on 2% väiksem. Keskmise haridustasemega inimeste osakaal aga 5% ja kõrgelt haritud
inimeste osakaal 7% kõrgem kui Eestis keskmiselt.

Tartu linnas omandab üle 6100 lapse alusharidust ja üle 11 700 lapse põhiharidust. Ligikaudu 85% Tartu linnas
elavatest lastest käivad koolis/lasteaias/lastehoius Tartu linna territooriumil. Viimastel aastatel on alushariduses
osalevate last arv aga pigem langustrendis. Keskhariduse tasemel õppuritest umbes 30% omandab kutseharidust
(900)  ja 70% üldkeskaridust (üle 2400). Keskhariduse tasemel õppivate laste arv on viimastel aastatel kasvanud,
seda nii kutsehariduse kui üldkeskhariduse omandamisel.
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1.2 Rahvastiku tervise seisund

1.2.1 Suremus vereringeelundite haigustesse

Tabel 1.2.1.1 Suremus vereringeelundite haigustesse. Vereringeelundite haigustest tingitud surmade arv - 3 aasta
keskmine

20182018 20192019 20202020

KokkuKokku 47,8

MehedMehed 38,8

NaisedNaised 55,3

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29

Võimalusel analüüsida juurde muutuseid perioodil enne haldusreformi:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30

20182018 20192019 20202020

MehedMehed 40,1 36,8 39,4

NaisedNaised 55,5 52,0 58,5

Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) 42,6 41,9 41,5

Naised (Eesti)Naised (Eesti) 57,5 56,7 55,2

Joonis 1.2.1.a Suremus vereringeelundite haigustesse. Vereringeelundite haigustest tingitud surmade osakaal
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Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29

Võimalusel analüüsida juurde muutuseid perioodil enne haldusreformi:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30

Analüüs

Tartu linna elanike peamiseks suremuse põhjuseks on vereringeelundite haigused, millele järgnevad
pahaloomulised kasvajad. Nii on see ka Eestis keskmiselt. Meeste suremus õnnetusjuhtumite tagajärjel on suurem
kui naistel, mistõttu on ootuspärane, et kauem elavad naised surevad vereringeelundite haiguste tagajärjel
sagedamini kui mehed.

Igal aastal sureb vereringeelundite haigustesse Tartu linnas veidi alla 500 inimese, kuigi see on viimase kolme
aasta lõikes tõusnud (2020. aastal 509). Vereringeelundite haiguste surmade osakaal kõikidest surmadest
moodustab kolme aasta keskmisena 47,8%, sh naistel 55,3% ja meestel 38,8%. Suremus vereringeelundite
haigustesse oli 2018. aastal 48,6%, 2019. aastal 45,1% ja 2020. aastal 49,9%. Suremus vereringeelundite
haigusesse on suurenenud rohkem naiste seas.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.2.2 Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse
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20182018 20192019 20202020

MehedMehed 31,1 30,6 29,1

NaisedNaised 25,3 24,2 17,8

Pahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadestPahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadest 27,9 27,1 22,9

Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) 28,4 28,1 26,3

Naised (Eesti)Naised (Eesti) 21,6 21,7 20,2

Pahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadest (Eesti)Pahaloomulistesse kasvajatesse surmade osakaal kõigist surmadest (Eesti) 24,8 24,7 23,1

Joonis 1.2.2.a Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse. Pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmade osakaal

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29

Võimalusel vaadata lisaks andmeid enne haldusreformi 

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30

Analüüs

Pahaloomuliste kasvajate põhjustatud surmade osakaal moodustab kõigist surmadest 2020. aastal 22,9%, kolme
aasta keskmine on 25,9%. Tartus sureb igal aastal pahaloomulistesse kasvajatesse 200-300 inimest. See arv on
viimase kolme aasta lõikes siiski pisut vähenenenud: 2018. aastal 276, 2019. aastal 277, 2020. aastal 234.
Pahaloomulistesse kasvajatesse suremus on suurem meeste hulgas, kus kolme aasta keskmine surmade osakaal
kõigist surmadest moodustab 30,2%. Naiste hulgas on vastav näitaja 22,4%.

Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse on küll kolme aasta jooksul vähenenud 5%, Eestis keskmiselt 1,7%, kuid
meeste pahaloomuliste kasvajate surmade osakaal on jätkuvalt suurem Eesti keskmisest - 2020. aastal 29,1%,
Eestis keskmiselt 26,3. Samas on naiste suremus pahaloomulistesse kasvajatesse 2020. aastal langenud 6,4%
(võrreldes 2019. aastaga) ning on 2,4% väiksem kui Eesti keskmine.

Eestis tervikuna langeb pahaloomulistesse kasvajatesse suremuse osakaal. Samuti on Tartu linnas vähenenud
pahaloomulistesse kasvajatesse suremuse osakaal (parem ennetus ja ravi, Tartu linnas tugev ja toimiv
tervishoiusüsteem). Samas on aga suurenenud vereringeelundite haigustesse suremus - elatakse kauem ning
seoses kõrgema vanusega esineb rahvastikus ka rohkem vereringeelundite haiguseid. Tartu linnas on vähenenud
ka õnnetusjuhtumite surmade osakaal kõigist surmadest, mis annab aimu turvalisemast elukeskkonnast.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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1.2.3 Suremus välispõhjustesse

Joonis 1.2.3.a Osakaal - Suremus välispõhjustesse. Välispõhjustest tingitud surmade osakaal kõigist surmadest

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD29

Võimalusel analüüsida juurde statistikat enne haldusreformi:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30

Laste surmad (0–17 a): Surma põhjuste register (andmepäring)

Analüüs

Välispõhjustena arvestatakse eri tüüpi õnnetusjuhtumid, mürgitused ja traumad, nt liiklusõnnetused, alkoholist
põhjustatud mürgitused, kukkumised, aga ka tahtlikud sündmused, nagu rünne ja enesetapp.

Välispõhjustest tingitud surmasid on Tartus viimasel kolmel aastal olnud igal aastal 49-59 ning nende osakaal
moodustab kolme viimase aasta keskmisena 5,2% kõigist surmadest, meestel 7,9% ja naistel 3%. Absoluutarv on
kolme aasta jooksul 10 võrra suurenenud, jäädes meeste surma põhjuste hulgas küll veidi alla Eesti keskmise, kuid
naiste surma põhjuste hulgas on see Eesti keskmisega suhteliselt võrdne. Umbes 2/3 välispõhjustest tingitud
surmajuhtumite korral on tegemist meestega.

Laste (0-17-aastased) surmade arv välispõhjustest tingitud juhtudel oli 2018. aastal üks, 2019. aastal neli juhtu
(tegemist ühe perekonnaga) ja 2020. aastal mitte ühtegi.

Kuigi välispõhjustest tingitud surmad on vähenenud (absoluutarvudes), on viimase kolme aasta jooksul näha
teatavat tõusu nii enesetappudes, juhuslikes mürgistustes, ründes kui ebaselge tahtlusega sündmustes. Oma jälje
on tõenäoliselt jätnud ka COVID-19 pandeemia, mille pikemaajalised tagajärjed avalduvad järgnevatel aastatel.
Järgnevatel aastatel saab ka näha, kas 2019.-2020. aastatel toimunud teatav tõus välispõhjustest tingitud
suremuses on olnud juhuslik kõikumine või on tegemist pikemaajalise trendiga.
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TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.2.4 Maakonna elanike alkoholist põhjustatud suremus

Tabel 1.2.4.1 Maakonna elanike alkoholist põhjustatud surmade arv

20172017 20182018 20192019 20202020

Surmade arv maakonnas kokkuSurmade arv maakonnas kokku 1551 1545 1621 1628

Alkoholist põhjustatud surmade arv kokkuAlkoholist põhjustatud surmade arv kokku 49 52 59 57

Alkoholist põhjustatud surmade %Alkoholist põhjustatud surmade % 3,2 3,4 3,6 3,5

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD40

20172017 20182018 20192019 20202020

OsakaalOsakaal 3,2 3,4 3,6 3,5

Osakaal (Eesti)Osakaal (Eesti) 2,9 3,1 3,3 3,9

Joonis 1.2.4.b Maakonna elanike alkoholist põhjustatud suremus. Alkoholi tarvitamisest tingitud surmade osakaal
kõigist surmadest

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD40
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Analüüs

Alkoholist põhjustatud surmade osakaal maakonnas moodustab kogu maakonna surmadest nelja aasta keskmisena
3,5%, kusjuures meeste alkoholist põhjustatud surmade osakaal on 6,5% ja naistel 1,1%. Naiste alkoholist
põhjustatud surmade arv on vähenemas, kuid meeste vastav näitaja on pigem suurenenud. 

Tartu maakonna alkoholist põhjustatud surmajuhtumite arv on alates 2014. aastast järjepidevalt tõusnud,
kusjuures 2020. aastal oli suremus alkoholist tingitud põhjustel suurem kui 2008. aastal.

Ka Tartu linnas on alkoholist põhjustatud suremus on langenud aastatel 2011-2014, mille järel on suremus
alkoholist tingitud põhjustesse kasvanud. Madalaim alkoholist tingitud suremus oli 2014. aastal, kui suri 14
inimest. Kõrgeim näitaja oli 2020. aastal, kui suri 34 inimest. Murekoht on alkoholikultuur ning alkoholi liiga hea
kättesaadavus. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0

1.2.5 Maakonna elanike varajane suremus

Tabel 1.2.5.1 Maakonna elanike varajane suremus. Varajaste (< 65 eluaastat) surmade arv

20172017 20182018 20192019 20202020

KokkuKokku 278 247 295 290

MehedMehed 201 187 216 211

NaisedNaised 77 60 79 79

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U
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20172017 20182018 20192019 20202020

Meeste varajaste surmade osakaal (3 a keskmine)Meeste varajaste surmade osakaal (3 a keskmine) 27,0 27,7

Naiste varajaste surmade osakaal (3a keskmine)Naiste varajaste surmade osakaal (3a keskmine) 8,7 8,5

Meeste varajaste surmade osakaal (3 a keskmine) (Eesti)Meeste varajaste surmade osakaal (3 a keskmine) (Eesti) 29,9 30,4

Naiste varajaste surmade osakaal (3a keskmine) (Eesti)Naiste varajaste surmade osakaal (3a keskmine) (Eesti) 10,3 10,6

Joonis 1.2.5.a Maakonna elanike varajane suremus. Varajaste (< 65 eluaastat) surmade osakaal

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U

20172017 20182018 20192019 20202020

MehedMehed 26,6 26,2 28,3 28,5

NaisedNaised 9,7 7,2 9,2 8,9

Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) 30,3 30,3 29,0 32,0

Naised (Eesti)Naised (Eesti) 10,8 10,0 10,2 11,5

Joonis 1.2.5.b Maakonna elanike varajane suremus. Varajaste (< 65 eluaastat) surmade osakaal

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV59U

Analüüs

Alla 65. aastaste surmade osakaal Tartu maakonnas 2017-2020. aastal on stabiilselt 18% ringis, erandiks oli aasta
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2018, kus varajane suremus oli 16% kõigist surmadest.

Meeste varajane suremus on tõusutrendis - aastal 2017 oli see 26,6%, aastal 2020 juba 28,5% kõigist surmadest.
Naiste varajane suremus on märkimisväärselt madalam, jäädes 9% tasemele.

Tartu maakonna elanike alla 65-aastaste suremus hakkab meeste puhul tõusma alates 40.ndast eluaastast ja
naiste puhul 50-55.ndast eluaastast. Märkimisväärne on vahe meeste ja naiste suremuses alates 55.ndast
eluaastast.

Meeste varajaste surmade kasvu analüüsides võib oletada, et tegemist on surmadega välispõhjustesse, kuna
välispõhjustesse suremus on absoluutarvudes kasvanud. Viimase nelja aasta põhjal on keeruline trendi hinnata,
küll aga saab positiivsena välja tuua, et Tartu maakonna meeste ja naiste varajane suremus on stabiilselt madalam
kui Eestis keskmisena.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.2.6 Maakonna elanike oodatav eluiga
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2008/2008/ 
20092009

2009/2009/ 
20102010

2010/2010/ 
20112011

2011/2011/ 
20122012

2012/2012/ 
20132013

2013/2013/ 
20142014

2014/2014/ 
20152015

2015/2015/ 
20162016

2016/2016/ 
20172017

2017/2017/ 
20182018

2018/2018/ 
20192019

2019/2019/ 
20202020

MehedMehed 71,6 72,4 72,8 72,8 73,7 74,2 74,4 74,9 74,4 75,1 75,3 75,3

NaisedNaised 80,3 81,1 81,5 82,1 82,9 82,9 82,5 83,0 84,0 84,2 83,8 83,7

MehedMehed
(Eesti)(Eesti)

70,0 70,8 71,3 71,4 72,7 72,3 73,1 73,2 73,7 73,9 74,4 74,4

NaisedNaised
(Eesti)(Eesti)

80,1 80,5 81,0 81,2 81,3 81,5 81,9 81,9 82,3 82,4 82,8 82,8

Joonis 1.2.6.a Maakonna elanike oodatav eluiga. Elanike oodatav eluiga

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel OE0452

Analüüs

Maakonna elanike oodatav eluiga sünnimomendil on viimase kümne aasta jooksul tõusnud, olles suhteliselt
sarnane Eesti keskmisega, kuid siiski veidi kõrgem. Eestis on naiste oodatav eluiga 2019-2020. aastal sündinutel
82,8 aastat, Tartumaal 83,7 aastat ning meestel Eestis 74,4 ja Tartu maakonnas 75,3 aastat.

Varajase suremuse osakaal Tartumaal on tõusnud ning see mõjutab oodatava eluea arvutamist sünnimomendil.
Vaadeldes oodatavat eluiga vanuses 60-64 aastat, ei ole see viimastel aastatel langenud nii nagu nooremates
vanuserühmades. Varajast suremust saame seostada õnnetusjuhtumite arvu suurenemisega, nt Tartu linnas on
viimastel aastatel toimunud mitmeid suurte ohvrite arvuga põlenguid, sh väikelastega pere. Samuti on viimase
paari aasta jooksul suurenenud enesetappude arv Tartu linnas. Kas tegemist võib olla pikemaajalise
langustrendiga oodatavas elueas või on tegemist juhusliku kõikumisega, saab anda hinnangu järgnevate aastate
jooksul.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.2.7 Maakonna elanike tervena elatav eluiga

2008-2008-
20092009

2009-2009-
20102010

2010-2010-
20112011

2011-2011-
20122012

2012-2012-
20132013

2013-2013-
20142014

2014-2014-
20152015

2015-2015-
20162016

2016-2016-
20172017

2017-2017-
20182018

2018-2018-
20192019

2019-2019-
20202020

MehedMehed 51,8 52,7 51,7 50,6 49,5 49,7 52,5 52,8 50,6 48,0 49,0 53,5

NaisedNaised 57,1 59,1 58,5 57,9 56,2 55,3 56,7 60,0 59,8 54,2 52,9 56,9

MehedMehed
(Eesti)(Eesti)

53,7 54,4 54,1 53,6 53,4 53,0 53,3 53,9 54,2 53,4 53,3 54,7

NaisedNaised
(Eesti)(Eesti)

58,1 58,6 58,0 57,4 56,9 56,8 56,6 57,4 57,8 56,2 56,6 58,5

Joonis 1.2.7.a Maakonna elanike tervena elatav eluiga

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel TE753
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Analüüs

Tervisestatistika ja terviseuuringu andmebaasi andmetel elab 2019-2020. aastal Tartu maakonna elanik tervena
keskmiselt 55,2 aastat: mehed 53,45 ja naised 56,9 aastat.

Kuigi Eestis keskmiselt elavad nii mehed kui naised võrreldes Tartumaa elanikega tervena mõnevõrra kauem
(mehed 54,7 ja naised 58,5 aastat), on Tartumaal tervena elatav eluiga viimasel kolmel aastal tõusnud nelja aasta
võrra (meestel üle 5 ja naistel 2,5 aastat).

Ehkki Tartu maakonnas on tervena elatud eluaastaid vähem kui Eestis keskmiselt, ei saa selle põhjal teha
samaväärset üldistust Tartu linna kohta. Üldiselt on linnalises või väikelinnalises piirkonnas elamine seotud pigem
pikema tervena elatud elueaga. Usutavasti on ka Tartu linna elanike tervena elatud eluaastaid rohkem kui Tartu
maakonnas. Tartu linna kohta eraldi aga andmebaasis andmed puuduvad.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.2.8 Maakonna elanike hinnang oma tervisele
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20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

OsakaalOsakaal 53 52 58 57 56 57 59 62 61 54 59 63

Osakaal (Eesti)Osakaal (Eesti) 54 55 54 55 55 55 54 56 55 54 57 59

Joonis 1.2.8.a Maakonna elanike hinnang oma tervisele

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TH88

Analüüs

Statistikaameti andmebaasi andmest nähtub, et Tartu maakonna elanikest on 2020. aastal oma tervisele hea või
väga hea hinnangu andnud 63% kogu elanikonnast, mis on kõrgem kui Eesti keskmine (59%). 

Ehkki Tartu maakonnas on tervena elatud eluaastaid Eesti keskmisest vähem, antakse vaatamata sellele Eesti
parim hinnang oma tervisele. See viitab paremale elukeskkonnale ning vajalike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste
kättesaadavusele kui selleks peaks olema vajadus. Tartlasel võib olla kroonilisi haigusi ning igapäevaelupiiranguid,
kuid kui need on kompenseeritud vajalike teenustega, loob see eeldused oma tervisele subjektiivselt hea või väga
hea hinnang anda.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.2.9 Uppunud

Tabel 1.2.9.1 Uppunud. Uppunute arv aastate lõikes

20182018 20192019 20202020

UppunuidUppunuid 2 4 1

Allikad:

Päästeameti interaktiivne kaart

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel UP03

Analüüs

Uppumissurmad on äärmiselt kahetsusväärsed ja seetõttu korraldab Päästeamet veeohutusalaseid kampaaniad
igal aastal. Tartu linnas paigutati Emajõkke "puhka jalga" poid. Ka talvisel ajal tehakse ennetustööd - jäälemineku
keelu sildid, ohtlikult õhukese jää sildid jne. Koostöö Päästeameti ja rannavalvega on muutunud tihedamaks.
2021. aastal alustati Tartu Hansa Koolis tule- ja veeohutusalase huviringiga I-II kooliastmele.

Uppumine Tartu linnas on pigem juhuslik ja kahetsusväärne üksikjuhtum, mida alati koheselt analüüsitakse ning
reageeritakse vastavalt. Suur osa uppumissurmade vältimisega seotud tegevustest on suunatud ennetusele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.2.10 Tulekahjud

Analüüs

Tulekahjude arv eluhoonetes on viimastel aastatel märkimisväärselt vähenenud - 2017. aastal 68,  2018. aaastal
31, 2019. aastal 33 ja 2020. aastal 39. Tulekahjudes hukkunuid isikuid on aastas 1-2, kuid 2019. aastal 5.

Tulekahjude ärahoidmiseks teeb Päästeamet väga head ennetustööd. Kodud tuleohutuks projekt algas 2018.
aastal ning selle tulemus kajastub juba statistikas. Projekt jätkub ning sellele on lisandunud teisi tuleohutust
suurendavaid tegevusi, nt sotsiaaltöötajatele koolitus, vingugaasiandurite paigaldamine, heaolumeistrid, kodude
kohandamine jne. Üksielavatele eakatele, kellele meeldib voodis suitsetada jagab Päästeamet mittesüttivat
voodipesu alates 2021. aastast, mille loodetavasti positiivseid tulemusi näeme 2022. aastal. 

Enamasti on tulesurmad seotud üksielavate ning sotsiaalselt vähe toimetulevate inimestega, kelle elukombeid on
keeruline muuta nii ennetuse kui sekkumiste seisukohast. Väga harvad on juhud, kus tulekahjus hukkuvad
toimetulevad tööealised või väikelastega pered nagu nt 2019. aastal.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.2 Rahvastiku tervise seisund. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  2.0 1.2.1 Suremus vereringeelundite haigustesse

3.0  3.0 1.2.2 Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse

2.0  2.0 1.2.3 Suremus välispõhjustesse

2.0  1.0 1.2.4 Maakonna elanike alkoholist põhjustatud suremus

2.0  2.0 1.2.5 Maakonna elanike varajane suremus

3.0  2.0 1.2.6 Maakonna elanike oodatav eluiga

3.0  3.0 1.2.7 Maakonna elanike tervena elatav eluiga

4.0  3.0 1.2.8 Maakonna elanike hinnang oma tervisele

4.0  2.0 1.2.9 Uppunud

4.0  3.0 1.2.10 Tulekahjud

Kokkuvõte:

Üldiselt on Tartu linna rahvastiku tervise seisund hea, mida ilmestab ka inimeste hinnang oma tervisele. Tartu linn
elukeskkonnana on tervist toetav - aktiivset liikumist toetav teedevõrgustik, tervist edendavad lasteaiad ja koolid,
tervisespordi kättesaadavus, rohealad. Samas on kättesaadav vastavalt vajadusele kõrgel tasemel meditsiiniabi. 

Suremus vereringeelundite haigustesse moodustab kolme aasta keskmisena 47,8%, pahaloomulistesse
kasvajatesse 25,9% ja välispõhjustesse 5,2% kõigist surmadest. Varajased surmad (alla 65) moodustavad ~18%
kõigist surmadest. Varajane suremus ning suremus välispõhjustesse on suuresti seotud alkoholi tarbimisega.

Suremus alkoholist tingitud põhjustesse on Tartus ja Tartumaal kahetsusväärselt suur. Alkoholi kättesaadavus
linnapiirkonnas on hea, samas alkoholitarbimise kultuur ei ole veel piisavalt tsiviliseeritud. Ehkki Tartu linnas on
küllalt kättesaadavad alkoholi tarbimise häirele suunatud nõustamis- ja raviteenused, ei ole see täna veel piisav,
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TUGEVUSED

• Tartlaste terviseteadlikkus ja sellest tulenevalt hea
hinnang oma tervisele (tervis on minu enda kätes)

• Tugev kohalik meditsiinisüsteem

• Ennetusele ja terviseedendusele suunatud tegevused
mitmes valdkonnas (uppumine, tulekahjud, eakate
kukkumised, vaimne tervis jne)

NÕRKUSED

• Välispõhjustesse suremus on küll Eesti keskmisest
madalam, kuid vastav arv on siiski kahetsusväärselt
suur 

• Vaimse tervise häirete arv on kasvanud, muret teeb
ka laste enesetappude arv (vähe märkamist ja
operatiivset sekkumist)

• Alkoholi kättesaadavus on hea ning alkoholi
tarvitamise häire korral pole piisavalt ja varaseid
sekkumisi

et aidata tartlastel valida tervislikumaid ja tervist säästvamaid lahendusi. Alkoholi tarbimisel võivad inimesed olla
eelnevalt küllalt hästi toiminud ühiskonnaliikmed, kuid ühe vale otsuse puhul võib tulemus olla letaalne
(õnnetusjuhtumid, sh avariid, uppumised, rünne jne). 

Tartu linna heaolupro il 2021

40



1.3 Haavatavad sihtrühmad

1.3.1 Vähenenud töövõimega isikud

Joonis 1.3.1.a Töövõimetoetuse saajad ning töövõimetuse tõttu pensioni saajad

Allikad:

Töötukassa andmed: osalise ja puuduva töövõimega isikud (uus süsteem) 

Sotsiaalkindlustusamet: töövõimetuse tõttu pensioni saajad (vana süsteem)
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Joonis 1.3.1.b Osakaal võrreldes Eesti keskmisega

Allikad:

Töötukassa andmed: osalise ja puuduva töövõimega isikud (uus süsteem) 

Sotsiaalkindlustusamet: töövõimetuse tõttu pensioni saajad (vana süsteem)

Analüüs

Eestis toimunud töövõimereformi tulemusel hindab alates 1. jaanuarist 2017 töövõimet Töötukassa. Muutus
põhimõte - töövõimetuse hindamise asemel hinnatakse inimese võimet teha tööd. Osalise või puuduva
töövõimega inimestel on aga keeruline tööturul tööd leida ja hoida, mis tingib vajaduse täiendavate toetuste, sh
toimetulekutoetuse järele. Osalise või puuduva töövõimega isikutega leibkondade vajadus toimetulekutoetuse
järgi on olnud kasvavas trendis. 

Tartu linnas on vähenenud töövõimega isikute osakaal tööealisest elanikkonnast tõusnud 14%-ni varasemalt 13%-
lt. Eestis on see 2017. aastal olnud 15% ja 2020. aastal langenud 12%-le. 
Sotsiaalkindlustushüvitised ei taga kõikidel juhtudel sellist sissetulekut mittetöötamise perioodil, mis ennetaks
vaesusesse sattumist ning sotsiaalabipõhine miinimumsissetuleku skeem ehk toimetulekutoetus on inimese
vaesusest väljatoomiseks ebapiisav.

Riigi seisukohalt on vajalik analüüsida, kas vähenenud töövõimega inimestele tagab iseseisvaks toimetulekuks
parima kaitse piisava hüvitise maksmine või saavutatakse paremaid tulemusi teenuste pakkumisega. Kohaliku
omavalitsuse seisukohalt on tänases olukorras inimestele tulemuslikuma abi pakkumiseks võimalus arendada
iseseisvat toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid ja vajaduspõhiseid sotsiaaltoetusi. See nõuab KOV-ilt ressurssi,
sh rahalist, personali, ruumibaasi jmt. Samas, kui inimesel puudub potentsiaal rakendumiseks tööjõuturul ja saada
seeläbi sissetulekut vaesusest väljumiseks, siis toetavate sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamine ei kanna
eesmärki (inimese edaspidine iseseisev toimetulek) ja on toimetulekut tagava hüvitise maksmisest
administratiivselt kulukam.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.3.2 Puudega inimesed

Puudega inimesed domineeriva puude liigi järgi

20172017 20182018 20192019 20202020

LiikumispuueLiikumispuue 3927 4691 4997 5078

Meelepuue (kuulmispuue, nägemispuue, kõne ja keele puue)Meelepuue (kuulmispuue, nägemispuue, kõne ja keele puue) 544 533 502 463

VaimupuueVaimupuue 668 539 349 264

Puue psüühikahäire tõttuPuue psüühikahäire tõttu 1750 2016 2191 2235

LiitpuueLiitpuue 4594 4636 3927 3419

Muu puue *Muu puue * 2337 2012 1506 1316

Joonis 1.3.2.a Puudega inimesed domineeriva puude liigi järgi

Puudega inimesed puude raskusastme ja vanuserühma järgi aasta lõpu seisuga
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Puue psüühikahäire tõttuPuue psüühikahäire tõttu
LiitpuueLiitpuue
Muu puue *Muu puue *
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Lapsed (0-17a)Lapsed (0-17a) Noored (16-26a)Noored (16-26a) Tööealised (18-64a)Tööealised (18-64a) Eakad (>65a)Eakad (>65a)

Keskmine puueKeskmine puue 356 2352 1668

Raske puueRaske puue 556 1610 5162

Sügav puueSügav puue 48 389 953

Joonis 1.3.2.b Puudega inimesed puude raskusastme ja vanuserühma järgi aasta lõpu seisuga

Analüüs

Puudega inimeste arv Tartu linnas on aasta-aastalt vähenenud, kuna muutunud on puude hindamise alused ning
varasemalt puudega inimeste seisundit ümber hinnates on mitmetelt puue ära võetud. See ei tähenda tingimata
nende seisundi paranemist või kõrvalise abi vajaduse muutust.

Vanemaealiste puhul on sageli tegemist liikumispuudega - tervisliku seisundi muutumisega kõrgemas vanuses
vajavad paljud vanemaealised igapäevast kõrvalabi liikumisel (sotsiaaltransport, trepironijad, isiklik abistaja jne).
See on paljustki tingitud sellest, et Tartu linna paneelmajad ei võimalda vanemaealistel iseseisvalt kodust väljuda
(liftita majad või liftiga majad, kus lift peatub poolkorrusel). Ka avalik linnaruum ei toeta piisavalt
liikumisraskustega inimeste iseseisvat toimetulekut.

Puudega isikutele vajalikud teenused on Tartu linnas hästi korraldatud, sh kontserdid viipekeeletõlkega,
teatrietendused kirjeldustõlkega/subtiitritega. Liikumispuudega inimestele on linnaruumis liikumine teatavate
takistustega (kehv ligipääsetavus avalikule ruumile ja teenustele), mida kompenseeritakse sotsiaaltranspordi,
isikliku abistaja teenusega jne. Teatud asutustes on tagatud parem ligipääsetavus, nt Aura veekeskuses võimalus
ratastooliga liikujal basseinis käia ning treenimisvõimalus pneumaatiliste treeningseadmetega Dorpat
Tervisekeskuses ja A. Le Coq spordihoones.

Konkreetse puudega seotud teenused (viipekeeletõlge, juhtkoerte toetus, sotsiaaltransport, häirenupp, trepironija
rentimine jne) on hästi välja arendatud ning toimivad hästi. Universaalsed teenused ning linnaruumi ja avalike
teenuste ligipääsetavus on kehvapoolne ning vajab oluliselt parendamist. Selles suunas ka liigutakse, nt sõidavad
Tartu linnas madalapõhjalised häälteavitusega bussid, valgusfooridel on vaegnägijatele vajalik häälteavitus,
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teeületuskohtadele lisatakse osaliselt sensoorseid materjale, mis läbi talla annavad märku ületuskoha
lähenemisest. Linnaruum tervikuna vajab universaalse disaini põhimõtetest lähtuvaid lahendusi.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.3.3 Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed

Joonis 1.3.3.a Lapsed, kes eraldati perest (aasta jooksul)

Allikad:

SoM (S-veeb);  STAR andmebaas

KOV
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Joonis 1.3.3.b Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamine (aasta jooksul)

Allikad:

SoM (S-veeb);  STAR andmebaas

KOV

Joonis 1.3.3.c Lastekaitsealased juhtumid
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Allikad:

SoM (S-veeb);  STAR andmebaas

KOV

Analüüs

Lastekaitseni jõudvad juhtumid vajavad enamasti peale abivajaduse hindamist last ja peret toetavaid meetmeid
ning selle tõttu on menetluste lõpetamise arv marginaalne. Lastekaitse töös olevate juhtumite arvuga võrreldes
on laste perest eraldamise arv madal, sest abivajavatele peredele ja lastele pakutakse erinevaid meetmeid.

Lapse perest eraldamine on äärmuslik abinõu ja rakendatakse juhul, kui ükski toetav meede ei taga lapse
turvalisust. Tartu Linnavalitsusel on mitmeid meetmeid, mida abivajavatele lastele ja peredele pakkuda, kuid
universaalseid ennetavaid meetmeid (nt Perepesad, vanemaharidus kõikidele lapsevanematele jms) ei ole.

Puuduvad hoolduspered, kes oleksid valmis vastu võtma teismelisi või erivajadusega lapsi ja rohkem kui kaks last.
Lapsed tuleb omavahel kas lahutada või paigutada institutsionaalsele teenusele. Murekoht on ka see, et lapsed
peavad asendushooldusteenusele jõudes lahkuma Tartust. Tartu linnas on teenuseosutajaid ebapiisavalt ja
maakonnas ei ole teenuseosutajaid. Laps kaotab kõik teda seni ümbritsenud keskkonnad ja kohanemine
asendushooldusteenusel on kordades keerulisem.

Lapse ajutise perest eraldamise korral saab paigutada lapse turvakoduteenusele. Turvakodu katab kogu Lõuna-
Eesti vajaduse ja traumeeritud laste hulk teenusel on väga suur. Perest eraldatud või ise kodust lahkunud lapsed
vajaksid individuaalset lähenemist ja rahulikku keskkonda, mida oleks võimalik tagada kriisihooldusperes. Tartu
linnas ega lähiümbruses ei ole kriisihooldusperesid. Tartu linn jagab oma kodulehel infot hooldusperede
leidmiseks ja on valmis tegema koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, kes koordineerib hooldusperede värbamist ja
ettevalmistamist.

Järelhooldusteenus on korraldatud vastavalt noore vajadustele. Tartus on noori, kes on järelhooldusteenusel
institutsioonis, kus ta oli varem asendushooldusteenusel, aga ka noori, kes elavad iseseisvalt või on lahkunud
eestkosteperest, sh teisest kohalikust omavalitsusest. Tartu linnas toetatakse noori, kes lahkuvad
asendushooldusteenuselt, vajavad abi ja ei õpi, koostööd tehakse sotsiaaltöö spetsialistidega, et noor saaks jätkata
täisealistele linna abivajavatele inimestele mõeldud toetavate teenustega. Kui noor vajab eestkostet ka
täiskasvanuna, siis Tartu Linnavalitsuse hoolekande spetsialistid asuvad noore eestkostele ja
erihoolekandeteenusele suunamisele juba enne seda, kui noor saab 18-aastaseks.

Üldist olukorda saab hinnata pigem heaks, kuna vanemliku hoolitsuseta ja abivajavatele lastele on tagatud Tartu
linnas toetavad teenused. Võrreldes Lõuna-Eestiga on Tartu linna olukord hea, kuid rohkem tuleks panustada
ennetustegevusele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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TUGEVUSED

• Teenusepakkujaid on enamasti võimalik leida, kui
vajadus sõnastatud.

• Koostöö teiste organisatsioonidega (politsei, kiirabi,
kliinikum, Päästeamet) on hea ja võrgustikutöö toimib.

• Tartu linn küllalt suure haldusüksusena on piisavalt
võimekas leidmaks rahalisi vahendeid teenuste
korraldamiseks (head mõtted ei jää raha taha),
vajadusel on võimalik leida lisaressursse projektide
kaudu.

NÕRKUSED

• Ennetavat koostööd on vähe, eelkõige lastekaitse
valdkonnas (reageerime ülikõrge abivajaduse korral
efektiivselt, kuid ei suuda edukalt suure abivajaduse
tekkimist ära hoida).

• Ennetusmeetmeid (nt lastekaitses, sõltuvushaiguste
puhul jne) on suhteliselt vähe - Tartu linn on püüdnud
seda puudujääki katta, kuid täna on võimalik pakkuda
nt vanemakoolitusi vaid väga spetsiifilisele
sihtrühmale (abivajavad pered), mitte kõigile
lapsevanematele.

• Kogukonna kaasamine ja vabatahtlik töö ei toimi
Tartu linnas piisavalt, nt võiks olla vabatahtlikkuse
alusel toimivad organisatsioonid abiks koduteenuse
osutamisel, asendushoolduse lastega ajaveetmisel jne.
Heategevus toimib enamasti 1-2 nädalat enne jõule
(kommipakid).

1.3 Haavatavad sihtrühmad. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  2.0 1.3.1 Vähenenud töövõimega isikud

3.0  3.0 1.3.2 Puudega inimesed

3.0  2.0 1.3.3 Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed

Kokkuvõte:

Hinnang haavatavate sihtrühmade olukorrale on Tartu linnas pigem hea ning trend stabiilne. Tartu linnas
pakutavad sotsiaal- ja tervishoiuteenused on Lõuna-Eesti kontekstis ja ka Eesti mastaabis heal tasemel. See
omakorda tingib teenusturismi, mis toob abivajajad Tartu linna. Paralleelselt selle protsessiga suureneb
aga toimivate perede ning tööealiste elanike väljaränne Tartust - kolitakse linna lähedastesse piirkondadesse
sobilikuma eluaseme kättesaadavuse tõttu, samal ajal käiakse Tartus tööl ning tarbitakse siinseid teenuseid ja
avalikku ruumi. See on tinginud olukorra, kus abivajajate osakaal tööealisest elanikkonnast on suur ning see on
surve ka linna eelarvele.

Kõikide haavatavate sihtrühmadega tuleb võrdselt aktiivselt tegutseda. Enim tähelepanu tuleb pöörata
erihoolekandeteenuse saajatele (puuduvad vajalikul määral teenused). Samuti on murekoht hooldusperede
vähesus ja seetõttu ei ole perest eraldatud lapsi võimalik Tartu linnas peredesse suunata.

Abimeetmeid kodututele on praegu vähe - riiklike rahastusmeetmete puhul on sageli eesmärgiks 30% sihtrühmast
tööturule tagasi suunata, kuid selle sihtrühma puhul ei ole see aga ootuspärane.

Sõltuvushäirete puhul on sekkumisi Tartu linnas vähe. Toimivad kahjude vähendamise buss ning apteegiteenus,
mis aga ei kata piisavalt nt toksikomaania, hasartmängusõltuvuse jt sarnaste probleemidega inimeste vajadusi.
Üleriigiliselt on Lõuna-Eestisse suunatud liiga vähe tähelepanu seoses sõltuvushäiretega.
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1.4 Tööturg

1.4.1 Registreeritud töötus

Tabel 1.4.1.1 Registreeritud töötus. Registreeritud töötute arv aastate lõikes

20182018 20192019 20202020

Töötute arvTöötute arv 1989 2004 2890

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TT064
Töötukassa andmed

20182018 20192019 20202020

Töötuse määr (%)Töötuse määr (%) 3 3 5

Joonis 1.4.1.a Registreeritud töötus. Registreeritud töötuse määr aastate lõikes

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TT064
Töötukassa andmed

Analüüs

Tartu linnas on registreeritud töötuse määr 2020. aastal võrreldes 2018.-2019. aastaga tõusnud 3%-lt 5%-le.
Töötukassa andmetel on registreeritud töötuse määr 2021. augustis Eestis 7,1% ja Tartumaal 5,9%.

Registreeritud töötute arv Tartu linnas oli 2020. aastal jaanuaris 2222 ja augustis 3095 ning 2021. aasta jaanuaris

2018 2019 2020
2

3
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6
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ParanemasVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

4.0

   

3278 ja augustis 2782. 2020. aastal toimunud tõus töötuse kasv võib olla seotud COVID-19 pandeemiaga
(teenindussektoris töötuse kasv). Vaadates pikemat ajatelge on Tartu linnas töötuse määr siiski vähenenud ning
trend on pigem paranevas suunas, vaatamata viimase aasta tõusule.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.4.2 Palgatöötajate keskmine brutotulu

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

KokkuKokku 1031 1093 1167 1250 1341 1417

Kokku (Eesti)Kokku (Eesti) 1013 1078 1155 1234 1317 1380

Joonis 1.4.2.a Palgatöötajate keskmine brutotulu (eurodes). Palgatöötajate keskmine brutotulu "kokku" aastate
lõikes

Allikad:

Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004

KokkuKokku Kokku (Eesti)Kokku (Eesti)
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20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

MehedMehed 1158 1223 1301 1384 1475 1547

NaisedNaised 937 995 1066 1148 1239 1319

Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) 1155 1221 1305 1386 1471 1530

Naised (Eesti)Naised (Eesti) 888 949 1019 1095 1176 1243

Joonis 1.4.2.b Palgatöötajate keskmine brutotulu võrreldes Eesti keskmisega. Palgatöötajate keskmine brutotulu
mehed/naised aastate lõikes

Allikad:

Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004

Analüüs

Tartu linna palgatöötajate keskmine brutotulu on viimase kuuel aastal olnud kasvutrendis. 2020. aastal oli
keskmine brutotulu 1417 EUR: meestel 1547 EUR ja naistel 1319 EUR, samas üle 200-eurone vahe meeste ja
naiste töötasus on säilinud. Tartu linna palgatöötajate brutotulu on olnud kogu võrreldav perioodil veidi suurem
kui Eesti keskmine (Eestis 2020. aastal 1379 EUR) ning kasvanud mõnevõrra kiiremini just 2020. aastal: vahe 2020.
aastal 38 EUR, 2019. aastal 24 EUR ja 2018. aastal 15 EUR.

Statistikaameti andmetel on Tartu linnaga piirnevates Kambja valla (2020. aastal 1438 EUR) ning Luunja (2020.
aastal 1438 EUR) valla elanikel suurem brutosissetulek kui Tartu linna elanikel ning seda läbivalt vaadeldaval
perioodil 2013-2020. Palgalõhe meeste ja naiste vahel iseloomustab siiski ka Tartu linna lähivaldasid.

Asjaolu, et Tartu linn kaotab oma elanikke just eelnimetatud valdadele, võib argumenteerida, et need kohalikud
omavalitsused pakuvad lisaks avaramatele elutingimustele ka paremini tasustatud töökohti. Samas võib selline
statistiline vaade iseloomustada hoopis olukorda, kus paremal elujärjel ning suurema sissetulekuga tartlased
leiavad endale meeldivama elukeskkonna lähivaldades, samas jätkates tööl käimist Tartu linnas. Tartu linna
töökohad pakuvad piisavat sissetulekut selleks, et võimaldada endale eluase lähivaldades ning igapäevane
autosõit töö ja kodu vahel.

MehedMehed NaisedNaised Mehed (Eesti)Mehed (Eesti) Naised (Eesti)Naised (Eesti)
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Sarnast loogikat on näha ka Tallinnas ning selle lähivaldades. Tallinna linna elanike brutosissetulekud (2020.
aastal 1519 EUR) on läbivalt aastatel 2013-2020 väiksemad kui Tallinnaga külgnevates Harku (2020. aastal 1770
EUR), Viimsi ((2020. aaastal 1874 EUR), Rae (2020. aaastal 1893 EUR), Saku (2020. aastal 1692 EUR) ja Saue
valla (2020. aastal 1663 EUR) elanikel.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

1.4.3 Sooline palgalõhe

Palkade erinevus (%)Palkade erinevus (%) Palkade erinevus (%) (Eesti)Palkade erinevus (%) (Eesti)
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20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

Palkade erinevus (%)Palkade erinevus (%) 19 19 18 17 16 15

Palkade erinevus (%) (Eesti)Palkade erinevus (%) (Eesti) 23 22 22 21 20 19

Joonis 1.4.3.a Sooline palgalõhe. Meeste ja naiste kuukeskmise brutotulu erinevuse protsent aastate lõikes

Allikad:

Statistikaameti statistika andmebaas, tabel ST004

Analüüs

Tartu linnas on meeste ja naiste palkade erinevus olnud võrreldavate aastatel üsna samasugune. Ka 2020. aastal
on palgavahe 227 EUR (meeste töötasu 1546 EUR ja naistel 1319 EUR). See on küll võrreldes 2019. aastaga 9 EUR
võrra vähenenud, saavutades uuesti viie aasta taguse näitaja, samas on sooline palgaerinevus visa vähenema.

Meeste palgad on kasvanud vaadeldaval perioodil 2013-2020 ca 4,6-6,2% aastas, naistel 5,9-7,4% aastas. Ehkki
protsentuaalselt on naiste palga juurdekasv suurem kui meestel, on stardipositsioon olnud erinev (suur protsent
väikesest palgast võib olla absoluutarvudes sama suur kui väike protsent suurest palgast). Seega on
absoluutarvudes vaadelduna palgalõhe aasta-aastalt pigem kasvanud (216 EUR 2013. aastal vs 236 EUR 2019.
aastal), vaid 2020. aastal näeme palgalõhe vähenemist ka absoluutarvudes (227 EUR erinevus). 2020. aasta oli
küllalt erandlik, mil rohkem tähelepanu pöörati ka madalamalt tasustatud töötajatele just meditsiini- ja
sotsiaalsektoris.

Selleks, et palgalõhe puuduks, peaks meeste senise palga säilimisel naiste palk tõusma tänasega võrreldes ligi
15%.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.4.4 Majanduslik aktiivsus

Tabel 1.4.4.1 Majanduslik aktiivsus. Aastate ja ettevõtte suuruse (mikro, väike, kesk, suur) lõikes

20172017 20182018 20192019 20202020

Mikroettevõte (0-9 töötajat)Mikroettevõte (0-9 töötajat) 8669 8764 8746 8969

Väikeettevõte (10-49 töötajat)Väikeettevõte (10-49 töötajat) 564 550 584 570

Keskettevõte (50-249 töötajat)Keskettevõte (50-249 töötajat) 73 77 69 71

Suurettevõte (üle 250 töötaja)Suurettevõte (üle 250 töötaja) 11 11 10 9

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel ER032

Analüüs

Tartu linnas oli 2020. aasta seisuga registreeritud 9619 ettevõtet.

Tartu linna majanduslikku aktiivust iseloomustab pigem mikroettevõtete rohkus (2020. aastal 8969), kus töötajaid
kuni 9 ja selliste ettevõtete arv on viimastel aastatel ka kõige rohkem kasvanud (4 aastaga lisandunud 300).
Suhteliselt stabiilne on väike-, kesk- ja suurettevõtete arv. Suurettevõtteid, kus on üle 250 töötaja, oli Tartus 2020.
aastal 9.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

1.4 Tööturg. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

4.0  3.0 1.4.1 Registreeritud töötus

3.0  2.0 1.4.2 Palgatöötajate keskmine brutotulu

2.0  2.0 1.4.3 Sooline palgalõhe

3.0  3.0 1.4.4 Majanduslik aktiivsus

Kokkuvõte:

Hinnang Tartu linna tööturule on pigem hea ja trend kas stabiilne või paranemas, va sooline palgalõhe. Tartu
linnas tervikuna on riiklikud tööturuteenused väga hästi kättesaadavad.

Tööturule sisenemise toetamiseks on mitmeid toetavaid programme, sh:

1. Samm tööellu - erivajadustega inimestele;
2. Teadlikult tööellu - suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta või tööturule naasjatele ja pikaajalistele

töötutele;
3. Toetatud töö projekt - koostöös Töötukassaga suunatud erivajadustega inimestele;
4. STEP - programm tööandjatele, et osata arvestada erivajadusega inimesega.
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TUGEVUSED

• Riiklikud tööturuteenused on Tartu linnas hästi
kättesaadavad

• Tartu linn on avatud mõtlemisega ning hea partner
siinsetele ettevõtjatele

• Tartu linn on tõmbekeskus nii hariduse kui
töökohtade mõttes, linnas on hea kompaktne
elukeskkond (töökohad, koolid-lasteaiad lähedal),
toimiv ja väljaarendatud taristu

NÕRKUSED

• Palgakonkurents naabervaldadega (tervishoiu- ja
sotsiaalvaldkonnas; tööjõudu ostetakse üle) 

• Tartu on tudengilinn ja üliõpilaste palkamine, nt
teenindussektoris, viib palgataseme alla (tudeng on
nõus väiksema palga ning kehvemate tingimustega)

• Osakoormusega töötamine või pandlikel tingimustel
töötamine ei ole Tartus veel piisavalt levinud, et
võimaldada vanemaealistel või väiksema
töövõimekusega inimestel teha erialast tööd väiksema
koormusega (osakoormus võimalik suuresti vaid
teenindussektoris või lihtsamatel töökohtadel)

Tartu linn soosib ettevõtlust, premeerib ettevõtjaid (Aasta Ettevõte) ja loob tingimusi ettevõtlusega alustamiseks.
Näiteks SA Tartu Ärinõuandla on maakondlik arenduskeskus, kes nõustab alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid.

Tartu linn annab vastavalt võimalusele ja vajadusele tasuta kasutusele maad ettevõtlusega alustamiseks (Eluringi
keskus, Raatuse tervisekeskus, Annelinna tervisekeskus), toetab inkubatsiooniprogramme, rahvusvahelisi
konverentse, toimuvad ettevõtluskoolitused ja -seminarid, ettevõtlusnädal, sTARTUp day, toetatakse iduvõistluseid
ja hackathone. Konkreetsete sektorite toetamiseks toimuvad messid - nt Toidu- ja veinifestival, Maitsev Tartu,
Maarjalaat, Jõululinn jne.
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1.5 Kuritegevus

1.5.1 Väärteod KOV'is

Tabel 1.5.1.1 Väärteod KOV`s

20172017 20182018 20192019 20202020

Avaliku korra rikkumised (KarS § 262)Avaliku korra rikkumised (KarS § 262) 129 94 139 141

Alkoholiseaduse rikkumisedAlkoholiseaduse rikkumised 143 116 209 156

Alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod ( sh alkoholiseaduse rikkumised,Alaealiste uimastite tarvitamisega seotud väärteod ( sh alkoholiseaduse rikkumised,
narkoväärteod (NPALS) ja tubakaseaduse rikkumised)narkoväärteod (NPALS) ja tubakaseaduse rikkumised)

186 157 268 181

Joobes juhtimised (lliklusseadus § 224)Joobes juhtimised (lliklusseadus § 224) 247 264 314 218

Allikad:

PPA

Analüüs

2019. aastani olid avaliku korra, alkoholiseaduse ja alaealistega seotud rikkumised (uimastid, alkohol, tubakas)
kasvavas trendis. 2020. aastal toimus langus, kuid 2021. aasta näitajad jäävad tõenäoliselt 2019. ja 2020. aasta
näitajate vahele.

Tartu linn on lubanud Pirogovi platsil lahja alkoholi tarbimise osana traditsioonilisest tudengikultuurist, kuid
alkoholi tarbimine avalikus ruumis on kahetsusväärselt laienenud kesklinna alale ja Emajõe kallastele. Üks
problemaatilisemaid aspekte on alkoholi- ja reklaamiseaduse regulatsiooni osa - ei tohiks lubada suuri
alkoholireklaame. Vajalik on juurutada mõistliku alkoholitarbimise kultuuri.

2020. aasta on pigem erandlik, kuna tegemist oli COVID-19 leviku tõkestamiseks seatud piirangute ja kehtestatud
eriolukorraga. Avalikus ruumis liikus vähem rahvast, samas oli politsei paremini nähtav, nt kaubanduskeskustes ja
linnaruumis.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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1.5.2 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid

Tabel 1.5.2.1 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid. Registreeritud KarS § 121 lg
2 p 2 kuritegude arvud

20172017 20182018 20192019 20202020

Lähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumidLähisuhtevägivalla käigus toime pandud kuriteojuhtumid 139 117 195 164

Allikad:

Politsei- ja piirivalveamet (andmepäring)

Analüüs

Lähisuhtevägivalla käigus toimepandud kuriteojuhtumite puhul oli eriti keeruline ja raske 2019. aasta, kus oli
palju juhtumeid (kasv aastaga peaaegu 80). 2020. aastal see näitaja küll mõnevõrra vähenes, kuid on ikkagi
kahetsusväärselt suur. Oluline on välja tuua, et tabelis on näidatud registreeritud karistusseadustiku § 121 lg 2 p 2
kuritegude arvud, kuid lähisuhtevägivalla juhtumeid registreeritakse ka teiste karistusseadustiku punktide
raames. Kõiki võimalikke liigitusi arvesse võttes oleks 2019. aasta juhtumite arv 241 ja 2020. aastal 218. 

Positiivsena saab välja tuua teadlikkuse kasvu nii märkamiste kui teatamiste osas. Ennetustegevus on paranenud,
toimivad nii perenõustamine, ohvriabi kui ka teenused vägivallatsejale (erinevad koolitused ja programmid). 

Oluline on väärtushinnangute muutumine, sh ka rollide küsimus peresuhetes. Olukord on paranemas, kuid siiski
nõuab veel palju aega.

Tartu on kaasatud MARAC-i programmi, mille fookus on korduv ja raske lähisuhtevägivald ning selle
sekkumistegevused. Samuti võtab Tartu aktiivselt osa MAPPA programmist, mis on suunatud
kriminaalhooldusteenusel ennetähtaegselt vanglast vabanenutele. Mõlemad on riiklikud üle-Eestilised
programmid.

Erinevad programmid on Tartus olemas, kuid sekkumismeetmed on täna veel tagasihoidlikud. Tartu linn rahastab
erinevaid organisatsioone, kes soovivad pakkuda lähisuhtevägivalla osapooltele vajalikku nõustamist. Läbi
juhtumikorralduse püütakse leida parimaid lahendeid kliendijuhtumitele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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TUGEVUSED

• Märkamine ja teavitamine, kodanikujulgus on
kasvanud, oma lähikondseid märgatakse ja
probleemidest teavitatakse aktiivsemalt.

• Tartlased teevad ettepanekuid linnaruumi
turvalisemaks muutmiseks. Tartu LV ruumiloome
osakond on oma tegevustes suunatud elukeskkonna
meeldivamaks ja turvalisemaks kujundamisele.

• Tartu linnas on kuritegevuse
ennetamisele/sekkumisele suunatud teenuste, sh
erinevate programmide mitmekülgsus ning teenuste
kättesaadavus hea.

NÕRKUSED

• Kuriteoliigid on muutunud peidetumaks ja kuriteod
jõhkramaks.

• Tartu linn suure haldusüksusena tagab inimeste
anonüümsuse, mis toob kaasa rohkem väärkäitumist.
Tartu kui Lõuna-Eesti tõmbekeskus toob siia kokku
keeruliste elulugudega ning tuge vajavaid inimesi.

• Süsteemne ennetustöö kuritegude ennetamisel vajab
rohkem tähelepanu, nt toetamist vajavad lapsed ja
noored, nende õigeaegne märkamine ning õigete
meetmete rakendamine aitab ennetada õigusrikkumisi
nende täisealiseks saamisel.

1.5 Kuritegevus. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  2.0 1.5.1 Väärteod KOV'is

2.0  2.0 1.5.2 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla käigus toime pandud
kuriteojuhtumid

Kokkuvõte:

Kuriteojuhtumid on juba olemuselt äärmiselt kahetsusväärsed, olgu selleks avaliku korra ja alkoholiseaduse
rikkumised või joobes juhtimised, rääkimata alaealistega seotud väärtegudest (alkohol, tubakas, uimastid) või
lähisuhtevägivallast. Iga juhtum on kahetsusväärne ja igasse juhtumisse tuleb ja suhtutakse täie tõsidusega.

Avaliku korra rikkumiste vähendamiseks arvestab Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakond linnaplaneerimisel ja
avalikus ruumiloomes turvalisuse aspektiga. Politsei on avaldanud soovi olla rohkem kaasatud planeeringute
koostamisse. Olukord on paranemas ja huvigruppide kaasamine läbimõeldum ja efektiivsem. 

Tartu linna haldusterritoorium on suur ning mitmekülgne (Annelinn vs Ilmatsalu), seetõttu on eriilmelisi piirkondi
palju. Samas asutused, organisatsioonid ning linnakodanikud tahavad ja mõtlevad kaasa, kuidas muuta linnaruumi
turvalisemaks ning teevad ettepanekuid, nt pinkide paigaldamine piirkonda, et tuua sinna rohkem inimesi.
Ruumiplaneerijad kavandavad parke avaramaks ja sisukamaks - kui piirkonnas on võimalus aktiivseteks
tegevusteks, liigub seal ka rohkem rahvast, mis muudab õhtustel aegadel piirkonna turvalisemaks, nt tühjad
lagedad pargid vs aktiivsete tegevustega sisustatud pargid. Tartu linna tänavad on hästi valgustatud ning see lisab
turvalisust ka öisel ajal. Strateegilised piirkonnad on varustatud turvakaameratega.

Korrastatud linnaruumi tulemusel meeldib inimestele neis piirkondades liikuda ja nad hoiavad ka ise oma
ümbruskonda paremini. Hea näide on siin ERM-i piirkond ja Roosi tänav - piirkonna korrastamine ja tegevuste
loomine on toonud piirkonda inimesi (tervisesportlased, jalutajad) ja tõstnud oluliselt sealset turvalisust.

Planeeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel lähtutakse kuritegevuse riskide ennetamiseks
linnakujunduslikest strateegiatest. Kogu linna territooriumil tagatakse hea nähtavus, jälgitavus (eriti
juurdepääsuteedel, parklates) ja valgustatus, territoriaalsus (era-ala selge eristamine, piiramine ja selgepiiriline
tsoneerimine) ning selgelt eristatavate juurdepääsude ja parklate sissepääsude kontroll. Kasutatakse atraktiivseid
materjale ja värve, ka parklate ja transpordi puhul ning vastupidavaid ja kvaliteetseid materjale (uksed, aknad,
lukud). Samuti pööratakse suurt tähelepanu atraktiivsele maastikukujundusele, eriti elamupiirkondades, ostu- ja
vabaajakeskuste juures ning parkides, linnakeskustes ja üldkasutatavatel aladel. See kõik kokku loob eelduse
kuritegevuse vähenemiseks.
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HINNANG (SKAALAL 1–4):

4.0

   

2. Tervist toetav ja turvaline elukeskkond ning osalusvõimalused

2.1 Turvaline elukeskkond

2.1.1 Nõuetele vastava joogiveega varustatus

Analüüs

Joogiveega varustatus on Tartu linna territooriumil üldiselt väga hea. 

Varustatust saab tõsta endise Tähtvere valla aladel. Hajaasustuse programmist on võimalik toetust taotleda
põhjusega, et salvkaev on reostunud või vesi on otsas. Taotlusi on esitatud ca 30, millest kaevudega seotud umbes
pooled. Endise Tähtvere valla territooriumil kasutatakse mõningates piirkondades joogiveena poest toodud
pudelivett, tarbeveena kaevuvett - toetuse taotlemisel on vajalik ka omaosalus, alati ei ole võimalik seetõttu
toetust taotleda. Kui tegemist on tiheasustusalaga, peavad elanikud ise tasuma uue kaevu ehituse või veesüsteemi
rajamise eest. 

Tiheasusustusalad võiksid tulevikus jõuda ühisveevärki. Lämmastiku kõrge tase on probleemiks endises Tähtvere
külas, samuti on probleeme Külitsel. Statistiliselt on tegemist siiski väikese probleemiga. Puurkaevudes on
varasemalt olnud liigse fluori probleem. Täna vastab linna poolt pakutav vesi kõikidele nõuetele. Erakaevude
puhul ei ole alati teada nende veekvaliteet - kui probleem on kergesti märgatav, nt halb lõhn, teostatakse kontroll.
Väga üksikuid juhtumeid on seoses kolibakterireostusega (rakkekaevud).

Avalikke veevõtukohti on Tartu linnas 5, need on avatud ca 5 kuud aastas (olenevalt ilmadest). 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.1.2 Suplusvee kvaliteet

Analüüs

Aastate lõikes on Tartu linna supluskohad olnud pikaajaliselt hea või väga hea kvaliteediga. Suplushooajal teeb
Terviseamet regulaarselt mikrobioloogiliste tegurite mõõtmisi, mille tulemused on avalikult kättesaadavad [8].
Terviseameti mõõtmistulemustele tuginedes tehakse otsus, kas vesi on supluseks sobilik või mitte ning vastavalt
heisatakse rannas roheline, kollane või punane lipp.

Anne kanalist võetakse 3 kuu jooksul iga nädal kahel korral veeproov - proovivõtmise sagedust tihendati (varem
oli kord kuus). Linn tasub proovivõtmise eest. Rahinge järv on täna intensiivselt kasutatav supluskoht, aga mitte
avalik rand, kuid alates 2021. aastast on sealt võetud veeproove.

Kõige keerulisem on olnud Anne kanaliga, kus on suviti sageli üleval punane lipp, kuid pikaajaline hinnang on
rahuldav ning Terviseamet on siiski andnud loa seal ujuda. Tõenäoliselt on põhjuseks kanali intensiivne kasutus
suvisel ajal. Tellitud on mitmeid uuringuid ja projekte, arvamusi, kuid head seletust veekvaliteedi kõikumisele ja
seega toimivat lahendust ei ole. 

Planeeringuga on määratud mitmeid uusi supluskohti Tartu linnas sees, et pakkuda tartlastele rohkem võimalusi.
Supluskohti võiks olla rohkem. Eeldused on mitmetel jõeäärsetel kohtadel ning Haage, Leetsi ja Ilmatsalu järvel -
kui need korda teha ja saada kooskõlastus, võiks neist luua linlastele uued avalikud rannad.

Talvisel ajal veeproove ei võeta. Talisuplejate info põhjal tehakse vajadusel kontrolle (visuaalne kontroll).
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TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.1.3 Veeohutuse alane ennetustöö

Palun kirjelda

HinnangudHinnangud

1. Kui palju on KOV territooriumil kokku veekogusid, mis on suplemiseks kasutatavad (nii avalikud rannad kui1. Kui palju on KOV territooriumil kokku veekogusid, mis on suplemiseks kasutatavad (nii avalikud rannad kui
muud veekogud) ja palju neist on valvega? Mitme veekogu puhul näeb KOV vajadust täiendavaltmuud veekogud) ja palju neist on valvega? Mitme veekogu puhul näeb KOV vajadust täiendavalt
rannavalveteenuse osutamisega alustada või mahtu suurendada?rannavalveteenuse osutamisega alustada või mahtu suurendada?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna läbib Emajõgi, millel on 2 ametlikku ujumiskohta (linnaujula, vabaujula). Ühel on tagatud pidev valve
ning teisel kaldal tehakse pistelisi kontrolle ning on võimalik paadiga kiiresti appi minna. Seisuveekogudest on
ujumiseks kasutusel Rahinge järv ja Anne kanal, millest viimasel on tagatud vetelpääste. Lisaks asub suurematest
veekogudest Tartu linnas veel Ilmatsalu paisjärv, Haage ning Raadi järv, samuti väiksemaid tiike, mis ei ole
ametlikud ujumiskohad ning mille üle ei teostata järelevalvet. Raadi järvest ei ole võimalik luua ujumiskohta
keskkonna- ja muinsuskaitsealalistel kaalutlustel. Uute ujumiskohtadega seonduvat vt suplusvee kvaliteedi
peatükist.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kas supluskohtade juures on veeohutuspüstakud veeohutust puudutava teabega?2. Kas supluskohtade juures on veeohutuspüstakud veeohutust puudutava teabega?
KirjeldusKirjeldus:
Ametlike ujumiskohtade juures on veeohutuspüstakud veeohutust puudutava teabe ning päästerõngaga. Lisaks on
paigaldatud Emajõe kaldale lisaks päästerõngaid populaarsetesse noorte kogunemiskohtadesse. Päästeameti
2021. aasta suve kampaania raames paigaldati Emajõkke "puhka jalga" poid. Iga hooaja alguses, kevadise
rannaalade puhastamise raames, vaadatakse üle veeohutuspüstakud.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kas supluskoha alal või 100 m ulatuses kaldajoonest müüakse alkoholi?3. Kas supluskoha alal või 100 m ulatuses kaldajoonest müüakse alkoholi?
KirjeldusKirjeldus:
Anne kanali äärses ettevõttes ning üle silla paikenvates ostukeskustes müüakse alkoholi. Anne kanali äärne
kohvik, mis asub kohe rannaala ääres, ei tohi müüa alkoholi. Reval Cafe, mis asub veidi eemal, on siseruumiga
toitlustusettevõte, millel on alkoholi müügiluba. Emajõe ääres on mitmeid kohvikuid ja restorane, kus muuhulgas
müüakse ka alkoholi. Linnapoolne nõue on, et jõe peal alkoholi müüval välikohvikul Naiiv oleks külaliste
turvalisust tagav piire. Emajõeäärne on samuti piirdega ümbritsetud. Müügikohtade lähedus
rannaalale/kaldajoonele ei ole olnud probleemiks. Pigem on probleem alkoholi tarbijatega, kes ostavad suuremas
koguses alkoholi toidupoest kaasa ning lähevad seda tarbima vee lähedusse. Emajõeäärne rohelus/pargiala on
siiski piiratud ala, mille kaldaid on võimalik kontrollida ning joobes inimesi korrale kutsuda.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Kas KOV on rakendanud muid supluskoha turvalisust tõstvaid meetmeid (nt veealuse rannaosa hooldus,4. Kas KOV on rakendanud muid supluskoha turvalisust tõstvaid meetmeid (nt veealuse rannaosa hooldus,
puhastamine, vanade sillaotsade eemaldamine jms)?puhastamine, vanade sillaotsade eemaldamine jms)?
KirjeldusKirjeldus:
Supluskohtades toimub iga-aastane hooldus - uue liiva kohalevedu ja puhastamine ohtlikest esemetest, WC-de ja
rannainventari remont ja hooldus, vajadusel täiendavate WC-de paigaldamine suplushooajaks ning vee
puhastamine vetikatest ja ohtlikest esemetest. Lodjakoja juurde ehitatav/uuendatav rannaala tagab parema
turvalisuse ka lastele - luuakse piiratud suplusala ühtlase pinnaga, mis eraldab veeliiklejad. Veeõnnetused
juhtuvad enamasti väljaspool ametlikke supluskohti, mistõttu on keeruline ette näha turvameetmeid kõikjale.
HinnangHinnang:
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Väga hea (4)

Analüüs

Eesmärk on tuua jõgi inimestele lähemale ja avada kaldapealsed inimestele kasutamiseks. Hetkel on kesklinna
piirkonnas kaldaäärne järsk. Kui inimene kukub vaatamata kaldaäärsele piirdele vette, on tal kukkudes sealt väga
keeruline välja pääseda. Seetõttu on paigaldatud kesklinna piirkonnas kalda serva redelid ja "puhka jalga" poid.

Suurim oht on joobes inimesed veekogul ja veekogu ääres. Ennetusena on organiseeritud veeohutuspüstakud,
rannahooajal rannavalve, piirded jõe ääres kõige ohtlikemas kohtades - kesklinnas, avaturu juures. Päästeamet
korraldab erinevaid kampaaniaid. 

Päästeamet korraldatavad veeohutuskoolitused lasteaedadele ja koolidele on Tartu linnas populaarsed,
koolituskohad täituvad kiiresti. Tartu Linnavalitsuse ülesanne siin on vahendada infot ning vajadusel motiveerida
haridusasutusi. Probleemseks jääb veeohutusõpe (alkohol ja veeohutus, turvaline käitumine rannas jne)
gümnaasiumis ja kutseõppes. KEAT programmis on veeohutus nii koolitusena kui võistluspunktina sees. Koolidele
välja töötatud ohutusmaterjalides on veeohutus teemana sees, kuid pole teada, kui palju õpetajad seda oma
igapäevatöös kasutavad. Linn vahendab Päästeameti poolt saadetavat infot, sh näiteks talvine jääohutuse info
vastavalt vajadusele meeldetuletusena, et lapsed oskaksid käituda turvaliselt.

Rahinge järves on probleemiks rannakarbid, mis vigastavad jalgu. Tegemist on loodusliku veekoguga ning ei ole
võimalik vee-elustikku järvest välja korjata. Võimalik on tellida tuukriteenus, kes regulaarselt seirab ja vajadusel
puhastab.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.1.4 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

Tabel 2.1.4.1 Inimkannatanutega liiklusõnnetused. Juhtumite arv aastate, jalakäijate ja jalgratturite lõikes

20182018 20192019 20202020

JalakäijategaJalakäijatega 22 25 22

JalgratturitegaJalgratturitega 26 27 11

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel LO01

Kindlustusjuhtumite virtuaalne kaart
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20182018 20192019 20202020

Kokku 3a keskmineKokku 3a keskmine 71

Jalakäijate 3a keskmineJalakäijate 3a keskmine 23

Jalgratturite 3a keskmineJalgratturite 3a keskmine 21

Joonis 2.1.4.a Inimkannatanutega liiklusõnnetused. Inimkannatanutega liiklusõnnetuste koguarv (joondiagramm),
jalgratturitega õnnetuste arv (tulp) ja jalakäijatega õnnetuste arv (tulp) kolme aasta keskmiste lõikes

Allikad:

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel LO01

Kindlustusjuhtumite virtuaalne kaart

Analüüs

HetkeolukordHetkeolukord

Tartu linna statistika inimkannatanutega liiklusõnnetuste ning jalgratturi osalusel toimunud õnnetuste kohta
näitab õnnetuste arvu langust. [5] [6] Samas on näha Tartu linnapildi muutust uute liiklusvahendite tulekuga. 

Arvandmetele tuginedes (registreeritud õnnetused) näeme, et inimkannatanutega liiklusõnnetused 100 000
elaniku kohta on tõesti aastatega veidi vähenenud (2015. aastal 90 õnnetust, 2019. aastal 85 ning 2020. aastal 55
õnnetust 100 000 elaniku kohta aastas). Analüüsides Tartu linnas 2018-2020 toimunud inimkannatanutega
liiklusõnnetusi saab öelda, et õnnetuskohad jagunevad üle linna, enamuses põhitänavatele. Suur
inimvigastatutega liiklusõnnetuste toimumiskoht on reguleerimata jalakäijate ülekäigurada, kus reeglina saavad
vigastada jalakäijad, jalgratturid. Jalakäijate, jalgratturite osakaal on ca 47% õnnetuste koguarvust vaadeldava aja
jooksul. Suur osa õnnetustest on seotud tagant otsasõiduga või parklates juhtunud õnnetustega
(tagurdamised). Õnnetustest ei pruugita alati teada anda, eriti kui õnnetuse tulemus ei nõua meditsiinilist
sekkumist või kahjude hüvitamist.

Oma mõju võib olla koroonapandeemial - subjektiivsel hinnangul oli seoses koroonapandeemia ning paljuski e-
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õppe ning e-töötamise võimaluse kasutamisega Tartu linnaruumis vähem autoliiklust, mille tulemusel võis
väheneda õnnetuste hulk. Kas sama trend jätkub ka 2021. aastal on näha tulevikus.

Elektriliste tõukerataste tulek linnaruumi on muutnud Tartu linna liiklusturvalisust ning on näha, et seda tüüpi
õnnetuste arv kasvab. Liiklejad, sh jalakäijad, on hajevil, sõidukiirused elektriliste sõidukitega on suhteliselt
suured.

Õnnetusjuhtumite analüüs toimub läbi iga-aastase uuringu ja operatiivselt igapäevaste liiklusuudiste kaudu. Tartu
LV täpsustab politseiga koheselt olukorra/õnnetuse asjaolud ja võtab parendused võimalusel kohe kasutusele.

Olukorra parandamineOlukorra parandamine

Tartu linna eesmärk on pöörata tähelepanu linna liikluskorraldusele, st liikluskorralduse arusaadavusele ja
nähtavusele. Süstemaatiliselt ja läbivalt saab ennetada liiklusõnnetusi läbi taristu disaini, analüüsides ja
planeerides jalgratta/jalgteede haakumist ülejäänud taristuga - nt Sõpruse sillal kulgeb jalgrattatee ebamugavalt
silla alt läbi, kui on vaja sõidusuunda vahetada. Seetõttu on näha, et tihtipeale kasutavad jalgratturid
vastassuunavööndi jalgrattateed (liiguvad liiklusele vastu) ning kuna jalgrattatee on loodud sõidutee äärde,
puudub seal piisav ruum, et vastassuundades liikuvad ratturid mahuksid üksteisest ohutult mööduma.

Olulisel kohal on liikluskasvatus ja liikluskultuuri loomine. Tartu linn viib läbi jalgrattakooli lastele, mis õpetab
ohutu liiklemise põhimõtteid ja liiklusreegleid. 

Liikluses ei peaks hukkuma ega saama vigastada mitte ühtegi inimest. Liikluses peaks kehtima nullvisioon.
Liiklusohutust ei tohiks hinnata vigastatute või hukkunute arvu järgi.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.1.5 Tabatud joobes sõidukijuhid

Aa
st

a

37
9

37
9

37
9

37
9 41

8
41

8
41

8
41

8 45
9

45
9

45
9

45
9

37
0

37
0

37
0

37
0

2017 2018 2019 2020
0

100

200

300

400

500

Tartu linna heaolupro il 2021

64



StabiilnePigem halb

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.0

   

20172017 20182018 20192019 20202020

MaakondMaakond 379 418 459 370

Joonis 2.1.5.a Tabatud joobes sõidukijuhtide arv maakonnas

Allikad:

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabel PO02

Analüüs

Tartu linnas on tabatud joobes juhtide arv aasta aastalt vähenenud. Viimastel aastetel on see püsinud stabiilne,
kuid pikemas ajaperioodis näeme langustrendi. [7] 

Politsei hinnangul on joobes juhtide arv väga suur. Reididel avastatakse kõigist kontrollitud juhtidest keskmiselt
5% purjus juhte, mis tähendab, et pea iga 20-s sõidukijuht on joobes. Lisaks on probleemiks erinevate ainete
joove, mida ei ole võimalik kiirmeetoditel tuvastada. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.1.6 Liiklusohutuse alane ennetustöö

Liiklusohutuse alased ennetustegevused

NäitajaNäitaja
KirjeldusKirjeldus: Jalgrattakoolituste infot haldab linnavalitsuse haridusosakond. Osaliselt on koolitused tasulised ning
sellest sõltub, kas koolid antud koolitust korraldavad või mitte. Transpordiamet on tutvustanud liiklusohutusalast
materjali KEAT koolitusel. KEAT koolituse raames toimub ka raudteeohutusalane õpe. Lasteaedadel on pidevalt
igapäevases töös oluline liiklusohutusalane õpe - mõnedel lasteaedadel on oma õuealale tehtud väike
liikluslinnak. Haridusasutustes avatakse liiklusohutuse teema tihtipeale pärast mõnda juhtunud õnnetust ning
analüüsitakse olukorda juhtumipõhiselt. Olulisel kohal on koolide, lapsevanemate ja linnavarade osakonna
tagasiside, mida analüüsitakse ja mille alusel tehakse parandusi liikluskeskkonnas. Väikesemahulised tegevused
saab kiiremini teostada, suuremahulised jäävad kas järgneva aasta eelarvesse või pikemasse eelarve strateegiasse. 
HinnangHinnang: Pigem hea (3)

Liiklusohutuse olukord lasteasutuste ümbruses

AnalüüsAnalüüs
KirjeldusKirjeldus: Kõik laste- ja koolieelsed lasteasutused on võrdsed. Vastavalt laekunud informatsioonile ja/või enda
kontrollkäikudele tehakse vajadusel parendustöid. Kui tagasiside puudub, siis järelikult on liikluskeskkond
rahuldav. Linnavarade osakond ja haridusosakond teevad koostöös koolide ja koolieelsete lasteasutustega
liiklusohutuse inspekteerimisi ja võimalikke liikluskorralduslikke muudatusi koolide/lasteaedade territooriumil.
Väljaspool seda lahendab küsimusi linnamajanduse osakond (teed, valgustus, haljastus, puhastus, liiklus jne). PPA
on saatnud omapoolseid ettepanekuid liikluskeskkonna parendamiseks kogu linnas. Mõned koolid on hinnanud
koolide ümbruses liiklusohtust - selle protsessi algatab kool ning appi tuleb Transpordiamet. Vastavalt vajadusele
saab ümber kujundada koolide ümber oleva transpordi, nt liigutada ülekäiguradasid jm. Eesmärk on pöörata
suuremat tähelepanu jalgratturite ja jalakäijate liiklusohutusalasele ettevalmistusele ja teavitusele. LMO toetab
jalgrattakooli läbiviimist - noorte jalgratturite õpe ja juhilubade saamine, juhendmaterjalid ohutuks liiklemiseks.
LMO jätkab jalakäijate reguleerimata/reguleeritud teeületuskohtade valgustamist, sh ka nii, et pimeda ajal oleks
sõidutee ületust ootav jalakäija sõidukijuhile nähtav.
HinnangHinnang: Pigem hea (3)
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Analüüs

Koostöös linnavõimude, haridusasutustega, Päästeameti ja politseiga ning Tartu Ülikooli Liikumislaboriga (Liikuma
kutsuva kooli programmi raames) toimub laste liikumistrajektooride järjepidev ohutumaks muutmine.

Järjepidevalt ehitatakse juurde ratta- ning kõnniteid, mis moodustaksid terviliku võrgustiku ning tagaksid ka
lasteasutuste ümber turvalise liiklemise. Tartu LV panustab laste liiklusohutuskoolitusse. Samuti reageeritakse
alati üksikjuhtumitele ning analüüsitakse nende pinnalt vajalikke liikluskorralduslikke muudatusi.

Olukord liikluses muutub siiski igapäevaselt pingelisemaks seoses uute elektriliste liiklusvahendite tulekuga
linnaruumi. Vajalik on mõelda uut liiki ennetustöö peale, mis hõlmaks uudseid elektriliikureid.  

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.1.7 Tuleohutuse alane ennetustöö

Tuleohutusalase ennetustöö aspektid

HinnangudHinnangud

Tuleohutuse seire kodudesTuleohutuse seire kodudes
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Riskirühma kodude kaardistamineRiskirühma kodude kaardistamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Lastega leibkondade kodude tuleohutuse seireLastega leibkondade kodude tuleohutuse seire
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kasutuseta hoonete järelevalveKasutuseta hoonete järelevalve
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

KOV objektide tuleohutusnõudedKOV objektide tuleohutusnõuded
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Tuleohutuse alased koolitused täiskasvanud elanikeleTuleohutuse alased koolitused täiskasvanud elanikele
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Tuleohutuse alased õppused alaealisteleTuleohutuse alased õppused alaealistele
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Tuleohutussõnumite kommunikeerimineTuleohutussõnumite kommunikeerimine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs
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Avalikus ruumis (eelkõige tänavaalal) liikuvale inimesele ohtlikud hooned või nende osad tuleb koheselt
kõrvaldada ning arhitektuuri ja ehituse osakonnal on pädevus ja õigus teha ettekirjutusi eraomandis olevate
hoonete osas. Äärmuslikel juhtudel on KOV-il õigus tellida ise eraomandis olevate, kasutajatele või avalikus
ruumis liikuvatele inimestele ohtlike hoonete või hooneosade lammutuse või ohu likvideerimise. Tuleb arvestada,
et kinnisvara halb väline ilme ei tähenda veel ohtu.

Hoonete ja rajatiste tuleohutuse nõuded pidevalt muutuvad ja karmistuvad. Sellest lähtuvalt teeb Päästeamet
jooksvalt hoonete ülevaatusi ja uusi ettekirjutusi kõigile kinnisvara omanikele. Tegemist on pideva protsessiga.
Tartu linn arvestab oma kinnisvara haldamisel Päästeameti ettekirjutusi ja täidab need jooksvalt etteantud tähtaja
jooksul. See protsess ei lõpe kunagi.

Päästekeskus reageerib kõigile teatavaks saanud sulgemata avadega kasutuseta hoonete juhtudele. Päästeamet
teostab ehitistes riiklikku järelevalvet tulenevalt ohuprognoosiga määratletud sagedusest. Tuvastatud puuduste
kõrvaldamiseks väljastatakse ettekirjutused, millede tähtaegset täitmist jälgitakse. Eraldi andmebaasi KOV
objektide kohta ei peeta, kõik kontrollide andmed asuvad Ohutuse Infosüsteemis. Kohaliku omavalitsuse objektide
adressaadiks on kohalik omavalitsus ise, seega on ta kõigist ettekirjutustest teadlik.

Päästekeskuses käib kodude väljavalimine kodunõustamisteks riskipiirkonna alusel või koostöö partneritelt saadud
infost lähtuvalt. Samuti, kui olukord lubab, on käidud ka juhuvalimi alusel kodudes. 

Päästeamet korraldab tuleohutusalaseid koolitusi koolidele nii kevadel kui sügisel. Täiskasvanute koolitused
toimuvad vastavalt kokkulepetele organisatsioonidega. Päästeamet koolitab hetkel lasteaialapsi, kooli erinevaid
kooliastmeid, täiskasvanuid ning eakaid. Tartu linna haridusasutuste ning muud organisatsioonide seas on
Päästeameti koolitusprogrammid väga populaarsed ning huvi nende vastu on väga suur. Päästeameti ja kohaliku
omavalitsuse koostöö igasuguste kampaaniate osas on hea. Koostöös on ellu kutsutud mitmeid kampaaniaid ning
mõlemad osapooled on nii ajalehtedes kui ka sotsiaalmeedias ennetussõnumeid jaganud.

Koolitusel on osalenud aastate kaupa:

AastaAasta InimesiInimesi

2017 5471

2018 5398

2019 3678

2020 1973

Koolitused on toimunud lasteaias kohapeal, koolides või asutustes. Koolitused sisaldavad endas kõiki
vanuserühmasi Tartu linnas.

Tartu linnas, samamoodi nagu ülejäänud riigis, korraldab Päästeamet lasteaialastele (eelkooliealised) ning
kooliõpilastele „Tulest Targem“ ja „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) koolitusprogramme igal kevadel ja sügisel.

2017-2020 koolitatud laste arvud Tartu linnas:

AastaAasta LasteaialapsiLasteaialapsi KoolilapsiKoolilapsi

2017 1132 1059

2018 783 1101

2019 677 615

2020 454 175

Aastate lõikes joonistub välja COVID-19 mõjud koolitustele. Kui COVID-19 ei eksisteerinud, siis olid koolitatute
laste arvud kordades kõrgemad.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.1.8 Varavastased süüteod

20172017 20182018 20192019 20202020

Kordaja 1000 elaniku kohtaKordaja 1000 elaniku kohta 17 20 15 13

Kordaja 1000 elaniku kohta (Eesti)Kordaja 1000 elaniku kohta (Eesti) 15 14 13 12

Joonis 2.1.8.a Varavastased süüteod. Süütegude kordaja ("kokku") aastate lõikes

Allikad:

PPA avaandmed

Süütegude iseloom ja toimepanijate iseloomustus  kohalik konstaabel

Analüüs

Vaadates pikemaaegset trendi, näeme et süütegude arv ajas kahaneb. Politsei nähtavus kaubanduskeskustes ja
avalikus ruumis on olnud koroona tõttu viimastel aastatel suurem, mis võib olla mõjutanud süütegusid
kaubandusruumis. Inimeste teadlikkus oma vara kaitsmisest on suurenenud, võimalus paigaldada kaameraid jmt on
mugav ning seetõttu on suurenenud panustamine oma vara valvamisse.

Süütegude iseloom on muutunud. Paljud tegevused on kolinud veebi, kasvavad kelmused ja tööriistade
vargused. Tartu linn tundub küll turvaline, kuid politsei vaatest on näha, et varavastaseid süütegusid toimub siiski
palju.

Täna on veel vara öelda, et olukord läheb paremaks, pigem on muutunud süütegude iseloom.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

Kordaja 1000 elaniku kohtaKordaja 1000 elaniku kohta Kordaja 1000 elaniku kohta (Eesti)Kordaja 1000 elaniku kohta (Eesti)

2017 2018 2019 2020
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2.1.9 Süütegude ennetamine ja kahjude vähendamine

Kirjeldada, kas ja kuidas viiakse KOV-is ellu järgmisi tegevusi:

HinnangHinnang

1. Kuritegevuse olukorra analüüsimine1. Kuritegevuse olukorra analüüsimine
KirjeldusKirjeldus:
Politsei teeb igal hommikul väljavõtte oma andmebaasist ALIS, kuhu jooksevad kokku kõik kuritegevuse andmed.
Igal hommikul analüüsitakse eelmise ööpäeva sündmusi grupiti, jaoskonnas ja üle prefektuuri. Selle põhjal
saadakse teada nii olulisemad murekohad kui trendid, teatakse, kuhu oma fookust suunata või millises valdkonnas
võib tekkida rohkem probleeme. Samamoodi planeeritakse pikemaajalisi tegevusi. Koostöö teiste asutustega on
hea.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

2. Kuritegevuse ennetamisstrateegiate koostamine KOV arengukava osana2. Kuritegevuse ennetamisstrateegiate koostamine KOV arengukava osana
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna arengukavas 2018-2025 on toodud ühe eesmärgina "Kuritegevusriskide leevendusvõimalustega
arvestamine planeerimis- ja ehitustegevuses" ning elanike turvalisuse tõstmiseks eesmärk "Elanike turvalisust
kindlustavate meetmete rakendamise toetamine (abipolitseinikud, naabrusvalve, kriisiolukordade lahendamine,
elanike teadlikkuse tõstmine võimalikest ohtudest ning nende vältimise võimalustest, liiklusohutusalaste
kampaaniate ja koolituste toetamine, liiklusrikkumiste järelevalve tõhustamine jms)". Arengukavade koostamisel
võiks olla rohkem kaasatud politseid. Nt ruumiloomes ning linnaruumi planeerimisel võiks kaasata rohkem eri
osapooli, sh politseid, et tagada loodava ruumi turvalisus (hea näide Lasnamäe Paepark).
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Turvalisuse teemalise info levitamine kohalikele elanikele3. Turvalisuse teemalise info levitamine kohalikele elanikele
KirjeldusKirjeldus:
Kasutatakse erinevaid meediateavituste võimalusi - Facebook, Twitter, Instagram, ka televisioon. Ennetavalt
pakutakse teemasid ajakirjandusele ja raadiole. Haridusasutustes käiakse võimalusel ja vajadusel kohapeal.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

4. Avaliku ruumi turvalisemaks muutmisega seotud tegevsed (tänavavalgustus, turvakaamerad, mahajäetud4. Avaliku ruumi turvalisemaks muutmisega seotud tegevsed (tänavavalgustus, turvakaamerad, mahajäetud
hoonete lammutamine, hoiatussiltide paigaldamine jne)hoonete lammutamine, hoiatussiltide paigaldamine jne)
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnale kuuluva kinnisvara või tehnorajatiste haldamist ja hooldust korraldab linnavarade osakond või
linnamajanduse osakond. Otsused tehakse vajaduspõhiselt, linna investeeringute kavast ja linna eelarve
võimalustest lähtuvalt. Kui linnale kuuluv hoone on amortiseerunud, kasutusest välja langemas ja kordategemine
ei ole enam mõistlik, määratakse hoone lammutamisele. Uued tänavad proovitakse rajada kompleksselt, sh
kergliiklusteed, tänavavalgustus, sademevete juhtimine jmt korraga. Tartu kesklinn on kaetud kaamerataga ja
tehakse koostööd PPA-ga. Vajadusel laiendatakse ala. Turvakaameraid küll on, kuid alati ei ole neist kasu - 360
kraadi kaamera teeb ringi peale ca kahe minutiga, kuid alati ei jää huvipakkuv olukord videosse ja õigusrikkumist
ei ole võimalik fikseerida. Mida rohkem on avalikus ruumis inimesi, seda rohkem on ruum ka turvaline. Avalikud
fassaadid suurematel tänavatel, mis avanevad tänavatele, suurendavad tänaval liikumise turvalisust. Turvalisust
suurendab hoonetele mitmekülgsete funktsioonide plaanimine, nt avalikud ruumid allkorrusel, eluruumid või
kontoriruumid üleval. Parkide ja haljasalade puhul suurendab turvalisust huvitava ruumi loomine, et tuua
haljasaladele rohkem inimesi. Vastukaaluks on vaja vältida olukorda, kus kõik puud ja põõsad eemaldatakse ja park
valgustatakse üle. Tartu linnas soodustatakse tänavakunsti (seinamaalingud, huvitavad elektrikilbid jne), mis
elavdab linnaruumi ning loob tänavatele vaatamisväärset (inimestel on ka lihtsalt tänaval majade vahel kõndides
midagi teha). Tänavavalgusteid vahetatakse pidevalt välja, kuid siin on veel arenguruumi. 
HinnangHinnang:
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Pigem hea (3)

5. KOV-i administratiivse suutlikkuse tõstmine (personali pädevuse tõstmine, personali juurde värbamine)5. KOV-i administratiivse suutlikkuse tõstmine (personali pädevuse tõstmine, personali juurde värbamine)
KirjeldusKirjeldus:
Personali värbamisel on oluline nii erialane ettevalmistus kui kogemus, samuti suhtumine töösse ning elav huvi
tartlaste käekäigu vastu. Uutele töötajatele pakutakse sisseelamisvõimalust ning juhendamist. Vastavalt
vajadusele toimuvad koolitused nii linnavalitsusele tervikuna kui spetsiifilisemad koolitused osakondade,
teenistuste või väiksemate töökollektiivide kaupa.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

6. Rehabilitatsiooniteenuse võimaldamine õigusrikkumise toime pannud alaealisele6. Rehabilitatsiooniteenuse võimaldamine õigusrikkumise toime pannud alaealisele
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on tagatud rehabilitatsiooniteenused õigusrikkumise toime pannud alaealistele. Näiteks uimastite
tarvitamisest loobumisele suunatud programm Puhas Tulevik. Suunamisi on vähe, kuna puudub motivatsioon
osaleda. Kriminaalhooldusele suunatud alaealistele on mitmeid sotsiaalprogramme ja sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenus. Politsei kasutab taastava õiguse põhimõtteid. Programme leidub, kuid täna pole veel piisavalt vastuvõtjaid.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

7. Kinnise lasteasutuse teenuselt koju/kogkonda naasnud lapse järjepidev toetamine, tagasilanguste ennetamine7. Kinnise lasteasutuse teenuselt koju/kogkonda naasnud lapse järjepidev toetamine, tagasilanguste ennetamine
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse lastekaitse spetsialistid võivad kasutada võrgustikutöömeetodit "Ringist välja", kuhu
kaasatakse valdkonnaüleselt erinevaid spetsialiste. Naasmine ja tagasilanguste ennetamine sõltub mitmete
lapsega töötavate spetsialistide professionaalsusest ning see tase on kõikuv, nt asenduskodu töötajate toetus.
Toetavaid teenuseid on Tartu linnas võimalik pakkuda vastavalt vajadusele.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

8. Tugiisikuteenuse võimaldamine vanglast vabanenutele8. Tugiisikuteenuse võimaldamine vanglast vabanenutele
KirjeldusKirjeldus:
Tugiisikuteenus vanglast vabanenutele on riiklikult osutatav teenus. Tegemist on jätkutoega - pakutakse
kompleksteenust, mis koosneb majutusest, tugiisikuteenusest ja nõustamisteenusest. Tartus pakutakse teenust 15
voodikohal. Linna panus on ruumide võimaldamine tasuta kasutamiseks teenuse saajale. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartus on süütegude ennetamise ja kahjude vähendamise teenused hästi kättesaadavad.

Võimalused on head - linn teeb omapoolseid sekkumisi, Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus toetab lapsi
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisega, koolides on spetsialistid. Lastega ennetuses töötavate
spetsialistide töökoormus on suur, spetsialiste on vähe ja võrgustikutöö ei ole süsteemne.

Tartu Linnavalitsus panustab oluliselt turvalise linnaruumi loomisesse. Koostöö politseiga on hea, vajalik on veel
paremini ära kasutada võimalusi politsei kaasamiseks turvalise avaliku ruumi disainimisel.

Koostöö erinevate osapoolte - linnavalitsuse erinevad osakonnad, Päästeamet, Kiirabi, PPA, vabaühendused jt -
vahel on tihe ning üheskoos otsitakse lahendusi tekkinud olukordadele. Ehkki täna reageeritakse kriisiolukordadele
kiiresti ning üksmeelselt, vajab veel täiendamist koostöö ennetuses.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.1.10 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla ennetamine

Palun kirjelda järgmisi aspekte

HinnangudHinnangud

1. Milliste tegevuste/teenustega ennetatakse KOV-is peresuhte vägivalda ?1. Milliste tegevuste/teenustega ennetatakse KOV-is peresuhte vägivalda ?
KirjeldusKirjeldus:
Perevägivalla vähendamiseks ja ennetamiseks on oluline kohalikes omavalitsustes luua laiapõhjaline valdkondade
ülene võrgustik perevägivallaohvrite abistamiseks ja pakkuda erinevaid tugiteenuseid. Tartu linnas on tähelepanu
pööratud lastele sotsiaalsete oskuste õpetamisele, varajasele märkamisele koolides/lasteaedades. Selleks
kasutatakse erinevaid programme ja metoodikaid: KiVa ehk kiusamisvaba kool, VEPA käitumisoskuste mäng, PREP
paarisuhte rahulolu edendamise programm, Gordon perekool, vanemluskoolitused nagu Imelised Aastad,
perelepitusteenus. Tartu linn on hetkel panustamas sellesse, et Tartu linna elanikele oleks kättesaadav perede
toetamine ja probleemide korral abistamine Pere Lahendusringi meetodil. Samuti on Tartusse loomisel Perepesad
- keskused, kus lapsevanemad saavad omavahel kohtuda ja jagada lapse kasvamisega seotud rõõme ja muresid
ning saada nõustamisteenuseid. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kas ja kuidas on kaardistatud paarisuhte koolituste vajadus kogukonnas? Kas vajajatele on tagatud paarisuhte2. Kas ja kuidas on kaardistatud paarisuhte koolituste vajadus kogukonnas? Kas vajajatele on tagatud paarisuhte
koolituste kättesaadavus?koolituste kättesaadavus?
KirjeldusKirjeldus:
Peresuhte vägivalda püütakse ennetada varase märkamise läbi. Paarisuhte koolituse vajadust hinnatakse läbi
tekkinud probleemide, mille kohta jõuab info kohalikku omavalitsusse. KOV eraldi vajadust ei hinda. Kuivõrd
abivajajate hulk ei ole täpselt teada, on keeruline hinnata, kas kõik abivajajad saavad vajalikke teenuseid. Kui
KOV-i poole pöördub inimene, kes soovib paarisuhtekoolitusel osaleda, kuid tal ei ole selleks vajalikke ressursse,
siis KOV toetab. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas teeb 3. Kuidas teeb KOV perevägivalla ennetamisel koostööd politseistruktuuridega ?KOV perevägivalla ennetamisel koostööd politseistruktuuridega ?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linn on pidevas kontaktis politseiga, vastavalt vajadusele valmistatakse ette ühiseid ennetusprojekte ja -
tegevusi, olulisel kohal on vajaduspõhised võrgustikukohtumised. Infovahetus politseistruktuuride ja linna
esindajate vahel on hea. Kuivõrd nii sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate kui ka politseinike töökoormus on väga suur,
ei ole ennetustöö väga süsteemne - pigem tegeletakse üheskoos perevägivalla tagajärgedega.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Kuidas toetatakse peresid, kus esineb lähisuhtevägivalda? Kuidas toetatakse abi otsimist ja leidmist?4. Kuidas toetatakse peresid, kus esineb lähisuhtevägivalda? Kuidas toetatakse abi otsimist ja leidmist?
KirjeldusKirjeldus:
Peresid, kus esineb lähisuhtevägivalda, toetatakse Tartu linnas erinevatel viisidel. Esmase info saamisel kutsutakse
(enamasti) sotsiaal- või lastekaitsetöötaja poolt kokku abistava võrgustiku liikmed. Tartu linn pakub inimesest ja
juhtumist lähtuvalt toetusi ja teenuseid, nt Turvakodu teenus, Naiste varjupaik, nõustamisteenused jmt.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Perevägivallaga seotud kuritegusid toimub Tartus nii sotsiaaltöötajate kui politsei hinnangul liialt palju.
Arvestama peab siinkohal veel sellega, et palju juhtumeid jääb märkamata - ei teavitata või teavitatakse väga
keerulistest juhtumitest. Kuigi vägivallajuhtumite trend on suurenev, näitab see kindlasti inimeste teadlikkuse
kasvu ning julgust olukorrast teavitada. Asutustevaheline koostöö on tihe. Kui perevägivalla üks osapool on laps,
saab lastekaitse sellekohase teavituse ja olukorrale reageeritakse koostöös teiste asutustega (politsei, kiirabi,

Tartu linna heaolupro il 2021

71



ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):
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lastemaja, koolid-lasteaiad jt).

Lähisuhtevägivald on muutunud jõhkramaks, sh lõppenud tapmistega.

Perevägivalla juhtumitel puudub täna teenuste selgus - kuidas toimub vägivallajuhtumi korral kliendi liikumine
läbi erinevate institutsioonide (kohalik omavalitsus, politsei, SKA ohvriabi) ja kes milliseid teenuseid pakub. Vajalik
on kaardistada teenuste teekonnad. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.1.11 Õnnetusjuhtumite ennetamine

Palume kirjeldada järgmisi aspekte

HinnangudHinnangud

1. Kas ja mil viisil viiakse KOV-is läbi õnnetusjuhtumite analüüsimist ja sellest tulenevat ennetustegevuste1. Kas ja mil viisil viiakse KOV-is läbi õnnetusjuhtumite analüüsimist ja sellest tulenevat ennetustegevuste
planeerimist (nt õnnetusjuhtumite asukoht, põhjus)? planeerimist (nt õnnetusjuhtumite asukoht, põhjus)? 
KirjeldusKirjeldus:
Õnnetusjuhtumite analüüs on nii juhtumi- kui statistikapõhine. Päästeametil on põhjalik analüüs ja statistika
tuleohutuse, veeohutuse ja plahvatusohutuse kohta. "Norra projekti" aluseks on riiklik statistika kukkumiste kohta.
Iga-aastaselt tellitakse analüüs Tartu linnas viimasel kolmel aastal toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetuste
kohta. Töö analüüsib võimalikke liiklusõnnetuste koondumiskohti ja teeb parendusettepanekuid. Linnamajanduse
osakond teostab linnas liiklusohutusalased auditeerimisi, inspekteerimisi planeeringutele, teedeprojektidele ja
kasutuses olevatele tänavatele.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

2. Kas ja kuidas arvestatakse keskkonna kujundamises ohutuse aspektiga eri sihtrühmi arvesse võttes?2. Kas ja kuidas arvestatakse keskkonna kujundamises ohutuse aspektiga eri sihtrühmi arvesse võttes?
KirjeldusKirjeldus:
Koostöös erinevate osapooltega tagatakse ohutusvahendid nii kodudes kui avalikus ruumis (sihtrühma koolitused,
"puhka jalga" poid jne). Linnaruumi planeerimisel arvestatakse erinevate osapooltega, kuid haavatavate
liiklejagruppidega arvestamine on täna veel teisejärguline. Koostöö sihtgruppide (vaegnägijad, vaegliikujad,
koolilapsed jt) esindajatega toimub, kuid võiks olla regulaarsem.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

3. Kas ja kuidas toetatakse eri sihtrühmade ohutust kodukeskkonnas (beebid ja väikelapsed, eakad, erivajadustega3. Kas ja kuidas toetatakse eri sihtrühmade ohutust kodukeskkonnas (beebid ja väikelapsed, eakad, erivajadustega
inimesed)?inimesed)?
KirjeldusKirjeldus:
Koostöös erinevate osapooltega tagatakse ohutusvahendid, nt suitsuandurite paigaldamine. "Norra projekti"
raames leitakse tegevused koduste kukkumiste vähendamiseks. "Kodud tuleohutuks" projekti raames
renoveeritakse küttekehasid, paigaldatakse suitsu- ja vingugaasiandureid, tehakse kodunõustamisi. Suitsetajatele
jagatakse mittesüttivat voodipesu. Heaolumeistrid abistavad eakaid kodude ohutumaks muutmisel. Kodude
kohandamiste raames ehitatakse ümber ja kohandatakse eluruumid eakatele ja erivajadustega inimestele.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu linnas on koostöö erinevate turvalisust ja ohutust puudutavates küsimustes igapäevane. Koos Päästeameti ja
teiste osapooltega analüüsitakse õnnetusjuhtumeid, reageeritakse üksikjuhtumitele, kujundatakse linnakeskkonda.
Infovahetus on kiire.
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Ennetustegevused on süsteemsed ja sihtgruppide kaetus on hea, kuid siiani ei ole õnnestunud täielikult vältida
õnnetusjuhtumeid, mille tingib üksik (impulsiivne) vale otsus. Siinkohal annavad tooni juhtumid, kus noored
mehed, olles eelnevalt tarbinud alkoholi, otsustavad minna ujuma või teevad riskantse vettehüppe, mis lõppeb
surmaga.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.1 Turvaline elukeskkond. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

4.0  3.0 2.1.1 Nõuetele vastava joogiveega varustatus

3.0  3.0 2.1.2 Suplusvee kvaliteet

3.3  3.0 2.1.3 Veeohutuse alane ennetustöö

3.0  2.0 2.1.4 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

2.0  2.0 2.1.5 Tabatud joobes sõidukijuhid

3.0  2.0 2.1.6 Liiklusohutuse alane ennetustöö

3.9  3.0 2.1.7 Tuleohutuse alane ennetustöö

2.0  2.0 2.1.8 Varavastased süüteod

3.5  3.0 2.1.9 Süütegude ennetamine ja kahjude vähendamine

3.3  3.0 2.1.10 Perevägivalla/lähisuhtevägivalla ennetamine

4.0  3.0 2.1.11 Õnnetusjuhtumite ennetamine

Kokkuvõte:

Vesteldes Tartu linna inimestega, hinnatakse elukeskkonda turvaliseks ja heaolu soosivaks. Eesti keskmisest
rohkem elanikke hindab oma tervist heaks või väga heaks, mis annab märku tartlaste heaolust. Olles Lõuna-Eesti
tõmbekeskus (töökohad, meditsiiniabi jne) ning suure elanike arvuga, leidub Tartus mitmeid murekohti nii
keskkonna kui turvalisuse osas.

Tartu linnas toimub samuti kui teistes suuremates linnades autostumine, millega kaasneb nii müra- kui
heitgaaside reostus. Selle murekohaga tegeletakse pidevalt läbi uute planeeringute ja projektide. Samuti on Tartu
prioriteediks võtnud keskkonnasõbraliku mõtte- ja tegutsemisviisi juurutamise:

1. Uued teedevõrgustikud soodustavad jalgsi- ja jalgrattaga liiklemist;
2. Viiakse läbi projekte, mis parandavad linlaste teadmisi ja hoiakuid, nt kureeritud elurikkus;
3. Viiakse läbi keskkonnasõbralikkust suurendavaid hankeid, nt biogaasibussid, mahetooraine kasutamine

koolide ja lasteaedade toitlustuses;
4. Tegeletakse teiste suuremate või väiksemate tegevustega, mis aitavad linnakeskkonda luua rohkem

rohelust, aktiivse liikumise võimalusi ning kasvatada tartlasi hoidmaks oma elukeskkonda.

Õnnetusjuhtumite ennetamiseks tehakse palju ära haridusasutustes ning seda koostöös Päästeameti, Kiirabi ja
PPA-ga. Laste varane õpetamine, kuidas tunda ära ohuolukordi ning kuidas ohuolukordades käituda, tõstab kõigi
elanike turvatunnet. Kaaslinlaste märkamine aitab ära hoida vägivallakuritegusid või neile kiiresti reageerida.
Kahetsusväärselt toimub Tartus siiski kuritegusid ja õnnetusi, mille seas kerkivad esile alkoholijoobes toime
pandud teod.
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TUGEVUSED

• Hea koostöö Tartu linnavalitsuse, PPA, Kiirabi,
Päästeameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi ning teiste
asutuste vahel kriisiolukordade lahendamisel.

• Hästi hoitud, heaolu soosiv, rohepaikadega
linnapiirkond, kusjuures linna arendatakse tervikuna,
mitte vaid kesklinnas.

• Mitmekülgseid võimalusi pakkuv keskkond -
seisuveekogud, jõgi, haljasalad, rattateede ja
jalakäijate teede võrgustik jpm.

NÕRKUSED

• Vähe ennetustööd, mis keskenduks täiskasvanud
elanikkonnale ning õnnetusjuhtumite/kuritegude
ärahoidmisele täiskasvanute hulgas, nt alkoholi
tarbimisega seotud ennetus- ja sekkumismeetmed
hoidmaks ära tule- ja uppumissurmasid, vägivalda ning
autoõnnetusi.

• Tartu kui suure rahvaarvuga Lõuna-Eesti
tõmbekeskus võimaldab jääda anonüümseks, mis
omakorda loob soodsamad tingimused rikkumiste
toimepanekuks.

• Õnnetusjuhtumite arv suur - rohkem oleks vaja
tegeleda eakate kukkumiste ennetamisega ning
alkoholi tarvitamise häire korral inimeste toetamisega,
et nad ei satuks õnnetustesse või ei sooritaks kuritegu.

Vaatamata spetsialistide veidi pessimistlikule nägemusele praegusest olukorrast, on Tartu siiski parasjagu
turvaline ning meeldiv elukeskkond väikelapsest vanemaealisteni.
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2.2 Elukeskkond ja planeeringud

2.2.1 Ühistranspordi korraldus

Ühistranspordi korralduse erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Ühistranspordi vajaduse ja korralduse hindamineÜhistranspordi vajaduse ja korralduse hindamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

KasutusmugavusKasutusmugavus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

TaskukohasusTaskukohasus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Bussipeatuste turvalisusBussipeatuste turvalisus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutatavate transpordivahendite turvalisusKasutatavate transpordivahendite turvalisus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Ühistranspordivahendite sobivus liikumispuuetega inimestele ja lapsevankriteleÜhistranspordivahendite sobivus liikumispuuetega inimestele ja lapsevankritele
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu ühistranspordi korraldus on väga hea. Loodud on andmepõhiselt planeeritud uus liinivõrk, kasutusel on
keskkonnasõbralikud gaasibussid, sõitjatele on mugav piletisüsteem. Piletihinnad on taskukohased ja neid ei ole
tõstetud rohkem kui 10 aasta jooksul. 2019. aastast kuulub ühistranspordisüsteemi ka Tartu rattaringlus. 

Tartlaste rahuloluküsimustikus tuleks uurida lisaks teistele aspektidele rahulolu ühistranspordi teenindusega,
teenuse kvaliteeti jne. Tagasisidet ei koguta süsteemselt, vaid reageeritakse tartlaste teavitustele läbi
heakorratelefoni, "Ametnik vastab" rubriigi ja muudel viisidel.

Bussipeatuste hooldamise kvaliteet võiks olla parem (paviljonide klaaside puhtus, istmete roostetamine jmt).
Bussipeatuste tablood, mis kuvavad saabuvate busside infot, vajavad uuendamist. Lisaks on oluline analüüsida, kus
bussipeatuste juures on ülekäigurajad, kas need on nähtavad.

Keeruline on leida tasakaalu häälteavituste juures. Bussi väline häälteavitus pimedatele ja vaegnägijatele häirib
bussipeatuse läheduses elavaid inimesi. Mõningatel juhtudel on keeruline teatud kasutajagruppidele vastu tulla -
kitsale kasutajagrupile mugavust parandades võime muuta keskkonna suuremale grupile häirivaks, raske on leida
lahendust. Siiski tuleb tähele panna, et nõrgemaid elanikkonna rühmasid, nt vaegnägijad, ei tõrjutaks välja -
häälteavitused bussi saabumisel on nende iseseisvaks toimetulekuks hädavajalikud ning tuleb leida kompromisse
teiste elanikkonna gruppidega.
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TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.2 Koolitranspordi korraldus

Koolitransporti kasutavate õpilaste arv

Tabel 2.2.2.1 Koolitransporti kasutavate õpilaste arv

20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

Koolitransporti kasutavate õpilaste arvKoolitransporti kasutavate õpilaste arv 0 0 0 0 0 140 145 150

Koolitranspordi korraldus

HinnangudHinnangud

Koolitranspordi vajaduse ja korralduse hindamineKoolitranspordi vajaduse ja korralduse hindamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Koolitranspordi kasutusmugavusKoolitranspordi kasutusmugavus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Bussipeatuste turvalisusBussipeatuste turvalisus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutatavate transpordivahendite turvalisusKasutatavate transpordivahendite turvalisus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Transpordivahendite sobivus liikumispuuetega inimesteleTranspordivahendite sobivus liikumispuuetega inimestele
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu linnalisest keskkonnast tulenevalt jõuab enamik kooliõpilasi kooli jalgsi, jalgrattaga, autoga või kasutab
ühistransporti. Kui koolitundide algusaegades toimub muudatus, tehakse võimalusel muudatus ka
ühistranspordigraafikutes. 

Koolibussi kasutab Maarja kool (erivajadustega lapsed) ja Ilmatsalu põhikool (asub tiheasustusest eemal). Koolide
renoveerimisel ning asenduspinnale viimisel korraldatakse koolitransport. Erivajadustega lastele, sh
liikumispuudega, on korraldatud sotsiaaltransport.
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TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.2.3 Jalgsi ja jalgrattaga liikumine

Jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste hindamine

HinnangudHinnangud

Strateegiline transpordi planeerimine KOVisStrateegiline transpordi planeerimine KOVis
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

ValgustatusValgustatus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teede ja tänavate korrashoidTeede ja tänavate korrashoid
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kergliiklusteede olemasolu ja kasutusmugavusKergliiklusteede olemasolu ja kasutusmugavus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Jalgrattaparklate olemasoluJalgrattaparklate olemasolu
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Jalgsi ja jalgrattaga liiklemist populariseerivad tegevusedJalgsi ja jalgrattaga liiklemist populariseerivad tegevused
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kohalike inimeste vajadustega arvestamineKohalike inimeste vajadustega arvestamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Teedevõrgustik on planeeringu tasandil olemas, kuid selle elluviimine võtab aega ning seal on arenguruumi.
Jalgratta/jalgteede võrgustik peaks olema paremini ühendatud. Kilomeetrite poolest on teid palju, kuid nende
omavaheline ühendatus on täna veel nõrk. Eraldi jalgrattateid võiks olla rohkem. Eesmärk on eraldada jalgsi ja
rattaga liiklejad. Siiani on olnud fookus pigem kergliiklusteedel, kus liiklejad on läbisegi. Suur mure on endiselt
autostumine.

Rattaparklaid on rajatud, kuid katusealuseid parklaid võiks olla rohkem, sh on probleemne kortermajade juures
rataste hoiustamine. Tiheasutustusega elamurajoonides on rattaparklate katvus hõre. 

Rattahuviliste linnakodanikega on pidev koostöö. Arenguruumi on regulaarse tagantjärgi tagasisidestamisega
taristu disaini puhul - projekt ei ole läbi kui asfalt on maas, vaid peaks toimuma reaalsete kasutajate poolt
tagasisidestamine järgmiste projektide paremaks planeerimiseks.

Sõidu-, jalg- ja rattateede hooldusel on arenguruumi, seda eriti talvisel ajal (vajalik valmisolekuinventar). 
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TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.4 Avalike ruumide ligipääsetavus

Avalike ruumide ligipääsetavuse erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Olukorra seireOlukorra seire
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

LigipääsetavusLigipääsetavus
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidegaVastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Olukorra analüüsimine on pidev protsess. Eesti Vabariigis on kehtestatud erinevad nõuded nt.   „Puudega inimeste
erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“, "Tee projekteerimise normid" jms. Kõigi nende nõuetega tuleb
olemasoleva kinnisvara olulisel rekonstrueerimisel või uute hoonete ehitamisel arvestada. Nõudeid tuleb arvestada
ka avaliku ruumi osade, sh jalgratta/jalgteede, bussipeatuste, ühistranspordi ja foorisüsteemide planeerimisel.
Kaasamine on projekteerimise ja planeerimise loogiline osa. Paraku on näha, et vanem vanuserühm jääb nendest
protsessidest kõrvale, nt väheste digioskuste tõttu. Elanike rahulolu kohta kogutakse andmeid, nt Statistikaameti
uuringud, meediaküsitlused, KOV erinevad uuringud ja küsitlused jms, ning neid kasutatakse otsustusprotsessis.  

Täna ei ole hästi teada avalike ruumide (sise- ja väliruum) ligipääsetavuse tegelik olukord. Andmeid ei koguta
süstemaatiliselt, reageeritakse üksikjuhtumitele. Uued ruumid ehitatakse lähtuvalt ligipääsetavuse tingimustest,
probleemkohaks on olemasolevad (hooned, tänavad). Tartu linnas on keeruline ehitada normikohaselt (reljeefne
iseärasus - Toomemägi), tänavad on sageli normist kitsamad. Avalikke WC-sid on vähe, enamik neist ei ole
liikumisraskusega inimesele ligipääsetavad.

Linnaliiklus võiks olla rahulikum, et lastel oleks turvalisem linnas liigelda ja seeläbi oleks lastele vajalikud
asutused, tegevused ja teenused paremini ligipääsetavad. Tänane liiklusruum ei ole andestav ja eksimisel võivad
olla väga tõsised tagajärjed.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.2.5 Korrastatud rohealad

Rohealade erinevate aspektide hindamine

HinnangudHinnangud

Rohealade vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidegaRohealade vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Rohealade kaugus inimeste elukohtadestRohealade kaugus inimeste elukohtadest
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Rohealade ligipääsetavus ja sobivus puuetega inimeste vajadusteleRohealade ligipääsetavus ja sobivus puuetega inimeste vajadustele
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade turvalisusRohealade turvalisus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Rohealade puhtusRohealade puhtus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade kasutusmugavusRohealade kasutusmugavus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade kvaliteetRohealade kvaliteet
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Rohealade kirjeldamine

KirjeldusKirjeldus
Kui suure osa omavalitsuse kogupindalast moodustavad rohealad? Kui suure osa omavalitsuse kogupindalast moodustavad rohealad? : Avalike parkide ja haljasalade all on 2,4%
Tartu linna maast. Eramajade, aedade ja talude alla jääb 16,6% Tartu linna maast. Lisaks kuulub 21,6% maast
metsade alla, 8,8% soiste ja võsastunud alade alla. 2,6% maast kuuluvad järvede ja jõgede alla. 
Kas kohalikus omavalitsuses on parke jt korrastatud rohealasid, kus elanikel on võimalik vaba aega veeta?Kas kohalikus omavalitsuses on parke jt korrastatud rohealasid, kus elanikel on võimalik vaba aega veeta?: Tartu
linn on kaetud parkide ja rohealadega. Suuremad pargialad paiknevad Tartu kesklinnas (Toomemägi, Ülejõe park,
Vaksali park, Karlova park jt), samuti linna äärealadel (Tähtvere park, Tartu Tammik Ihastes, Raadi mõisapark, Raja
tänava park, Ropka mõisapark). Lisaks on loodud virgestusalad linna metsaaladele, jõeäärsed matkarajad,
piknikuplatsid lõkkekohtadega jm.
Milliseid orgeniseeritud vaba-aja tegevusi on elanikel võimalik kohalikel korrastatud rohealadel harrastada (shMilliseid orgeniseeritud vaba-aja tegevusi on elanikel võimalik kohalikel korrastatud rohealadel harrastada (sh
discgolf, õue-jõusaalid, laste mänguväljakud jms), sh perede ühised vaba aja veetmise võimalused?discgolf, õue-jõusaalid, laste mänguväljakud jms), sh perede ühised vaba aja veetmise võimalused?: Tartu linnas
on võimalik harrastada discgolfi, golfi, tegeleda ratsaspordiga, kasutada kergliiklusteid mitmel otstarbel
(jooksmine, jalutamine, rattasõit). Lisaks on rohealadel kasutada välijõusaalid, lastele mänguväljakud.
Kasutamiseks on kunstmuruga jalgpalliväljak (Variku kool) ning korvpalliväljakud. Veekogude ääres on võimalik
tegeleda veespordiga (ujumine, sõudmine, aerutamine) ning rannavõrkpalliga. Loodud on koerte jalutusväljakud
erinevates linnaosades.

Analüüs
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Tartu linn panustab liigirikkuse loomisesse, millega seoses on vähendatud niidetavat pargiala, loodud
taimekooslusi, puiduskulptuure jpm. Haljasalade hooldusvõtteid on ümber mõtestatud, tänavate ja parkide
haljastust muudetakse järk-järgult paremaks. Tartu tudengid on aidanud rajada niidukooslusi, paljud lasteaiad on
küsinud nõu kuidas kujundada lasteaia roheala (permakultuurid). Tartus toimetavad linnaaiad. Toimuvad
rohekampaaniad, nt sügislehtede kogumine. Korteriomanikud on linna poole pöördunud küsimustega, kuidas
muuta oma haljasalasid paremaks, linn nõustab. Suurematele haljasaladele on koostatud hoolduskavad.

Paljud Tartu linna haljasalad on nö vana aja jäänukid, mis ei ole arvestanud ligipääsetavusega. Uute haljasalade
rajamisel või vanade renoveerimisel arvestatakse ligipääsetavuse põhimõtteid.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.6 Mängu- ja spordiväljakud ja nende ohutus

Mängu- ja spordiväljakute erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Olukorra seireOlukorra seire
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

OhutusOhutus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

PuhtusPuhtus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

KaasaegsusKaasaegsus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kaugus Kaugus 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Vastavus elanikkonna vajadustele ja soovideleVastavus elanikkonna vajadustele ja soovidele
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimesteleLigipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimestele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)
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Mängu- ja spordiväljakute kirjeldus

KirjeldusKirjeldus
Kui palju on kohaliku omavalitsuse alal mängu- ja spordiväljakuid ning kui aktiivselt neid kasutatakse?Kui palju on kohaliku omavalitsuse alal mängu- ja spordiväljakuid ning kui aktiivselt neid kasutatakse?: Tartus on
kokku 96 erineva otstarbega väljakut, mida kasutatakse aktiivselt. Mänguväljakuid on 42, spordiväljakuid 26,
kooliõueväljakuid 20 ja koerteväljakuid 4. 
Kas mängu- ja spordiväljakud on uued, millised on renoveeritud ja millised renoveerimist vajavad?Kas mängu- ja spordiväljakud on uued, millised on renoveeritud ja millised renoveerimist vajavad?: Tartu linn rajab
igal aastal uusi mängu- ja spordiväljakuid (viimati Ilmatsalu, Annelinna mänguväljak, Kaubamaja mänguväljak,
Sanatooriumi pargi spordiväljak), renoveeritakse ja uuendatakse koolide väljakuid (Kesklinna kooli, Raatuse,
Annelinna gümnaasiumi õueala). Pidevalt hoitakse silma peal renoveerimist vajavatel väljakutel ning jooksvalt ja
süsteemselt tegeletakse väljakute uuendamise ja täiendamisega. Uue kaardirakenduse kaudu on väljaku
kasutajatel võimalik anda tagasisidet nii väljaku heakorra kohta kui muudatus- ja parandusettepanekutena.
Kas mängu- ja spordiväljakud on loodud arvestades erinevatesse vanusegruppidesse kuuluvate laste vajadusi jaKas mängu- ja spordiväljakud on loodud arvestades erinevatesse vanusegruppidesse kuuluvate laste vajadusi ja
soove?soove?: Mängu- ja spordiväljakud on loodud arvestades erinevatesse vanusegruppidesse kuuluvate laste
vajadustega. Puudu on erivajadusega lastele mõeldud mänguväljakutest, mis arvestaksid nt väikese
ratastoolikasutajaga. Kohati jääb puudu avarast ruumist, samuti on keeruline leida funktsionaalset ja linnaruumi
sobivat toodet. Laiemalt, tänaseks on teadvustatud ka täiskasvanute ja vanemaealiste soove ja vajadusi mängu- ja
spordiväljakute järele. Tartu linn pöörab tähelepanu kõikidele eagruppidele.
Kuidas on korraldatud (sh kui sageli toimub) väljakute ohutuse kontrollimine?Kuidas on korraldatud (sh kui sageli toimub) väljakute ohutuse kontrollimine?: Väljakute ohutust kontrollib linn
paikvaatluste abil ja vajadusel tellib mänguväljaku tehnilise korrasoleku hindamise. Igakuiselt toimub mängu- ja
spordiväljakute hooldus, mille käigus tuvastatakse võimalikud probleemid. Lisaks on linnaelanikel võimalik
pidevalt anda tagasisidet läbi tagasisideportaali, telefonitsi (heakorratelefon) või läbi uue mängu- ja
spordiväljakute kaardirakenduse.

Analüüs

Tartu linnas muutuvad võimalused iga päevaga rikkalikumaks. Mängu- ja spordiväljakute rajamine, uuendamine ja
täiendamine on pidev protsess, millesse kaasatakse linnaelanikke. Platse täiendatakse erinevate huvigruppide
sisendile tuginedes, nt sportlastel oli soov raskema treeningu tegemiseks välitingimustes. Hetkel on puudu
seenioritele mõledud väljakutest, mis arvestaksid eakate spetsiifilisi vajadusi. Puudu on ka erivajadusega lastele
mõeldud mänguväljakutest, mis arvestaksid nt väikese ratastoolikasutajaga.

Uute väljakute planeerimisel arvestatakse ka linnaosade ühtlast kaetust ja piirkonnaspetsiifilisi vajadusi.

Vanusest ja linnaosast sõltumatult tunnevad tartlased alati puudust kiikedest. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.2.7 Alkoholi tarvitamist mõjutavad tegurid

Alaealiste toime pandud alkoholiseaduse rikkumised

Tabel 2.2.7.1 Alaealiste toime pandud alkoholiseaduse rikkumised

20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020

Alaealiste toime pandud alkoholiseaduseAlaealiste toime pandud alkoholiseaduse
rikkumiste arvrikkumiste arv

952 979 562 377 320 238 144 160 283 391

Mõjutegurid

TekstikastTekstikast
MõjuteguridMõjutegurid: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond teostab järelevalvet alkoholimüügi kohtade üle
vastavalt vajadusele, eelkõige kaebuse alusel. Toimub pidev regulaarne kontroll kaupade müügikohtade üle,
kusjuures esmajoones kontrollitakse müügikohti, kus müüakse alkoholi. Alkoholi müügiks tuleb esitada
majandustegevusteade. Esitatud majandustegevusteated on nähtavad majandustegevuse registris, kuid sealt ei
ole võimalik välja võtta võrdlust, kuidas on alkoholi müügikohtade arv muutunud viimase viie aasta jooksul.
Eeldatavasti on müügikohtade arv suurenenud, kuna alates 2014. aastast asendati loakohustus
teavitamiskohustusega. Registriandmed ei ole alati korrektsed. Majandustegevusteate esitanud, kuid müügi
lõpetanud unustavad end registrist maha võtta, müügiga alustajad ei registreeri end alati alkoholimüüjana.
Kontrolltehingut on teostanud politsei (alaealisele alkoholi müük). Kui mõni ettevõtja on alaealistele alkoholi
müünud, siis on politsei poolt saadetud märgukiri. Seejärel on Tartu Linnavalitsus algatanud
järelevalvemenetluse. Alkoholi on lubatud avalikus ruumis tarbida vaid ühes kohas (Pirogovi plats) ning see on
reguleeritud vastava Tartu Linnavolikogu määrusega.

Probleemi ulatuse määramine

Probleemi ulatuse määramineProbleemi ulatuse määramine
Probleemi ulatuse määramineProbleemi ulatuse määramine: Politsei andmetel toimub enamik noortepidusid alkoholiga, mida soodustab
alkoholi hea kättesaadavus. Peredes, kus tarvitatakse alkoholi, esineb sageli ka koduvägivald, sest valdav osa
koduvägivallajuhtumitest on seotud alkoholijoobes inimestega. Rikkumiste osakaal on suurem nii
alkoholitarbimise kasvu tõttu, kuid ka selle tõttu, et rikkumistest teavitatakse rohkem. 

Alkoholi tarvitamist mõjutavate tegurite hindamine

HinnangudHinnangud

Järelevalve kohalike alkoholimüügi kohtade üleJärelevalve kohalike alkoholimüügi kohtade üle
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Soovitud käitumist toetavate oskuste õpetamineSoovitud käitumist toetavate oskuste õpetamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Ravi- ja nõustamisteenusRavi- ja nõustamisteenus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kinnitatud kohaliku alkoholipoliitika põhimõttedKinnitatud kohaliku alkoholipoliitika põhimõtted
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)
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Analüüs

Riigi tasandil reguleerib alkoholi müüki/ostu/tarbimist seadus, linn ei näe vajadust eraldi õigusakte
kehtestada alkoholi tarbimise reguleerimiseks. Sekkutakse vastavalt vajadusele, nt Pirogovi platsil on lubatud
lahja alkoholi tarbimine, välikohvikutes piiratud alkoholi tarbimine kellaajaliselt, lisaks ei tohi avalikus väliruumis
alkoholi serveerida ja ei ole lubatud alkoholiletid väliruumis, tehakse koostööd alkoholi müügikohtadega. Ürituste
ajal, va lasteüritused, on alkoholi välimüük lubatud, kuid ürituse läbiviimiseks on vaja teha avaliku ürituse teatis,
kus on kirjas ürituse kirjeldus, turvalisust tagavad meetmed jm ning saada luba avaliku ürituse läbiviimiseks.

KOV testostlemisi ei tee, politsei teeb kontrolltehinguid vastavalt laekunud informatsioonile ja vähemalt 2 korda
aastas. Kontrolltehingud viiakse läbi infokorje põhjal. Olukord ei ole aastatega paranenud ka kontrolltehingute
järel. KOV saaks olla aktiivsem lisaks paberimajanduse kontrollile ka tehingute seaduslikkuse kontrollis, sh joobes
täiskasvanule müügitehingu tegemine.

Võiks mõelda, kas Tartus piirata öist alkoholimüüki ja pidutsemist - hea oleks algatada arutelu, mida saab võita
öise alkoholimüügi lõpetamisest ja baaride varasemast sulgemisest.

Paranemise märke täna näha ei ole. Alkohol on väga kättesaadav nii lastele kui täiskasvanutele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 1.0

2.2.8 Toitumist mõjutavad tegurid

Toitumist mõjutavate tegurite hindamine

HinnangudHinnangud

ToidukauplusedToidukauplused
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

TurgTurg
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Aiamaadel toidu kasvatamineAiamaadel toidu kasvatamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Toitlustuse korraldatus haridus, sotsiaal- ja tervishoiu jm asutustesToitlustuse korraldatus haridus, sotsiaal- ja tervishoiu jm asutustes
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Toitlustuse korraldatus avalikel üritustelToitlustuse korraldatus avalikel üritustel
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Mitmekülgse ja tasakaalustatud toidu valmistamise oskusedMitmekülgse ja tasakaalustatud toidu valmistamise oskused
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

NõustamisteenusNõustamisteenus
HinnangHinnang:

Tartu linna heaolupro il 2021

83



ParanemasVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.8

   

Väga hea (4)

Koostöö soodustamineKoostöö soodustamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu Linnavalitsus korraldab koolide ja lasteaedade toitlustuse ja sooja toidu kojuveo eakatele. Lasteaedade ja
koolide toitlustushanke tingimused vastavad kehtestatud määrustele toidu kvaliteedi ja tervislikkuse osas, lisaks
on tingimusena hankes välja toodud mahetooraine kasutamise osakaal. Uutes hangetes on nõutud liha-ja
kalatoitude kõrval taimne menüü, miinimum mahetooraine 25%, lisapunktid saadakse kui mahetooraine
moodustab rohkem kui 50%. 

2015. aastast on PRIA toel läbi viidud haridusprogramme, mille eesmärk on õpetada lastele, kust toit tuleb, kuidas
teha tervislikumaid valikuid, kuidas ise toitu kasvatada. Toimub tihe koostöö Maaülikooli Mahekeskuse, Tartu
Maheaia (kogukonnaaed), Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, Taimse Teisipäeva ja Võru maakonna omavalitsustega.
Tartu LV korraldab koostööpartneritega kokkade praktilisi koolitusi.

Avalike ürituste läbiviimisel vaadatakse linna poolt läbi ürituse teatis ning hinnatakse, kas on vaja teavitada
Põllumajandus- ja Toiduametit toitlustuse läbiviimiseks. Linna enda läbiviidavatel üritustel on tagatud tasuta
puhas joogivesi, kuid seda nõuet ei ole teistel ürituse korraldajatel. Teavituses on info, kes on kaubanduse
korraldaja, kes vastutab kogu üritusel toimuva kaubanduse eest.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.9 Kehalist aktiivsust mõjutavad tegurid

Kehalist aktiivsust mõjutavate tegurite hindamine

HinnangudHinnangud

Teede ja tänavate heakordTeede ja tänavate heakord
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Ühistranspordi kasutamismugavusÜhistranspordi kasutamismugavus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Ümbruskonna puhtus ja korrastatusÜmbruskonna puhtus ja korrastatus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

RohealadRohealad
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

NõustamisteenusNõustamisteenus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Grupiviisiliste sportlike tegevuste harrastamineGrupiviisiliste sportlike tegevuste harrastamine
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HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Linnakeskkond on pidevalt arengus, juurde luuakse uusi ning renoveeritakse olemasolevaid kõnni- ja jalgrattateid.
Välja on antud brošüürid "Jalutuskäik kesklinnas" ja "Jalgrattateede kaart". Alates 2019. aastast toimib rattaringlus.
Arendamisel on uus viidasüsteem, mis arvestab erinevate liiklejate vajadustega. 

Igal aastal toimub lisaks erasektori poolt läbiviidavatele tegevustele ka linnavalitsuse poolt osalustasuta liikumist
soodustavaid tegevusi, nt eakate kukkumisennetuse ja tasakaalutreening, eakate kõnniringid, täiskasvanute
välitreeningud, kus professionaali juhendamisel on võimalik oma füüsist parandada.

Tartu LV soovib parandada liikumisharjumusi töötegemise kontekstis - sirutuspausid päeva jooksul,
kõnnikoosolekud jm.

Palju võimalusi on neile, kellel on juba aktiivne liikumusharjumus. Vajab analüüsimist, kuidas tuua kodust välja
passiivsed inimesed.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.2.10 Tubaka tarvitamist mõjutavad tegurid

Tubaka tarvitamist mõjutavad erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Järelevalve kohalike tubakamüügi kohtade üleJärelevalve kohalike tubakamüügi kohtade üle
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Soovitud käitumist toetavate oskuste õpetamineSoovitud käitumist toetavate oskuste õpetamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Ravi- ja nõustamisteenuse kättesaadavusRavi- ja nõustamisteenuse kättesaadavus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Pädevate spetsialistide olemasoluPädevate spetsialistide olemasolu
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu linna koolide õpetajad on läbinud sotsiaalsete oskuste õpetajaraamatu koolituse. Pidevalt vahendatakse
infot Tervise Arengu Instituudi poolt pakutavate koolituste kohta, Tervishoiuteenistus jagab haridusasutustele
vajalikku teabematerjali. Toimub koostöö kooli tervishoiutöötajatega terviseedenduse valdkonnas. 

Järelevalvet tubaka müügikohtade üle teostab Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond regulaarselt ning
vastavalt vajadusele ka kaebuste korral. Eelkõige on teostatud järelevalvet tubakatoote ja tubakatootega seonduva
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toote jaemüügi nõuete täitmise üle, nt tubakatoote või tubakatootega seonduva toote jaekaubanduse müügikohas
kõnealuse toote nähtava väljapaneku piirangute osas. Mitmete uute tubakatoodete, nt huuletubaka ja
elektrooniliste sigarettide puhul ei teadvusta müüja, et tegemist on tubakatootega ning ta peaks esitama müügiloa
saamiseks majandustegevuse teate. Sellisel juhul alustatakse haldusmenetlus järelevalve teostamiseks. 

Tubakavabade alade silte paigaldavad ettevõtjad eramaale. Ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise
või uudse suitsuvaba tubakatoote tarvitamise otsustab maa-ala valdaja enda äranägemisel, arvestades
tubakaseadusest tulevate piirangutega. Seda kasutatakse nt kaubanduskeskuste ees.

Tõhustamist vajavad ennetusmeetmed - hetkel on teada kogunemispunktid, kus noored kogunevad suitsetama,
aga sekkumine vajab arendamist. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.2 Elukeskkond ja planeeringud. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.4  3.0 2.2.1 Ühistranspordi korraldus

3.7  2.0 2.2.2 Koolitranspordi korraldus

3.4  3.0 2.2.3 Jalgsi ja jalgrattaga liikumine

2.5  3.0 2.2.4 Avalike ruumide ligipääsetavus

3.4  3.0 2.2.5 Korrastatud rohealad

3.3  3.0 2.2.6 Mängu- ja spordiväljakud ja nende ohutus

3.3  1.0 2.2.7 Alkoholi tarvitamist mõjutavad tegurid

3.8  3.0 2.2.8 Toitumist mõjutavad tegurid

4.0  3.0 2.2.9 Kehalist aktiivsust mõjutavad tegurid

3.8  2.0 2.2.10 Tubaka tarvitamist mõjutavad tegurid

Kokkuvõte:

Tartu linnakeskkond soodustab aktiivset liikumist ning aktiivseid eluviise. Liikumine jalgsi või jalgrattaga muutub
järjest paremaks - tuleb juurde uusi teid, mis moodustavad ühendatud teedevõrgustiku, linnas on kasutusel
rattaringlus osana ühistranspordist. Sellegipoolest on veel pikk tee minna, et kogu linn saaks kaetud piisava hulga
kvaliteetse kattega ning omavahel mugavalt ühendatud teedega. Samuti on vaja tööd teha selle nimel, et eritüüpi
liiklejad oleksid turvaliselt eraldatud.

Rohelus ning mängu- ja spordiväljakute rohkus kutsub linlasi aktiivselt vabas õhus aega veetma. Tartu linna
paiknemine Emajõe kallastel ning seisuveekogude olemasolu loob võimalused nii jalutuskäikudeks veekogude
kallastel kui suplemiseks, kusjuures seda nii suvisel kui talvisel ajal. Vastavalt linnakodanike ettepanekutele
arendatakse sportimis- ja liikumisvõimalusi. 

Murekoht on täna veel avaliku ruumi (nii sise- kui väliruum) ligipääsetavus, eelkõige piiratud liikuvusega
inimestele. Ehkki teedevõrgustik areneb, Tartu linnas sõidavad ringi madalapõhjalised bussid, seab piirangu
iseseisvusele nii elukohtade ligipääsematus (liftita eluhooned või liftiga eluhooned, milles liftini pääsemiseks
tuleb ületada mõned trepiastmed) kui avalike hoonete ligipääsematus. Uute hoonete ehitamisel või vanade
rekonstrueerimisel lähtutakse ligipääsetavuse põhimõtetest, kuid vaatamata sellele näeme endiselt takistusi -
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TUGEVUSED

• Mitmekülgsed liikumisvõimalused vabas õhus
(mängu- ja spordiväljakud, ratta- ja jalgteede võrgustik,
ujumisvõimalused).

• Hästi toimiv ja soodne ühistransport, mille üheks
osaks on rattaringlus. Ühistransport on tasuta kõigile
65-aastastele ja vanematele tartlastele.

• Aktiivsed linnakodanikud, kes räägivad kaasa
linnakeskkonna loomisel.

NÕRKUSED

• Avaliku ruumi (linnaruum, asutused) ligipääsetavus
on täna kehv ega arvesta liikumisraskustega inimeste
vajadusi.

• Linnaruumi võimalused aktiivseks liikumiseks
soodustavad eelkõige laste- ja noorte, kuid mitte
vanemaealiste liikumisaktiivsust.

• Alkoholi ja tubaka kättesaadavus Tartu linnas on hea,
millega kaasneb oht nii alaealisena nende ainete
tarbimiseks kui täiskasvanutel ainete ületarbimiseks.

Kunstihoones on küll trepitõstuk, kuid majja pääsemiseks tuleb saada üles järskudest trepiastmetest, ERM on küll
ligipääsetav ratastooliga, kuid majja pääsemiseks tuleb avada väga raskelt avanev uks ja paljud teised näited.
Teadvustades seda probleemi ning kaasates planeeringutesse linnarahvast näeme siiski selle olukorra järk-
järgulist paranemist.

Tartu linna heaolupro il 2021

87



2.3 Osalusvõimalused

2.3.1 Kodanikuaktiivsus

Kodanikeühenduste arv

Kodanikuaktiivsuse toetamine

HinnangudHinnangud

1. Seltside jt kodanikeühenduste rahastamine (püsirahastamine ja projektirahastamine)1. Seltside jt kodanikeühenduste rahastamine (püsirahastamine ja projektirahastamine)
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnavalitsuse eelarvest rahastatakse erinevaid kodanikuühendusi, sh harrastajad, huvigruppide
esindusorganisatsioonid jt. Näiteks rahastatakse regulaarselt puuetega inimeste organisatsioone, erialaühingute,
nt arstiteadusüliõpilased, tegevust projektipõhiselt, tegevustoetuste kaudu huvitegevust, vabatahtlikku tegevust
jne. Linn toetab asumiseltse rahaliselt - toetus kuni 3500 EUR kalendriaastas, millest 50% on lubatud kasutada
asumiseltsi toimimiseks vajalike kulude katmiseks, nt ruumirent. Lisaks on võimalik taotleda lisarahastust
suuremateks üritusteks.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Ühistegevuste korraldamise delegeerimine kohalikele seltsidele jt kodanikeühendustele (laadad, talgud,2. Ühistegevuste korraldamise delegeerimine kohalikele seltsidele jt kodanikeühendustele (laadad, talgud,
perepäevad jne).perepäevad jne).
KirjeldusKirjeldus:
Töö noortega toimub läbi noorsootöökeskuse, eakate sotsiaalsete tegevustega, sh huvitegevus, haridus, tegelevad
eakate organisatsioonid Tartu linna rahalisel toel. Linnaosapäevad ja kodukohvikute päevad toimuvad seltside
enda algatusel - tegemist ei ole täna enam delegeerimisega, linn on tegevuse algatanud ja linnaosaseltsid on selle
korralduse aastatega üle võtnud. Linn on osa tegevusi delegeerinud hallatavatele asutustele ja äriühingutele (Tiigi
Seltsimaja, Tartu Turg). Linnatalguid (koristustalgud) korraldab linn ise, kodanikuühendused on tegevustesse
kaasatud. Osades linnaosades ei toimu seltsitegevust üldse ning seal on arenguruumi.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Küla- ja asumivanemate olemasolu ja roll3. Küla- ja asumivanemate olemasolu ja roll
KirjeldusKirjeldus:
Paljudel linnaosadel on oma Facebooki grupp, kus on aktiivsemad kodanikud, kes jagavad infot paikkonnas
toimuvast. Tartu-suuruses linnas on mitmeid huvigruppe, kellel on oma eestkõneleja, kuid see ei tulene esmalt
asukohast, vaid huvidest. Endises Tähtvere vallas toimetavad siiani külaseltsid. Linnaosaseltsid esindavad
paikkonna elanikke ning suhtlevad linnavalitsusega. Suhtlus on mõlemapoolne, kuid võiks olla aktiivsem (linn
küsib arvamust, kuid ei pruugi saada vastust). Kõigis linnaosades ei ole linnaosaseltse.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

4. Toimivad erinevate sihtgruppide, huvide ja teemade põhised vabatahtlike grupid (noored, eakad, lapsevanemad,4. Toimivad erinevate sihtgruppide, huvide ja teemade põhised vabatahtlike grupid (noored, eakad, lapsevanemad,
erinevate puuete liikide ja haiguste põhised, ühistel hobidel tuginevad klubid) erinevate puuete liikide ja haiguste põhised, ühistel hobidel tuginevad klubid) 
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas tegutsevad mitmed huvigruppide esindusorganisatsioonid. Väga tugeval positsioonil nii tegevuste
läbiviimisel kui koostöös Tartu Linnavalitsusega (sisendi andmine linnaelu planeerimisel, koostöö
probleemkohtade väljaselgitamisel ja lahendamisel jm) toimib Tartu Puuetega Inimeste Koda. Tartu linnas
tegutseb Tartu Eakate Nõukoda ning Tartu Noortevolikogu. Ühistel huvidel toimivad nt sporditegevused (asutuste
töötajad panevad ise rahad kokku, rendivad ruumi, organiseerivad treeningu), talisuplejad, tantsuklubi,
kultuuriklubid (Promenaadiviis, Salong), mälumängugrupid, rattahuvilised, orienteerujad jt.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)
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5. Kodanikuaktiivsuse ja silmapaistvate kodanike (sh vabatahtlike) toetamine ja tunnustamine 5. Kodanikuaktiivsuse ja silmapaistvate kodanike (sh vabatahtlike) toetamine ja tunnustamine 
KirjeldusKirjeldus:
Valdkonnapõhiselt peetakse meeles aktiivseid kodanikke ning tänatakse neid tehtud töö ja panuse eest. Tartu linn
nimetab igal aastal Tartu aukodaniku, Tartu tähe kavaleri ja Tartu medali kavaleri, kellel on Tartu linna ees
silmapaistvaid saavutusi ning kelle võib kandidaadina esitada igaüks. Vanaduspensioniikka jõudnud aukodanikule
makstakse igakuiselt linna poolt 200 EUR. Samuti on võimalik teha ettepanekuid nimelise pargipingi saamiseks.
Tartu linn kingib hõbelusika kõigile väikestele tartlastele ning tunnustab kuldpulmapaare pikaaegse kooselu eest.
Tartu linn peab meeles kõiki 100-aastaseks ning vanemaks elanud tartlasi. Tartu linn tänab ja tunnustab
koostööpartnereid vabatahtliku töö eest, nt Tartu vaktsineerimiskeskus, ja peab ühekordselt meeles erilise
saavutusega sportlasi, kulutuuritegelasi, elupäästjaid jt. Haridusvaldkonnas valitakse aasta õpetaja ja antakse välja
õpetaja elutöö auhind. Ettevõtlusvaldkonnas valitakse aasta ettevõtja ja tunnustatakse teisi silmapaistvaid
äriühinguid erinevates kategooriates. Pea igas valdkonnas toimub tunnustamine, lisaks valitakse iga aasta Tartu
Aasta Tegu. Kuigi tunnustamine on laialdane, ei pruugi linnavalitsus alati teada aktiivsetest ja silmapaistvatest
kodanikest ning seetõttu ei oska neid ka tunnustada.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

6. Vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike olemasolu ja roll6. Vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike olemasolu ja roll
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas tegutsevad Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Selts ning PPA koosseisus abipolitseinikud. Abipolitseinike
programmi, naabrivalvet ja PPA-d toetab Tartu linn rohkem kui 400 000 EUR aastas, priitahtlikke pritsumehi toetab
linn 12 000 EUR aastas.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

7. Võimalused koosviibimiste korraldamiseks7. Võimalused koosviibimiste korraldamiseks
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on piisavalt ruume (nii sise- kui välitingimustes), kus viia läbi koosviibimisi, korraldada ringitegevust,
huviharidust jm. Vajadusel ning seoses Tartu linna arengueesmärkidega on Tartu linn aidanud
erialaorganisatsioonidel leida ruume oma tegevuste läbiviimiseks. Alustavatel huviringidel on keeruline leida
ruume, kas puudub sobiv või on ruum kallis. Samas lasteaedu ja koolide ruume (sise- ja väliruumi) renoveeritakse,
uuendatakse - lastele on loodud head tingimused oma lasteaias või koolis huvitegevuse harrastamiseks. Samuti sai
eakate organisatsioon "Kodukotus" endale 2020. aastal uued ruumid. Planeeritud on ühtse broneerimissüsteemi
loomine koolide ruumide kasutamiseks väljaspool õppetööd. Koolide õuealad peavad olema kogukondadele avatud
ja ligipääsetavad väljaspool õppetööd. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Linn on märganud arenguvajadusi ning teinud vastavalt sellele plaane. Tartlased on aktiivsed kogukonnaliikmed,
kes osalevad linnaelu kujundamises. Linn on teinud tartlastele kättesaadavamaks arvamuse avaldamise võimaluse
- ühisarutelud linnaosades, kaasav eelarve, infotelefon 1789, "Ametnik vastab" rubriik jm - ning tartlased
kasutavad neid võimalusi aktiivselt.

Linnaelu puudutavad suuremad otsused langetatakse koostöös tartlastega.

Linnaosade esindamine on täna ebaühtlane, sest mitmetes linnosades puudub esindusorganisatsioon. Oluline on
algatus rohujuuretasandilt, linn ei saa sunniviisiliselt suunata, kuid saab toetada, nt läbi asumiseltsi toetuse.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.3.2 Kohalike elanike kaasamise tava

Analüüs

Tartu linna ning linnas toimuvate tegevuste kohta leiab põhjaliku informatsiooni tartu.ee veebilehelt ning
aktuaalse informatsiooni Tartu linna Facebook-i lehelt. Vastavalt vajadusele tehakse inimestele otsepostitusi
paberkandjal informatsiooni jagamiseks, nt informatsioon koroonavaktsineerimise kohta, info teetööde ja
liikluskorralduse muudatuste kohta jpm. Infokanalitena kasutatakse ka bussiootepaviljone, nt eakate kõnniringide
info edastamiseks. Informatsiooniallikana on olulised linnavalitsuse pressiteated ja kohalik meedia (Tartu
Postimees, RingFM, Kuku raadio), lisaks üleriigiline meedia, mis jagab kohalikke uudiseid (TV3, Kanal2, ERR). Tartu
linna uudised ringlevad laiemalt sotsiaalmeedias, sh linnaosade Facebook-i lehtedel. Infot jagatakse nii eesti, vene
kui ka inglise keeles. Lisaks toimib huviliste meililist, mille on tellinud üle 800 inimese, kes saavad e-
postiaadressile linna poolt väljaminevad pressiteated.

Inimestelt küsitakse tagasisidet mitmete kanalite kaudu - veebiküsitlused, ideekorjekaardid, infokeskus,
otsepostitused, trükimeedia, nt Tartu Postimehega koostöös Tartu aasta teo konkurss. Igapäevane info linna
heakorraprobleemide kohta antakse linna infotelefonil 1789. Inimesi kutsutakse kaasa rääkima kõikvõimalikke
linnaelu puudutavates küsimustes avaliku arutelu (nt üldplaneering) või töörühmade (nt easõbraliku linna
strateegia) raames. Kui linn tellib arvamusuuringu mõnelt uuringufirmalt, küsitakse tagasisidet nii
veebiküsimustiku kui otsekontakti, nt telefoniküsitluse abil.

Avalikelt aruteludelt toimuvad otseülekanded, mis võimaldab suurel osal linlastest aruteludest osa võtta, arvamust
avaldada, küsimusi esitada. Samas on piiratud vähema digivõimekusega inimeste osalusvõimalused.

Tartu linn annab organisatsioonidele tegevustoetust mitmesuguste projektide läbiviimiseks, toetab huviharidust
ning erinevaid algatusi. 

Iga-aastase kaasava eelarve raames võivad oma ideid maksumusega kuni 100 000 EUR esitada kõik soovijad.
Eksperdikomisjoni poolt teostatavaks hinnatud ideed liiguvad avalikele aruteludele, koostöös ideede autoritega
valitakse välja 25 ideed, mis lähevad avalikule väljapanekule ning rahvahääletusele.

Sisulised kaasamisprotsessid suuremate linna arenguplaanide juures võiksid olla süsteemsemad. Häid
kaasamismetoodikaid igapäevatöös on vähe. Keeruline on saada infot neilt, kes on vähemaktiivsed kodanikud
ning sageli kujundavad arvamust need, kes igas valdkonnas suudavad ja soovivad kaasa rääkida. Kaasamine toob
kaasa täiendava ressursivajaduse (aeg, inimeste töö). Seetõttu ei ole väiksemate otsuste
tegemisel otstarbekas kõiki linlasi kaasata ja piirdutakse paari huvigrupi või eksperdiga.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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2.3.3 Kohalik kultuurielu

Kohaliku kultuurielu erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Külastatavuse seireKülastatavuse seire
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

TaskukohasusTaskukohasus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Vastavus elanikkonna vajaduste ja soovidegaVastavus elanikkonna vajaduste ja soovidega
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimesteleLigipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimestele
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Ühistranspordi kasutamismugavusÜhistranspordi kasutamismugavus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Tartlased on aktiivsed kultuurikorraldajad ja kultuuritarbijad. Kultuurikorraldajad on ühtlasi ka nö tavalised
linnakodanikud. Asumiseltsidele on eraldi meetmed, et soodustada kohalikku seltsielu. Kultuurikorraldajad, kes
soovivad kogukondadega koostööd teha, saavad kultuuriosakonnalt vajalikud kontaktid ja ühendused koostööks.
Toetuste taotlused on aasta-aastalt üsna stabiilsed. Linnal on 100-150 partnerit, kes püsivalt linnas kultuuri
korraldavad ning toetust taotlevad. Valikut kultuuri tarbida on nii neile, kes käivad pidevalt üritustel kui neile, kes
käivad harva.

Valdkondlik ekspertkomisjon (valdkondade eksperdid), mis aitab suuremaid taotlusmeetmeid hinnata, on kaasatud
toetusmeetmete arendusprotsessi. Nad on andnud tagasisidet, et valikuid on liiga palju ja rahastamisel peaks
olema veidi karmim - rahastada vähemaid ja suuremas summas.

Tartu linnas on väga lai valik erinevaid üritusi, kultuuritarbimine ei ole easpetsiifiline, va lapsed. Traditsioonilisi
kultuuriväljundeid on piisavalt, samuti on piisavalt nišiüritusi. Paljud inimesed tarbivad kultuuri seinast-seina (nn
kultuuri omnivoorid). Tartu linn pakub tasuta üritusi, nt Vanemuise suvekontsert, rakendatakse piletisoodustusi,
pakutakse tasuta või annetuse eest kontsertsarju, nt Jaani kirikus, korraldab autovabaduse puiesteed jpm. 

Kultuuriasutuste ja teiste avalike asutuste kavandamisel on esmane ja kõige olulisem otsus  asutuse asukoht ja
juurdepääsetavus - jalgsi, rattaga, ühistranspordiga ja erasõidukitega.

Ligipääsetavusega on probleeme, eriti kui asutus tegutseb vanemas hoones või hoones, mis ei ole ehitatud avaliku
ruumi eesmärgiga. Liikumispiirangutega inimesed peavad oma liikumisi oluliselt rohkem ette planeerima,
korraldama (transport, saatja, kokkulepe korraldajaga jm) ning spontaanseid külastusi kultuurisündmustele võib
seetõttu olla vähem. Võimalusi saada investeeringuteks toetusi on koroonatingimustes olnud vähe. Eesmärk on
jätkata linna poolt investeeringutoetuse andmist. Investeeringutoetust antakse vahemikus 5000-10 000 EUR, mille
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eest saab teha väiksemaid remonte sanitaarruumides, soetada tehnikat, ehitada ruume Päästeameti nõuetele
vastavaks.

Investeeringute puhul ei ole ligipääsetavus olnud prioriteet - pigem on tegemist ventilatsioonisüsteemi või katuse
parandamisega, mis on kiireloomulisem vajadus. Ka uute hoonete puhul esineb ligipääsetavuses takistusi, nt
rasked välisuksed, paar trepiastet maja ees, vajadus ette helistada, et pääseda majja tagaukse kaudu jne. 

Võimalusi on palju ja erinevaid, kultuurivaldkond areneb ja uueneb läbi aja - uued tegijad, uued ideed, käiakse
kaasas publiku soovide ja vajadustega. Kui oskused oma töös kaasata inimesi, kellel ei ole veel olnud ligipääsu
üritustele paranevad, peaks ühtlasi arenema ka kultuurikorraldus, et pakkuda veelgi laiemale publikule võimalusi
kultuurist osa saada. Oma publikuga suhtleb kultuurikorraldaja, kuid linn saab pakkuda juhendamist ja tuge selleks,
et seda dialoogi alustada ja läbi viia.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.3.4 Võimalused noorsootöös osalemiseks ning osalus- ja kuuluvuskogemuse saamiseks

Noorsootöö erinevad aspektid

HinnangudHinnangud

Olukorra seireOlukorra seire
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

KättesaadavusKättesaadavus
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kasutajate rahulolu hindamineKasutajate rahulolu hindamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Sihtrühma kaasamine arvestades nende vajadusi ja sooveSihtrühma kaasamine arvestades nende vajadusi ja soove
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Ligipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimesteleLigipääsetavus ja sobivus erinevate vajadustega inimestele
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Sihtrühma initsiatiivi toetamineSihtrühma initsiatiivi toetamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Tegevuste olemasolu erinevatele vanuserühmadeleTegevuste olemasolu erinevatele vanuserühmadele
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Tartu linna noortel on mitmeid võimalusi osaleda neid huvipakkuvates tegevustes. Kättesaadav on nii huviharidus,
sportimisvõimalused kui osalusvõimalused noorsootöös. Tartu linnas tegutseb Tartu Noorsootöö Keskus, mis
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tegutseb kolmes noortekeskuse üle linna, pakkudes noortele mitmekülgset tegevust ning eneseteostusvõimalusi.

Noorte huvitegevuse võimalused on koondatud huvitegevuse kaardile.[2] Lisaks on noortel võimalus suveperioodil
osaleda malevas ja erinevates laagrites. Samuti saavad aktiivsemad noored osaleda Tartu Noortevolikogu töös.

Tartu koolides on tugev õpilasfirmade kultuur. Varajast ettevõtlust ja avastuskirge toetavad muuhulgas AHHAA,
Spark DEMO ja Makerlab jpt linnas toimetavad organisatsioonid.

Täpsemalt on noorsootöö võimalusi ja kättesaadavust kirjeldatud järgmises peatükis.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

2.3.5 Noorsootöö kättesaadavus KOV-is

Analüüs

Tartus tegutseb suur hulk erinevaid huvitegevuse ja huvihariduse pakkujaid, sh huvikoole. Tartu linnas on Tartu
Noorsootöö Keskus, mis tegutseb kolmes noortekeskuses üle linna. Lisaks on avatud neli laste päevakeskust.
Noorsootöö toimub lisaks noortekeskustele veel läbi sotsiaalmeedia, podcastide ning projektitegevuste. Tartu
Noorsootöö keskuse kaudu on 11-19-aastastel Tartus tegutsevatel noortel võimalus taotleda noorte
omaalgatusprojekti (NOA) toetust.

Ligi 80% koolinoortest osaleb huvitegevuses või mõnes muus noorsootöö tegevuses. Noorte vaba aja uuringu
põhjal osaleb huvihariduses või huvitegevuses 73% 9-19-aastastest noortest. Uuringust "Tartu noorte vaba aeg
2020" selgus, et noorteühendustes osalevatest noortest olid 2020. aastal 2/3 seotud õpilasesinduste, Tartu linna
noortevolikogu ja maleva aktiiviga. Populaarne oli ka Kaitseliidu noorteorganisatsioon, kus osales 20%
noorteühendustes osalevatest noortest. Poliitilistes organisatsioonides osalejaid oli 2%. Noortekeskuste
tegevustesse on kaasatud ca 11% noortest. Õpilasesinduste tegevust koordineerivad üldhariduskoolid.

Mitteosalemise põhjusena huvihariduses või huvitegevuses on mainitud eelkõige ajapuudust; noortekeskuste
puhul ajapuudust, vähest huvi ning ebapiisavat infot. Ligikaudu 80% tõdeb, et huvitegevusse või huviharidusse
kohale jõudmine on mugav. Seega võib öelda, et teenused on hästi kättesaadavad. Ligikaudselt on 85-90% 7-19-
aastastest noortest on seotud erinevate noorsootöö tegevustega.

Tartu Noorsootöö Keskus vahendab noortele vabatahtliku töö kogemust ja jagab infot tasustatud töö kohta
(malev), korraldab mitmeid rahvusvahelisi noortevahetusi, mille raames tõstetakse noorte teadlikkust erinevatest
kultuuridest, keskkonnast ja globaalsetest probleemidest. Lisaks pakub keskus välispartneritele Euroopa
Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse võimalust, mille raames saavad välisvabatahtlikud teatud ajaperioodil
rikastada oma kogemustega Tartu noorsootööd.

Tartus tegutseb alates 2019. aastast Tartu Linna Noortevolikogu. Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev
nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tartu noorte huve. Noortevolikogu valitakse üheks aastaks ja sellel on
kuni 15 liiget. Noortevolikogusse kandideerimise ja noortevolikogu liikmete valimise õigus on noorel, kelle
elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Tartu linna
üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kes on valimiste toimumise hetkel 14-20-aastane. Noortevolikogu
eesmärk on arutada linnaelu puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja
linnavalitsusele. Näiteks on Noortevolikogu ettepanekul muudetud Tartu linna kaasava eelarve hääletamisel
vanusepiiri ning hääletusõigus on nüüd kõigil 14-aastastel ja vanematel tartlastel. Tartu Linna Noortevolikogu
rahastatakse linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse eelarvest. 

Tartu maakonnas tegutseb MTÜ Tartumaa Noortekogu. Noortekogu liikmed saavad olla kõik noored, kes selleks
soovi avaldavad, esindajate nimetamist või valimist ei toimu. Kuna noored esindavad iseennast, ei ole võimalik
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määratleda, kui palju noori Tartut esindavad. Hinnanguliselt kuulub noortekogusse igal aastal 1-2 Tartu noort.

Tartu noorsootöö arendamisel peetakse oluliseks järjepidevat noorte olukorra monitooringut. Seetõttu osaleb
Tartu nii rahvusvahelistes kui üleriigilistes uuringutes, samuti viiakse läbi Tartu-spetsiifilisi üksikuuringuid ning
motiveeritakse Tartu noorte ja noorsootöö uurimist Tartu noorsootöö teemaliste üliõpilastööde auhindade
väljaandmisega. Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse eestvedamisel toimub iga viie aasta
tagant noorte vaba aja rahulolu-uuringu läbiviimine. Viimane noorte vaba aja rahuloluküsitlus korraldati 2021.
aasta kevadel, mille raames uuriti Tartu noorte rahulolu vaba aja veetmise võimalustega 2020. aastal. Uuringu
eesmärk oli saada ülevaade Tartu teismeliste vaba aja kasutamise harjumustest, rahulolust Tartu noorsootöö
võimalustega ning ootustest Tartu noorsootööle. Uuringu raport ilmus 2021. aasta septembris.[4] 

Järjest rohkem on hakatud tähelepanu pöörama erinevate tingimuste loomisele huvikoolides ja huvitegevuse
ühingutes, mis soodustaksid muu hulgas HEV õppija kohanemist ja arengut. Tartu noortekeskuseid on hakatud
kohandama nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismelistele ligipääsetavamaks ja kasutajasõbralikumaks.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

2.3.6 Organiseeritud osalusvõimalused noortele

Analüüs

Tartu linna noortevolikogu I koosseis valiti 2019. aasta alguses ning juhatusse kuulus 8 liiget. Noortevolikogu on
tegelenud läbi aastate erinevate teemadega, sh:

1. Hääletamine kaasavas eelarves, eesmärgiga saada hääletusõigus vähemalt 14-aastastele tartlastele;
2. Tartu linna gümnaasiumide ühiskatsete sooritamine;
3. Küsitluste läbiviimine noorte hulgas, nt koolipsühholoogide kättesaadavuse, noorte stipendiumite ja

gümnaasiumite ühiskatsete kohta;
4. Arvamusartiklite avaldamine meediaväljaannetes.

Tartu maakonnas tegutseb MTÜ Tartumaa Noortekogu. Noortekogu liikmed saavad olla kõik noored, kes selleks
soovi avaldavad, esindajate nimetamist või valimist ei toimu. Kuna noored esindavad iseennast, ei ole võimalik
määratleda, kui palju noori Tartut esindavad. Hinnanguliselt kuulub noortekogusse igal aastal 1-2 Tartu noort.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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TUGEVUSED

• Aktiivsed kodanikud, kes mõtlevad kaasa linnaelu
parandamise osas.

• Mitmekülgsed võimalused huvialadega tegelemisel
ning enesearenguks.

• Aktiivne kultuurielu, mis pakub võimalusi osaluseks
kõikvõimalike huvide ning kultuurieelistustega
inimestele.

NÕRKUSED

• Linnaelanike arvamuse küsimisel ning kaasamisel on
põhirõhk noortel ja tööealistel inimestel,
vanemaealiste arvamus on vähe esindatud.

• Kultuuri ning huvihariduse ligipääsetavus erinevate
piirangutega (eelkõige liikumispiiranguga) inimestele
on kehvapoolne.

2.3 Osalusvõimalused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.3  3.0 2.3.1 Kodanikuaktiivsus

3.0  3.0 2.3.2 Kohalike elanike kaasamise tava

3.0  3.0 2.3.3 Kohalik kultuurielu

3.6  2.0 2.3.4 Võimalused noorsootöös osalemiseks ning osalus- ja
kuuluvuskogemuse saamiseks

4.0  3.0 2.3.5 Noorsootöö kättesaadavus KOV-is

4.0  3.0 2.3.6 Organiseeritud osalusvõimalused noortele

Kokkuvõte:

Tartus elavad aktiivsed inimesed, kes panustavad üheskoos parema linnakeskkonna loomisesse. Oma ideid on
võimalik esitada nii kaasavasse eelarvesse kui anda hääl endale meelepärase idee poolt. Samuti on võimalik igal
ajal anda tagasisidet läbi Tartu linna infotelefoni ja veebivormi, edastada oma kommentaare, küsimusi ja
tähelepanekuid läbi "Ametnik vastab" rubriigi või sotsiaalmeedia. Tartu linn viib läbi rahulolu-uuringuid ning küsib
linlaste arvamust kavandatavate planeeringute kohta. 

Kodanike kaasamise tava on Tartu linnas juurdunud, kuid peamine tähelepanu on pööratud täna noortele ning
tööealistele inimestele. Vanemaealiste võimalused linnaelus kaasa rääkida on täna veel kehvapoolsed, kuna
kasutatavad meetodid ei arvesta vanemaealiste digivõimekusega. Näeme siin arenguruumi, millele järgnevatel
aastatel enam tähelepanu pöörata.

Huvitegevuses osalemise võimalused on rikkalikud. Tartu linnas toimub aktiivne kultuurielu, mille väljundina
korraldatakse ka palju erinevaid kultuuriüritusi. Igaühel on võimalik leida midagi oma maitsele. 
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3. Universaalsete teenuste kättesaadavus ja kvaliteet

3.1 Tervishoiuga seotud universaalsed teenused

3.1.1 Esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus

Teenused

Joonis 3.1.1.a Esmatasandi tervishoiuteenused

Kirjeldused ja hinnangudKirjeldused ja hinnangud

Perearst ja pereõdePerearst ja pereõde
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Tartu linna teeninduspiirkonnaga perearstinimistuid on 67, kokku 9 tegevuskohas. Väikseim nimistu on ligi 1000
patsiendiga ning suurim nimistu üle 2500 patsiendi. Tartu linnas on kaks uut tervisekeskust - Tartu tervisekeskus
Annelinnas ja Raatuse Tervisekeskus. Lisaks renoveeritakse Maarjamõisa Tervisekeskust. Teenusele pääsemiseks
on võimalik vajaduse korral kasutada sotsiaaltransporti. Uutes tervisekeskustes on tagatud ligipääs
liikumisraskustega inimestele (parkimiskohad, lift, laiad trepid). Teenuse kättesaadavust toetab ravikindlustamata
isikute ravi rahastamine, mis võimaldab perearstil võtta vastu kindlustamata patsiente ning neid suunata vajadusel
uuringutele ning eriarsti vastuvõttu. Ravikindlustamata isik ise teenuse eest tasuma ei pea, va 5 EUR visiiditasu
eriarsti külastamisel.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Vaimse tervise õdeVaimse tervise õde
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Tartu linnas tegutseb laste ja noorukite vaimse tervise keskus, kus on võimalik pöörduda vaimse tervise õe
vastuvõtule. Tartu Tervisekeskuses tegutseb SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinik, mis pakub
tervisekeskuse ruumides vaimse tervise õe vastuvõtte lastele ja noorukitele.
HinnangHinnang:

Perearst ja
pereõde

Vaimse tervise
õde

Ämmaemanda
teenus

Füsioteraapia

Kodune
õendusabi

Koolitervishoiu
teenus (sh
kooliõde,
regulaarsed

terviseülevaatused)

Apteek

Laste
hambaravi

Täiskasvanute
hambaravi

Väga halb

Pigem halb

Pigem hea

Väga hea
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Pigem hea (3)

Ämmaemanda teenusÄmmaemanda teenus
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Ämmaemanda teenus on kättesaadav kõigis tervisekeskustes. Samuti on Tartu linnas mitmeid eraõiguslikke
raviasutusi, kus on võimalik pöörduda nii haigekassa poolt tasustatud kui tasulisse ämmaemanda vastuvõttu. Tartu
Tervisekeskuses on võimalik pöörduda ämmaemanda vastuvõttu (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinik). Kuni
26-aastastel noortel on võimalik saada seksuaaltervise alast nõustamist noortele suunatud nõustamisteenuse
kaudu.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

FüsioteraapiaFüsioteraapia
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Tartu linnas tegutseb üle kümne füsioteraapiat pakkuva asutuse. Füsioteraapiat on võimalik saada nii läbi
perearsti teraapiafondi kui pöörduda iseseisvalt vastuvõttu. Tartu tervisekeskuses pakutakse füsioteraapia teenust
- olemas on vajalikud võimlemissaalid ning bassein, eraldi pädevus on tegelemaks väikelastega.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kodune õendusabiKodune õendusabi
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Tartu linnas osutab kodust õendusabi neli Eesti Haigekassa lepingupartnerit ning üks teenuseosutaja läbi
tervisekeskuse rahastusmudeli. Lisaks haigekassa poolt ettenähtud rahastusele toetab Tartu linn teenusepakkujaid
igal aastal kokku 50 000 EUR ulatuses, mis võimaldab teenusepakkujatel soetada kvaliteetsemaid ning kallemaid
vahendeid või osutada teenust vajadusel ka ravikindlustamata isikutele. Koostöö koduse õendusabi osutajatega on
igapäevane.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Koolitervishoiu teenus (sh kooliõde, regulaarsed terviseülevaatused)Koolitervishoiu teenus (sh kooliõde, regulaarsed terviseülevaatused)
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Tartu linnas osutab koolitervishoiuteenust kolm teenuseosutajat, kellest suurim on Tartu Koolitervishoiu OÜ (27
kooli). Väiksemas mahus osutab teenust OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus (5 kooli) ning Terviseagentuur OÜ (1
kool). Koostöö koolitervishoiuteenuse osutajatega on regulaarne. Tartu linn toetab kooliõdede täienduskoolitustel
osalemist, korraldab koostööpäevi, nt koostöö lastekaitsega ja tellimuskoolitusi. Tartu linn on soetanud koolides
esmaabiõppe läbiviimiseks vajalikke vahendeid, nt elustamisnukud ja AED treeningseadmed, mis on antud
kooliõdede kasutusse.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

ApteekApteek
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Tartu linnas tegutseb 2021. aastal 42 apteeki, millest üks on haiglaapteek ning üks veterinaarapteek. Tartu linnas
on üks ööpäevaringselt avatud apteek (Raekoja apteek). Tartu linn on teinud koostööd apteekidega
terviseedenduslikes tegevustes, nt tasuta tervisekontrollide korraldamine tartlastele - jalatalla koormusuuring,
kehakoostise analüüs jm, Samuti on Tartu abistanud terviseteemaliste loengute ja ürituste korraldamisel, pakkudes
linnavalitsuse ruume tegevuste korraldamiseks. Tartu Raekoja apteegiga on koostöö kahjude vähendamise
teenuste arendamisel ja terviseinfo jagamisel. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Laste hambaraviLaste hambaravi
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Laste hambaravi rahastab Eesti Haigekassa. Tartu linnas tegutseb Eesti Haigekassa andmetel 32 teenuseosutajat,
kes haigekassaga sõlmitud lepingu alusel pakuvad laste hambaravi teenust. 
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HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Täiskasvanute hambaraviTäiskasvanute hambaravi
Kirjelda teenust ja selle kättesaadavustKirjelda teenust ja selle kättesaadavust:
Täiskasvanute hambaravi teenust rahastab Eesti Haigekassa. Haigekassa lepingu alusel pakub täiskasvanute
hambaravi Tartu linnas 39 teenuseosutajat. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Stomatoloogiakliinik pakub hambaravi
esmaabi ka nädalavahetustel ja riigipühadel. Hambaarstiüliõpilaste poolt teostatud raviprotseduuridele kehtivad
soodustused. Näiteks V kursuse tudengite poolt teostatud ravi on 40% soodsam, nooremate kursuste tudengite
poolt teostatud ravi maksumus on ca 15 eurot. Lisaks pakutakse nii lastele kui täiskasvanutele nõustamist
hambaraviga seotud hirmude korral (kliiniline psühholoog). 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus Tartu linnas on hea - valminud on kaks uut tervisekeskust - Tartu
Tervisekeskus Annelinnas ja Raatuse Tervisekeskus kesklinnas. Maarjamõisa Tervisekeskust renoveeritakse. Tartu
linn toetab koduse õendusabi teenuseosutajaid rahaliselt, et võimaldada kvaliteetsemate vahendite kasutamist või
õendusabi mahu suurendamist.

Ravikindlustamata isikute perearstivisiitide ning esmaste uuringute, analüüside ja vajadusel eriarsti visiidi eest
tasub Tartu linn perearstile arve alusel. Tartu linna lapsed on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralises vastuvõtus
(mitte ainult EMO) vabastatud visiiditasu maksmisest. Noorsportlaste (vanuses 20-23 eluaastat) tervisekontrollide
eest tasub Tartu linn. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

3.1.2 Vähekindlustatutele tervishoiuteenuste võimaldamine

Analüüs

Tartu linnas on võimalik saada toetusi ja teenuseid vastavalt inimese abivajadusele ning rahalistele võimalustele.
Psühholoogilist nõustamist pakutakse nii täisealistele isikutele kui lastele ja nende lähedastele vastavalt inimese
esitatud avaldusele kulude kompenseerimiseks.

Retseptiravimite väljaostmiseks on võimalik taotleda ravitoetust. Lisaks on võimalik saada toetust tehniliste
erivahendite ostmiseks/rentimiseks. Ravikindlustamata isikute esmatasandi arstiabi eest - perearsti visiidid,
esmased uuringud ja analüüsid, eriarsti visiit perearsti saatekirja alusel, sh psühhiaater, günekoloog jt - tasub Tartu
linn. Kõik perearstide poolt esitatud arved tasutakse, aastane kulu ca 6000 eurot.

Lisaks eelnevale toetab Tartu linn 50 000 EUR aastas kõiki Tartu linnas koduõendusteenust osutavaid asutusi.
Iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse 15% omaosalus (ca 13,26 EUR ööpäevas oktoober 2021 seisuga) ning
voodipäevatasu (kuni 25 EUR teenusel viibimise eest) tasub Tartu linn.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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3.1.3 Hüved tervishoiuteenuse osutajatele arstiabi kättesaadavuse tagamiseks

Analüüs

Tartu linna tervishoiuteenuse osutajad rendivad teenuse osutamiseks ruume eraturult. Riigi poolt on eraldatud EL
toetused uute kaasaegsete perearstikeskuste rajamiseks (Tartus Mõisavahe ja Raatuse tänaval). Tartu linn osales
protsessi läbi selle, et eraldas tasuta hoonestusõiguse kahele eelpool nimetatud kinnistule. Projekti viib ellu ja
omafinantseeringu tagab erasektor.

Umbes 20 aastat tagasi, kui perearstisüsteem alles käivitus, üüris linn perearstidele soodustingimustel ruume või
võõrandas otsustuskorras ruume. Täna on perearstidele tagatud riigi poolt piisav finantseerimine ning
kasutatavate ruumide eest tasutakse lähtuvalt turuhinnast.

Tartu linna tervisekeskuste juures töötab Tartu linna ja Sotsiaalministeeriumi rahastusel kokku kolm
hoolduskoordinaatorit, kes abistavad perearste klienditöös, eriti sotsiaalvaldkonna teenuste korraldamisel.
Perearstidel on võimalik suunata kliente erinevatesse linna poolt pakutavatesse tegevustesse, nt eakate
kukkumisennetusprogramm, konsulteerida linna hoolekandespetsialistide või heaolumeistritega. Kiiret lahendust
vajavate juhtumite korral toimub tihe koostöö, et klient saaks võimalikult kiiresti võimalikult turvalisse keskkonda,
nt edasise hoolekande korraldamiseni Tartu linna poolt rahastatud hooldus-põetusabi teenuse kasutamine. 

Tartu linn rahastab kodust õendusabi ning isesesisvat statsionaarset õendusabi. Toimub tihe koostöö esmatasandi
teenuseosutajate (tervisekeskused, perearstid), koduõendusteenuse osutajate, iseseisva statsionaarse
õendusabiteenuse osutajate ja koolitervishoiuteenuse osutajate vahel. Tartu linn korraldab vastavalt vajadusele
koostööpäevi, võrgustikukohtumisi ja koolitusi.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

3.1.4 Eriarstiabi kättesaadavus

Analüüs

Tartu linnas pakutakse eriarstiabi nii Eesti Haigekassa rahastusel kui tasuliste vastuvõttudena. Eriastiabi esmaste
vastuvõttude ning uuringute ja analüüsidena on tagatud ravikindlustamata isikutele läbi perearstide - perearsti
saatekirja alusel ning eelnevalt kokkuleppel Tartu linnavalitsusega tasub Tartu linn tartlaste eriarstivisiidid. 

Eriarstide vastuvõttu pöördumiseks näiteks liikumisraskuste korral on võimalik kasutada sotsiaaltransporti.
Vastavalt vajadusele abistavad inimest arsti juures käimisel ja asjaajamisel koduteenuse osutajad, heaolumeistrid,
hoolduskoordinaatorid või hoolekandespetsialistid. Teenuse osutamisel väljaspool kohalikku omavalitsust on
abistatud inimest sotsiaaltranspordi korraldamisel, samuti saadetud klienti arstivisiidil.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

3.1.5 Koolilaste tervise ülevaatused

Koolilaste tervise ülevaatused

HinnangudHinnangud

Kas koolilaste tervise ülevaatuse tulemusi analüüsitakse, tehakse sellest tulenevaid järeldusi?Kas koolilaste tervise ülevaatuse tulemusi analüüsitakse, tehakse sellest tulenevaid järeldusi?
KirjeldusKirjeldus:
Koolilaste tervise ülevaatuse tulemusi analüüsib koolitervishoiuteenuse osutaja. Sellele tuginedes on teenuse
osutajal võimalik teha ettepanekuid teenuse osutamiseks, vajalike vahendite soetamiseks, vajalike koolituste
korraldamiseks. Tervisekontrolli tulemuste korral koostab õde vastavalt vajadusele ja probleemile õendusplaani.
Vajadusel kaasatakse kooli juhtkond ja õpetajad, nt nägemishäirete korral on vajalikud teatud ümberkorraldused.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Koolitervishoiu aruannetele tuginedes kirjeldada erinevas kooliastmes õpilaste kõige sagedamini esinevaidKoolitervishoiu aruannetele tuginedes kirjeldada erinevas kooliastmes õpilaste kõige sagedamini esinevaid
terviseprobleeme. Mis muutused on viimaste aastate jooksul õpilaste tervises toimunud? terviseprobleeme. Mis muutused on viimaste aastate jooksul õpilaste tervises toimunud? 
KirjeldusKirjeldus:
Sagedasemad õpilaste tervisehäired on rühihäired, digisõltuvus ning sellest tulenevalt unehäired ja peavalud,
vaimse tervise häired, nägemishäired ja ülekaalulisus. Ülekaalulisus on suur probleem, mis esineb rohkem poistel.
Viimastel aastatel on ülekaalulisuse kasv stabiliseerunud. Kasvama on hakanud ka kõrgenenud vererõhuga laste
arv, mida võib seostada ülekaalu ja stressiga.
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Tartu Linnavalitsuse tervishoiuteenistus on Tartu linnas toimetavate koolitervishoiuteenuse osutajatega pidevas
kontaktis. Õe ja kooli personali suhtlus sõltub konkreetsetest inimestest. Leidub koole, kus õde osaleb
tervisemeeskonna töös tegevuste läbiviimisel õpilastega, nt elustamine, hambatervis, südametervis jne. Tamme
gümnaasiumis viivad koolitervishoiuteenuse osutajad läbi terviseteemalist valikkursust. Kooliõpilaste
tervisekäitumisega toimetavad ka Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmed, kes koostöös linnavalitsuse,
kooliõdede ja koolidega panustavad laste toitumisharjumuste kujundamisse ning tervisliku toitumise edendamisse.
Seksuaaltervise edendamiseks on Tartu Linnavalitsus sõlminud lepingu Tartu Ülikooli Kliinikumiga ning
põhikoolide ja gümnaasiumi õpilastel on võimalik saada tasuta seksuaaltervisealaseid loenguid. 

Kui kooliõpilaste tervisekäitumise uuringud avaldatakse, saavad koolide juhid selle info ning see võimaldab neil
vajadusel teha muudatusi ja täiendusi oma koolikeskkonnas. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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3.1.6 Nõustamisteenuste kättesaadavus

Teenused

Joonis 3.1.6.a Nõustamisteenuste kättesaadavus

Kirjeldused ja hinnangudKirjeldused ja hinnangud

Psühholoogiline individuaalnõustaminePsühholoogiline individuaalnõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linnas on psühholoogilise individuaalnõustamise teenus abivajajatele kättesaadav. Teenusele suunamist
korraldab sotsiaal- ja tervishoiuosakond. Kuivõrd abivajajate hulk on märkimisväärne, siis linnal on lepingulised
teenusepakkujad Tartu Laste Tugikeskus ja Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus. Lastele ja lastega peredele on
teenus lastekaitse spetsialisti hindamisel ja suunamisel tasuta, samuti tööealistel, kui sotsiaaltöö spetsialisti poolt
on hinnatud inimese abivajadus ja majanduslik toimetulek. Sellest tulenevalt saab öelda, et Tartu linnas ei ole
teenuse kättesaadavusel teenuse maksumus takistuseks. Lapsed saavad pöörduda teenusele iseseisvalt, kuid
lastekaitse spetsialist peab hindama lapse abivajadust tervikuna sh kogu pere toimimist ja kontakteeruma
vanematega. Küll aga saab laps ilma vanemate teadmata esmast individuaalnõustamist haridusasutuse
psühholoogi juures. Arvestades Tartu linna head ühistranspordikorraldust, ei kompenseerita teenusele sõitmiseks
transpordikulusid. Tartu linnas töötavad kõrgelt kvalifitseeritud psühholoogid, kellest mõned suudavad teenust
osutada ka vene ja inglise keeles. Teenust osutatakse ruumides, kuhu on enamasti tagatud ligipääs ka
liikumisraskustega inimestele. Lisaks kohalikule omavalitsusele on võimalik nõustamisteenusele saada ka
tervishoiusüsteemi kaudu (perearsti teraapiafond) ja linnas on märkimisväärne teenusepakkujate hulk erasektoris. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Psühholoogiline perenõustaminePsühholoogiline perenõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linnas on korraldatud ja abivajajatele tagatud psühholoogiline perenõustamine sarnaselt eelkirjeldatud
individuaalnõustamisega, st teenus on ja abivajajale tasuta kättesaadav.
HinnangHinnang:

Psühholoogiline
individuaalnõustamine

Psühholoogiline
perenõustamine

Sõltuvusprobleemidega
isikute ja
perede
psühholoogiline
nõustamine

Kriisinõustamine
(psühholoogiline)

Eneseabi
grupid
(grupinõustamine)

Raseduskriisi
nõustamine

Noorte
seksuaaltervise

alane
nõustamine

Pere- ja
beebikool

Suitsetamisest
loobumise
nõustamine

Toitumisalane
nõustamine

Kehalise
aktiivsuse

alane
nõustamine

Muud
(juhul kui

on)

Väga halb

Pigem halb

Pigem hea

Väga hea
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Väga hea (4)

Sõltuvusprobleemidega isikute ja perede psühholoogiline nõustamineSõltuvusprobleemidega isikute ja perede psühholoogiline nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linnas on tagatud sõltuvusprobleemidega isikute ja perede psühholoogiline nõustamine samadel alustel
teiste abivajajate psühholoogilise nõustamisteenusega. Lisaks psühholoogilisele nõustamisteenusele on Tartu
linnal koostööleping Libertas Kliinik MTÜ-ga, kes viivad läbi 12 Sammu programmi sõltuvusest vabanemiseks.
Programmist saavad tuge 12-18-aastased noored ja nende vanemad. Täisealistele sõltuvusprobleemidega
inimestele spetsiaalseid programme sõltuvusest vabanemiseks ei ole piisavalt. Tartu linn teeb koostööd
programmiga "Kainem ja tervem Eesti". Lisaks töötavad linnas ka AA rühmad ja tugigrupid. et toetada täisealisi
sõltuvusprobleemidega inimesi. Tartu linnas tegutseb Tervise Arengu Instituudi rahastatud apteegiteenus ning
kahjude vähendamise buss. Kahjude vähendamise buss on mobiilne teenus, mis sisaldab süstlavahetust,
sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, rasedustestide võimaldamist ja kondoomide jagamist. Tartu linnas
on kõigi nimetatud teenuste, programmide ja tugigruppide järgi vajadus. Abivajajatele on teenused tasuta
kättesaadavad, osaliselt finantseerib nimetatud tegevusi linn, nt 12 Sammu programm ja "Kainem ja tervem Eesti",
osaliselt riik, nt apteegiteenus ja kahjude vähendamise buss. Teenust osutatakse eesti keeles, kuid
teenuseosutajatel on valmisolek esmane nõustamine kliendi toetamiseks läbi viia ka vene või inglise keeles.
Arvestades Tartu linna head ühistranspordikorraldust, ei kompenseerita teenusele sõitmiseks transpordikulusid. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kriisinõustamine (psühholoogiline)Kriisinõustamine (psühholoogiline)
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linnas on tagatud abivajajatele linna poolt rahastatav kriisinõustamine. Linnal on kolm peamist
koostööpartnerit: MTÜ Tartu Laste Tugikeskus, Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus MTÜ ja Laste- ja Noorte
Kriisiprogramm MTÜ, mis on spetsialiseerunud kaotuse läbi elanud laste leinanõustamisele. Täiendavalt on Tartus
võimalik pöörduda Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralisse vastuvõttu psüühiaatriakliinikus. Kõik psühholoogilise
kriisinõustamisega seonduv on klientidele tasuta kättesaadav ja teenusosutajatel on valmisolek osutada esmast
tuge ka vene ja inglise keeles.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Eneseabi grupid (grupinõustamine)Eneseabi grupid (grupinõustamine)
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Kuivõrd eneseabi grupid on inimeste, keda ühendab ühine teema/probleem/mure, vabatahtlik kooskäimise vorm,
ei korralda Tartu linn nende tegevust. Teadaolevalt tegutsevad Tartus paljud eneseabi grupid, mille liikmed on
näiteks lapsepõlves seksuaalset väärkohtlemist kogenud, alkoholi tarvitamise häirega inimesed, lähisuhtevägivalla
all kannatanud, lähisuhtevägivalda kasutanud inimesed jt. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Raseduskriisi nõustamineRaseduskriisi nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linnas on raseduskriisi nõustamine linnaelanikele kättesaadav. Raseduskriisi nõustamist pakuvad erinevad
Tartu linnas asuvad nii riiklikud kui ka erasektori tervishoiuteenuse osutajad. Teenuse kättesaadavus on hea ja
isikutele tasuta. Raseduskriisi nõustamist pakutakse nii naistele, meestele kui raseda/sünnitaja lähedastele. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Noorte seksuaaltervise alane nõustamineNoorte seksuaaltervise alane nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linnas on noorte seksuaaltervise alane nõustamine tasuta kättesaadav. Tartu linn rahastab Tartu Ülikooli
Kliinikumi seksuaaltervise kliiniku poolt läbiviidavaid koolitusi. Tartu linna koolidel on võimalik tellida temaatilisi
ja hetkevajadusele suunatud loenguid ja koolitusi, mis viiakse läbi nii kooli kui kliiniku ruumides. Lisaks on
noortele loodud erinevad võimalused pöörduda mitmesse Haigekassa poolt rahastatavasse kliinikusse
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nõustamisele ja läbivaatusele. Tartu Ülikooli Kliinikumi juures töötab ka seksuaalvägivalla kriisiabikeskus (SAK),
kus kasutatakse innovaatilisi meetodeid ohvrite abistamiseks ja seksuaalkuritegude tõendamiseks. SAK-i teenust
koordineerib Sotsiaalkindlustusamet. Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad
spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Meeskond hindab lapse
tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud
uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi, nõustamist ja suunab pere psühholoogi või terapeudi
vastuvõtule. Kõik teenused on abivajajatele tasuta. Tartu linna tugevusena võib välja tuua selle, et nii nõustamine
kui ka sekkumine on koheselt ja tasuta kättesaadav ning teenuseid osutavad kvalifitseeritud spetsialistid.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Pere- ja beebikoolPere- ja beebikool
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Teadusuuringutele tuginedes saab kinnitada, et sünnieelne ettevalmistus tagab pereliikmetele parema
toimetuleku eesootavate muutustega ja rahulolu sünnituskogemusega. Perekool on süsteemne, loogiliselt olulisi
teemasid käsitlev ja tõenduspõhine ettevalmistus, mis sisaldab loenguid, täiendavaid ülesandeid ja harjutusi, aitab
vähendada ärevust seoses rasedusega, sünnitusega toimetulekul ning lapsevanema rolliga kohanemisel.
Beebikooli eesmärk on läbi erinevate tegevuste soodustada lapse mitmekülgset arengut. Tähelepanu pööratakse
peenmotoorika, kognitiivsete võimete, koordinatsiooni, rütmitunde, tähelepanu-ja keskendumisvõime
arendamisele. Pere- ja beebikooliteenust pakuvad mitmed nii erasektori kui ka meditsiinisektori teenuseosutajad
Tartu linnas. Kättesaadavus on hea. Ehkki teenus on valdavalt tasuline, on Taru linna elanikul võimalus saada
ühekordset rahalist toetust, kui tal endal puuduvad vahendid tasumiseks.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Suitsetamisest loobumise nõustamineSuitsetamisest loobumise nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linn ei korralda spetsiaalset nõustamist suitsetamisest loobumiseks. Linna poolt on toetatud
sõltuvusprobleemidega inimeste nõustamine, mille üks osa on ka suitsetamisest loobumine. Lisaks linna panusele
viivad suitsetamisest loobumise nõustamist läbi apteegid. Arvestades apteegiteenuse kättesaadavust Tartu linnas,
on ka suitsetamisest loobumise nõustamine soovijatele kättesaadav. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Toitumisalane nõustamineToitumisalane nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linnas on olemas võimalused inimestele, kes vajavad toitumisalast nõustamist. Näiteks
rehabilitatsiooniteenuse raames saab abivajaja toitumisalast nõustamist, ülekaalulistele lastele teeb toitumisalast
nõustamist Laste Tervisekool. Perearstid ja pereõed ei jõua ravitöö kõrvalt piisaval määral tegeleda järjepideva
nõustamisega, kuid Tartu linna tervisekeskustes on loodud võimalused, et inimene saab vajadusel pöörduda
toitumisnõustaja vastuvõtule. Kuivõrd toitumisega seonduv on aktuaalne kooliõpilaste hulgas, siis on oluline Tartu
linna koolitervishoiutöötajate teadmiste suurendamine nõustamaks koolinoori nende toitumisalastes valikutes, nt
veganlus. Toitumisnõustamine lastele ja peredele peaks olema teenusena paremini kättesaadav, nt läbi perearsti
teraapiafondi. Toitumisalane nõustamine on enamasti tasuline teenus. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Kehalise aktiivsuse alane nõustamineKehalise aktiivsuse alane nõustamine
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linn peab oluliseks oma elanike vaimse ja füüsilise tervise toetamist. Kuigi linnavalitsus ei tegele kehalise
aktiivsuse alase nõustamisega, on teenust võimalik saada rehabilitatsiooniteenuse raames. Lisaks on linnas
märkimisväärselt teenusepakkujaid erasektoris, nt Laste Tervisekoolis on võimalik saada nõustamist ja linna
erinevates spordiklubides töötavad spetsiaalse ettevalmistusega nõustajad. Tähelepanu tasub siinkohal juhtida
sellele, et inimeste nõustamine spordiklubides ei pruugi alati vastata tervisliku liikumise põhimõtetele, vaid on
pigem seotud saavutusspordiga. Tartu linn toetab ja rahastab oma eelarvest linna noorsportlaste tervisekontrolle
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ParanemasVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.6

   

ja nõustamist. Noorsportlaseks loetakse 20-23-aastast, kolm ja enam korda nädalast treenivat ning võistlevat
noort. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Muud (juhul kui on)Muud (juhul kui on)
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Tartu linn panustab laste ja noortega töötavate spetsialistide koolitamisse ning nõustamisse. Näiteks nõustatakse
koole ja lasteaedu toitlustushanke läbiviimisel, et pakkuda lastele tervislikku ning võimalikult mahedat toitu. Selle
mõju ulatub kaugemale kui üksikisikutele pakutav toitumisnõustamine. Samuti on korraldatud kooli- ja
lasteaiakokkade toitlustuskoolitusi, et täiendada nende oskuspagasit eelkõige juurviljade ja kaunviljade
kasutamisel ning serveerimisel lastele suupärasel viisil. Läbi 10 koka koolitamise on võimalik mõjutada ca 6000-
7000 õpilast ning nende toitumisharjumusi. Samuti on oluline märkida haridussektori kompetentsikeskuste
tegevuse toetamist, mis tagab haridusasutuste tugispetsialistide koordineeritud tegevuse.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu linnas on tagatud mitmekülgsete ja kliendivajadustest lähtuvate teenuste olemasolu.

Teenused on osaliselt rahastatud või toetatud Tartu linna poolt, samuti on Tartu linna elanikul võimalik pöörduda
abi saamiseks riiklikult rahastatud teenustele. Teenustele suunamine toimub nii linna sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna kaudu kui ka igal abivajajal on endal võimalik otse teenusepakkuja juurde pöörduda.

Tartu linn toetab ka mitmeid kolmanda sektori ühinguid, kelle tegevus on suunatud linnaelanike abistamiseks.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

3.1 Tervishoiuga seotud universaalsed teenused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.9  2.0 3.1.1 Esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus

4.0  3.0 3.1.2 Vähekindlustatutele tervishoiuteenuste võimaldamine

4.0  3.0 3.1.3 Hüved tervishoiuteenuse osutajatele arstiabi kättesaadavuse
tagamiseks

4.0  2.0 3.1.4 Eriarstiabi kättesaadavus

3.0  2.0 3.1.5 Koolilaste tervise ülevaatused

3.6  3.0 3.1.6 Nõustamisteenuste kättesaadavus

Kokkuvõte:

Tartu linnas kui Lõuna-Eesti tõmbekeskuses toimib mitmekülgne nõustamis- ja tugiteenuste pakkumine. Igaühel
on võimalik teenustele pöörduda vastavalt soovile. Tartu linna poolt on tasuta kättesaadavaks tehtud
kriisinõustamine ning erinevad programmid perede ja paaride toetamiseks lähisuhtevägivalla ennetamiseks ning
vanemaks olemise toetamiseks. Kui inimene soovib pöörduda teenusele ning jääb hätta teenuse eest tasumisel,
saab teda toetada läbi ühekordsete toetuste.
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TUGEVUSED

• Tipptasemel meditsiiniteenused

• Nõustamis- ja tugiteenuste hea kättesaadavus,
paindlik ja kliendisõbralik teenusele suunamine

• Tartu linna toetus teenuste kättesaadavuse
tagamiseks, sh ühingute toetamine, inimeste
suunamine teenustele, rahalised toetused inimestele,
teenuste hüvitamine

NÕRKUSED

• Jätkuv meditsiini- ja sotsiaalsüsteemi vähene sidusus,
sh andmebaaside lahusus, info liikumise keerukus.

• Täna pole tagatud piisavalt kiire ning spetsiifiline abi
sõltuvushäirete puhul, nt psühhotroopsete ainete
tarvitamise, hasartmängu ja toksikomaania korral ning
laste ja noorte sõltuvushäirete korral on keeruline
leida vastava ettevalmistusega lastepsühholoogi ja -
psühhiaatrit.

• Eriarstiabi kättesaadavus on piiratud. Ooteajad on
pikad ja situatsioon halveneb COVID-19 tõttu.

Ravikindlustamata isikute eest tasub Tartu linn perearsti külastuste, analüüside ja protseduuride eest. See on
vajalik ennetamaks EMO-sse pöördumisi ning lihtsamatele terviseprobleemidele käegalöömist kuni nende
kriitiliseks muutumiseni. Perearsti suunamisel tasub Tartu linn ka eriarsti visiidid seisundi täpsustamiseks ning ravi
määramiseks. Kui inimene jääb hätta ravimite väljaostmisega, aitab teda vajadusel Tartu linna ravimitoetus.

Eriarstiabi kättesaadavus on Tartu linnas küllaltki hea, kuid murekohaks on täna veel Haigekassa tasustatud
visiitidele pikk ootejärjekord. Ehkki teenuseosutajaid Tartu linnas jagub, on sellegipoolest teatud valdkondade
vastuvõtule keeruline pääseda, nt endokrinoloogia, neuroloogia jne. See võib tulla asjaolust, et Tartu Ülikooli
Kliinikum teenindab kogu Lõuna-Eestit ning tipptasemel meditsiinikeskusena teenindab tihtipeale keerulise
terviseprobleemiga inimesi, kelle vastuvõttu pääsemisel on oluline ajafaktor (arsti saatekiri cito!). Seetõttu
plaanilise ning väiksema tervisemure korral võivad ooteajad venida.
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3.2 Haridusega seotud teenused

3.2.1 Alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus

HinnangudHinnangud

1. Kuidas on korraldatud alushariduse ja lastehoiu kättesaadavuse analüüsimine (mida analüüsitakse, sagedus,1. Kuidas on korraldatud alushariduse ja lastehoiu kättesaadavuse analüüsimine (mida analüüsitakse, sagedus,
vastutajad)?vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linn on loonud kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele võimaluse käia lasteasutuses.
Tartu linnas on 27 omanäolist ja iga lapse arengut toetavat munitsipaallasteaeda. Lapsevanemate valikuvabadust
suurendab veelgi 11 Tartus tegutsevat eralasteaeda ja ca 40 eralastehoidu. Tartu linnas vastutab alushariduse ja
lastehoiu kättesaadavuse analüüsimise eest Tartu Linnavalitsuse haridusosakond. Tartu haridusteenuste haldamise
süsteemis ARNO on võimalik kõigil inimestel esitada kohataotlus. Üks kord aastas analüüsib ja planeerib
haridusosakond vastavalt süsteemi kogunenud ja registreeritud andmeid. Analüüsitakse ja tehakse järjepidevat
seiret: võrreldakse kohtade olemasolu taotlejate soovidega, pikemas perspektiivis jälgitakse elanikkonna
võimalikku ümberpaiknemist (uusarendused). Erivajadusega laste teenuskohtade vajaduste analüüsi on kaasatud
Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Milline on teenuse nõudluse ja pakkumise suhe?2. Milline on teenuse nõudluse ja pakkumise suhe?
KirjeldusKirjeldus:
Alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus Tartu linnas on hea. Teenuskohtasid on ülelinnaliselt Tartus piisavalt.
Lapsevanematele on loodud paindlik süsteem, st lapsevanemal on õigus taotleda kohta talle sobivas piirkonnas
(vabade kohtade olemasolu korral) ja tagatud on alternatiivne võimalus lisaks munitsipaallasteaedadele ka
eralasteaedade ja -hoidude abil. Osaliselt on nõudlus suurem kui pakkumine. Seda mitte teenuskohade vähesuse
tõttu, vaid järjekorrad tekivad tulenevalt vanemate erisoovidest (elukohajärgne või vanemate töökohalähedus).
Probleem on erivajadustega lastele teenuskohtade vähesus. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas on korraldatud alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus majanduslikes raskustes peredele (tasuta kohad,3. Kuidas on korraldatud alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus majanduslikes raskustes peredele (tasuta kohad,
soodustused vms)?soodustused vms)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on tagatud majanduslikes raskustes perede toetamine. Kui peres on kaks ja enam last teenusel, siis
pakub linn lapsevanematele kohamaksusoodustust. Samuti on linna eelarves eraldatud vahendid majanduslikult
keerulises olukorras olevatele peredele nii kohamaksu- kui toidusoodustuseks, mida saab taotleda sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna kaudu.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

4. Palun põhjendada, millistel põhjustel osa lastest ei osale alushariduses ega lastehoius (pole kohti, rahalised4. Palun põhjendada, millistel põhjustel osa lastest ei osale alushariduses ega lastehoius (pole kohti, rahalised
piirangud vms)?"piirangud vms)?"
KirjeldusKirjeldus:
Peamiste põhjustena, miks mõned lapsed ei osale alushariduses ega lastehoius, saab välja tuua: vanemate hoiakud
ja põhimõtted, lapse eripära (eelkõige tervisliku seisund) ja olukord, kus lapse tegelik elukoht või viibimine on
välismaal.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus Tartus on hea. Kõigile lasteaiaealistele ei ole teenuskohti
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munitsipaallasteaedades, kuid toetava alternatiivina on linnas palju eralasteaedu ja -hoide. Linn toetab
eralasteaedu- ja hoidusid selliselt, et lapsevanema tasu või õppemaks on neis võrdne munitsipaallasteaedade
kohatasuga. 

Lasteaiakohtade järjekorrad tekivad eelkõige vanemate soovidest leida koht lapsele mõnes konkreetses lasteaias,
põhjus on enamasti kas elukoha lähedus, vanemate töökohalähedus või soov, et ühe pere lapsed saaksid käia ühes
lasteaias.

Majanduslikes raskustes peredele on KOV-i poolt toetusmeetmed nii koha- kui ka toidupäevamaksumuse
kompenseerimiseks (taotlemine sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kaudu). Perepoliitilise meetmena on Tartu linnal
kohamaksusoodustused, kui ühest perest on samaaegselt kaks ja enam last teenusel. Nimetatud meede ei ole
seotud pere sissetulekutega. 

Tartu Linnavalitsuse haridusosakond teeb pidevat seiret alushariduse kvaliteedi kohta, samuti analüüsitakse
teenuskohtade arvu ajalises perspektiivis (sündide arv ehk potentsiaalsed lasteaiakoha vajajad).

Täpset analüüsi alushariduses mitteosalevate laste vanemate hulgas läbi viidud ei ole, kuid peamisteks põhjusteks
loetakse:

1. Vanemate hoiakud, põhimõtted;
2. Lapse eripära (tervislik seisund);
3. Lapse tegelik elukoht või viibimine välismaal.

Tartu linna alushariduse peamisteks probleemideks on:

1. Erivajadustega lastele teenuskohtade vähesus;
2. Tugipersonali vähesus;
3. Tänane majade füüsiline seisukord ei ole hea, st puudub kaasaegne õpikeskkond, sh erivajadusi toetav

õpikeskkond.

  

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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3.2.2 Üldkeskhariduse ja kutsehariduse omandamise toetamine

Kirjeldada järgmisi aspekte (märkida juurde allikad, kust info pärineb)

RidaRida

1. Kuidas on korraldatud üldkeskhariduse ja kutsehariduse kättesaadavuse analüüsimine (mida analüüsitakse,1. Kuidas on korraldatud üldkeskhariduse ja kutsehariduse kättesaadavuse analüüsimine (mida analüüsitakse,
sagedus, vastutajad)?sagedus, vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas korraldab üldkeskhariduse ja kutsehariduse kättesaadavuse analüüsimist Tartu Linnavalitsuse
haridusosakond. Kättesaadavus ja kvaliteedi seire on järjepidev protsess. Õppetöö kõrge kvaliteedi tagab
õppijakeskne võrgustikupõhine haridussüsteem. Tartu põhikoolid on elukohajärgsed koolid, kus õpilastele
võimaldatakse võrdväärselt head haridust koolipere, lapsevanemate ja kooli ümbritseva kogukonna koostöös.
Tartu põhikoolid ja gümnaasiumid pakuvad õpilaste huve arvestavat kvaliteetset haridust nii Tartust kui
väljastpoolt Tartut pärit õpilastele.Kuna Tartu on tõmbekeskus, siis koolikohtade planeerimisel lähtub Tartu linn
põhimõttest, et 80% põhikooli lõpetajatest saaksid jätkata gümnaasiumiosas õpinguid Tartu koolides. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

2. Kuidas KOV toetab haridust omandavaid õpilasi (nt ühistranspordi kompensatsioon vms)?2. Kuidas KOV toetab haridust omandavaid õpilasi (nt ühistranspordi kompensatsioon vms)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas ei ole eraldi meetmeid õpilaste toetamiseks. Linn panustab koostöös riigiga õpilaste tasuta
toitlustamisse. Samuti on väljaspool Tartut koju sõitmisel maakonnaliinidel tagatud tasuta transport. Tartu linnas
pööratakse väga suurt tähelepanu õpilastele vajalike tugiteenuste kättesaadavuse tagamisele. Arenguvajadus
Tartu üldhariduse vaates on sarnaselt alusharidusele toetava ja kaasaegse õpikeskkonna puudumine. Oluline on
mainida, et trend on paranemas - regulaarselt renoveeritakse haridusasutusi ja koolide rekonstrueerimiseks on
planeeritud vahendid ka linna investeeringute kavas.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kas ja kuidas KOV suunab kogukonna laste edasisi karjäärivalikuid, soodustades hilisema töö saamist KOV-is?3. Kas ja kuidas KOV suunab kogukonna laste edasisi karjäärivalikuid, soodustades hilisema töö saamist KOV-is?
KirjeldusKirjeldus:
Kooli õppekavades sisaldub karjääriõpe, mis võib kooli valikul olla nii eraldi õppeaine kui ka kombineeritud teiste
õppeainetega. Samuti jagab karjääriplaneerimise informatsiooni ja tuge kooli tugipersonal (sotsiaalpedagoogid,
psühholoogid, HEVKO). Tartu linna koolid teevad õpilaste karjääriplaneerimisel mitmekülgset koostööd
Töötukassaga.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Üldkeskhariduse ja kutsehariduse kättesaadavust analüüsib regulaarselt haridusosakond. Kuna Tartu on nn
tõmbekeskus, siis kohtade planeerimisel lähtutakse põhimõttest, et 80% Tartu põhikoolide lõpetajatest saaksid
jätkata gümnaasiumiosas õpinguid Tartu koolides.

Üldkeskhariduses ja kutsehariduses on õpilastele tagatud mitmed toetavad meetmed: tasuta koolitoit (panustavad
nii riik kui Tartu linn), väljaspool Tartut koju sõitmisel maakonnaliinidel tasuta transport ja vajadusel on tagatud
lastele tugiteenused. Lisaks akadeemilisele õppele sisaldub koolide õppekavades karjääriõpe (võib olla nii eraldi
õppeaine kui ka kombineeritud teiste õppeainetega). Samuti toetab ja informeerib kooli tugipersonal (nt
sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, HEVKO) õpilasi karjääriplaneerimisel koostöös Töötukassaga.

Kvaliteetset, laiapõhjalist ja vajaduspõhist üldkeskhariduse ja kutsehariduse tagamist Tartu linnas toetab oma
tegevusega linna allasutus Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus.

Kvaliteetse haridusteenuse osutamiseks on oluline tähelepanu juhtida, et riik ei toeta võrdselt hariduslike
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erivajadustega lapsi gümnaasiumis ja kutsekoolis. Gümnaasium saab täiendavaid vahendeid erivajadustega laste
õpetamiseks, st eritoe raha, kuid kutsekoolid ei saa.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

3.2.3 Koolikohustust mittetäitvate lastega tegelemine

Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

HinnangudHinnangud

1. Korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist1. Korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist
ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha või struktuuriüksuse,ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha või struktuuriüksuse,
mille ülesannete hulka see kuulub.mille ülesannete hulka see kuulub.
KirjeldusKirjeldus:
Iga Tartu linna kool jälgib iseseisvalt õpilaste õppetööst puudumist. Klassijuhataja informeerib HEV koordinaatorit
ja seejärel analüüsitakse kooli vaates, milliseid võimalikke abimeetmeid saab kool iseseisvalt rakendada. Vastutaja
õpilase juhtumikorraldusel on sel juhul kooli poolt määratud isik. Kui õpilase koolikohustuse mittetäitmine on
tingitud laiematest pere, tervise vmt probleemidest, siis kaasatakse vajadusel lastekaitse või teised
võrgustikupartnerid ja juhtumikorralduslik töö läheb üle lastekaitse spetsialistile. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida koolikohustust, et toetada neid2. Korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida koolikohustust, et toetada neid
tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks.tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks.
KirjeldusKirjeldus:
Koolid korraldavad lapsevanematele nii koolitusi kui ka üldiseid loenguid. Osades Tartu linna koolides viiakse
regulaarselt läbi pereprogramme ja/või tugigruppe. Samuti jagatakse lapsevanematele infot ja võimaldatakse neil
tasuta osaleda vanemluskoolitustel "Imelised aastad", Gordoni Perekool, Vanemluse Ehituskivid jne. Nimetatud
koolitustele ja programmidesse suunamine toimub koostöös Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
lastekaitse spetsialistide ja Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskusega. Tartu linnas pööratakse suurt tähelepanu
õpilastele suunatud tugiteenustele. Selleks on loodud haridusosakonna hallatava asutusena Tartu Haridus
Tugiteenuste Keskus, mis koordineerib erinevate tugispetsialistide (logopeedid, eripedagoogid,
sotsiaalpedagoogid, psühholoogid jt) tegevust. Nimetatud tugispetsialistide roll on toetada ja nõustada erinevaid
osapooli: haridusasutus, lapsevanem, õpilane, võrgustikupartner jt.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Koolikohustuslik on laps, kes on enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit saanud 7-aastaseks. Koolikohustus kestab
kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Kuna õigusaktidega ei ole sätestatud, kes on koolikohustuse mittetäitja, siis käsitletakse mõistet sageli
kokkuleppeliselt. Tartu Linnavalitsuse haridusosakond on sõnastanud koolikohustuse mittetäitja kui
koolikohustuslikus eas oleva lapse või noore, kes ei käi üldse koolis, st ei ole mitte ühegi kooli nimekirjas või on
katkestanud õpingud. Sellise käsitluse kohaselt ei ole muutused märkimisväärsed ja Tartu linna koolikohustust
mittetäitvate laste hulk on aastate lõikes stabiilselt 0,08% (7-8 õpilast).

Tavamõistes käsitletakse koolikohustuse mittetäitmist kui pidevaid põhjuseta puudumisi. Selliste olukordade
ennetamiseks jälgib iga kool õpilaste õppetööst puudumist. Klassijuhataja informeerib HEV koordinaatorit -

Tartu linna heaolupro il 2021

109



ParanemasVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.5

   

analüüsitakse kooli vaates. Kooli HEVKO algatab võrgustikutöö ja vajadusel kaastakse lastekaitse, kui ilmnevad
laiemad pereprobleemid.

Koolid korraldavad oma õpilaste vanematele nii koolitusi kui ka üldiseid loenguid. Mõnedes koolides on
pereprogrammid ja tugigrupid. Samuti on koostöös sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitse ja Tartu Hariduse
Tugiteeniste Keskusega võimalik suunamine vanemluskoolitustele, nt "Imelised aastad".

Tartu tugevus on linna hallatavas asutuses Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuses töötavad tugispetsialistid, nt
logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid jt, kes vajadusel saavad lapsevanemaid, lapsi ja
võrgustikupartnereid nõustada ning toetada.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

3.2.4 Hariduslikud tugiteenused

Teenused

Joonis 3.2.4.a Hariduslike tugiteenuste protsent KOV eelarvest

Teenuse nõudlus ja pakkumine

KOV-i poolt osutatavatele hariduslikele tugiteenustele kuluv osakaal KOV-i aastasest eelarvest, %KOV-i poolt osutatavatele hariduslikele tugiteenustele kuluv osakaal KOV-i aastasest eelarvest, %
Sisseostetavate hariduslike tugiteenuste osakaal KOV-i aastasest eelarvest, %Sisseostetavate hariduslike tugiteenuste osakaal KOV-i aastasest eelarvest, %
Hariduslikele tugiteenustele kuluv osakaal kokku, %Hariduslikele tugiteenustele kuluv osakaal kokku, %

2017 2018 2019 2020

1
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Joonis 3.2.4.b Teenuste kättesaadavus

Kättesaadavuse analüüs ja hinnangKättesaadavuse analüüs ja hinnang

Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde, terviseedendaja vms)Kooli tervishoiutöötaja (kooliõde, terviseedendaja vms)
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Koolitervishoid on tervishoiuvaldkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise
järelevalve ja eneseabioskuste arendamisega. Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist
edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu ning toetada õpilaste arengut
koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga. Tartu linnas on tagatud igas koolis
tervishoiutöötaja kättesaadavus. Tartu linna koolidele osutavad koolitervishoiuteenust Tartu Koolitervishoiu OÜ,
OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus ja Terviseagentuur OÜ. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Eripedagoog (va logopeed)Eripedagoog (va logopeed)
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Tartu linnas on eripedagoogide teenuse kättesaadavus tagatud. Üheksas Tartu linna koolis kuulub personali hulka
eripedagoog. Täiendavat eripedagoogilist abi on võimalik saada Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuselt. Teenus on
tasuta kõigile abivajajatele. Teenust osutatakse vajadusel ka mitte eesti keeles. Tartu Hariduse Tugiteenuste
Keskuses on tagatud ligipääs ka ühistranspordiga ning arvestatud on erivajadusega inimeste vajadustega.
Informatsiooni eripedagoogi teenuse kohta jagavad kõik koolid oma infokanalites, samuti Tartu linna ja Tartu
Hariduse Tugiteenuste Keskuse kodulehel.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

PsühholoogPsühholoog
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Tartu linnas on psühholoogi teenuse kättesaadavus tagatud. Psühholoogi ametikohad on nii haridusasutuste
juures kui ka Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuses. Teenus on tasuta kõigile abivajajatele. Teenust osutatakse
vajadusel ka mitte eesti keeles. Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuses on tagatud ligipääs ka ühistranspordiga
ning arvestatud on erivajadusega inimeste vajadustega. Informatsiooni psühholoogiteenuse kohta jagavad kõik
koolid oma infokanalites, samuti Tartu linna ja Tartu Hariduse Tugikeskuse kodulehel. Täiendavat psühholoogilist

Kooli
tervishoiutöötaja
(kooliõde,

terviseedendaja
vms)

Eripedagoog (va
logopeed)

Psühholoog

Logopeed

Sotsiaalpedagoog

Pikapäevarühm

Õpilaskodu

Karjäärinõustamine
ja karjääriinfo

Pigem halb

Pigem hea

Väga hea
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abi saab vajadusel sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitse spetsialisti poolt suunatuna Tartu Laste
Tugikeskusest.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

LogopeedLogopeed
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Tartu linnas on logopeediteenus kättesaadav, kuid nõudlus teenusele on suurem. Osaliselt on Tartu linna
haridusasutustes tööl ka logopeedid. Täiendavat logopeedilist abi on võimalik saada Tartu Hariduse Tugiteenuste
Keskuselt. Teenus on tasuta kõigile abivajajatele. Teenust osutatakse vajadusel ka mitte eesti keeles. Tartu
Hariduse Tugiteenuste Keskuses on tagatud ligipääs ka ühistranspordiga ning arvestatud on erivajadusega
inimeste vajadustega. Informatsiooni logopeediteenuse kohta jagavad kõik koolid oma infokanalites, samuti Tartu
linna ja Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse kodulehel. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

SotsiaalpedagoogSotsiaalpedagoog
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Tartu linnas on sotsiaalpedagoogide teenuse kättesaadavus tagatud ja seda nii koolis, kus kuulub personali hulka
sotsiaalpedagooge kui ka täiendavat sotsiaalpedagoogilist abi on võimalik saada Tartu Hariduse Tugiteenuste
Keskuselt. Teenus on tasuta kõigile abivajajatele. Teenust osutatakse vajadusel ka mitte eesti keeles. Tartu
Hariduse Tugiteenuste Keskuses on tagatud ligipääs ka ühistranspordiga ning arvestatud on erivajadusega
inimeste vajadustega. Informatsiooni sotsiaalpedagoogi teenuse kohta jagavad kõik koolid oma infokanalites,
samuti Tartu linna ja Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse kodulehel.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

PikapäevarühmPikapäevarühm
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Tartu linna koolidel on paindlik võimalus ise otsustada, kas nad avavad koolipäeva lõppedes pikapäevarühma või
mitte. Õppeaasta alguses selgitab iga kool välja vajaduse ja vastavalt sellele otsustatakse.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

ÕpilaskoduÕpilaskodu
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Tartu linna haldusterritooriumil on õpilaskodud vaid erivajadustega lastele - Tartu Maarja Kooli ja Tartu Herbert
Masingu Kooli juures. Tulenevalt haridusasutuse spetsiifikast on tagatud ligipääs erinevate vajadustega (liikumine,
nägemine, lapsevankrid jne) inimestele nii hoonesse sissepääsemisel kui ka hoones liikumisel. Õpilaskodu
vajavatele Tartu lastele korraldatakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitseteenistuse ja haridusosakonna
koostöös õpilaskodu koht väljaspool Tartut. Vajaliku õpilaskodu koha saamiseks järjekorda ei ole, kuid teatav
ooteaeg võib olla tingitud konkreetse lapse abivajadusest. Kõigile väljaspool Tartut õppivatele lastele on tagatud
tasuta transport kooli ja koju. Tasuta transpordi määramisel ei võeta aluseks perekonna majanduslikku
toimetulekut. Informatsioon Tartu linnas asuvate erivajadustega laste õpilaskodukohtade ja õppimisvõimaluste
kohta on leitav nii koolide kui ka Tartu linna kodulehtedel. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Karjäärinõustamine ja karjääriinfoKarjäärinõustamine ja karjääriinfo
Kirjelda kättesaadavustKirjelda kättesaadavust:
Õpilaste karjäärinõustamise ja info jagamisega tegelevad koolide tugipersonal koostöös Rajaleidja ja
Töötukassaga. Eraldi karjäärinõustamise teenust Tartu linna koolides ei ole, vaid see on integreeritud teistesse
õppeainetesse. Mõnedes koolides on eraldi karjäärinõustamise tunnid.Kõik õpilaste karjäärinõustamisse puutuv on
õpilase jaoks tasuta. Spetsialistidel on suutlikkus esmast infot jagada vajadusel ka teistes keeltes, st mitte eesti
keeles. Info kättesaadavuse tagamisega tegeleb haridusasutus iseseisvalt vastavalt oma kooli töökorraldusele,
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ParanemasVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.6

   

samuti on haridusasutuse otsustada, milliseid infokanaleid nad kasutavad. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu linnas tagatakse lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seadusest lapsele vajaduse korral logopeedi
ja eripedagoogi või muu tugiteenus. Lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tagatakse õpilastele koolis
tasuta vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. 

Tartu tugevus on haridusasutuste ühtlane kaetus haridusasutuste juures töötava tugipersonaliga, st
sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, HEVKO, logopeedid, psühholoogid. Lisaks on võimalik täiendavat tuge saada
Tartu linna allasutuselt Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuselt.

Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse roll on tugispetsialistide kvaliteedi järelevalve ja seire. Tugevus on kindlasti
koostöö Tartu Ülikooliga - koolitused, spetsialistide ettevalmistus, tõenduspõhised programmid jm.

Tartu linna erinevate haridusasutuste juurde on loodud kompetentsikeskused, et jagada igapäevase töö käigus
kogunenud teadmisi ja kogemusi hariduslike erivajadustega laste kasvatust ja haridust toetavatele inimestele ja
asutustele. Keskustesse võivad pöörduda kõik, kellel on mure laste toetamisega ja vajalike tugiteenuste saamisel
hariduse omandamisel.

Tugiteenuste rahastus on tõusvas trendis - 2017. aastal 0,63%, 2018. aastal 0,81%, 2019. aastal 0,92% ja 2020.
aastal 0,99% eelarvest. Tänane suurim väljakutse on leida suuremas mahus tugispetsialiste lasteaedadesse.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

3.2.5 Koolivägivalla ja koolikiusamise ennetamine

Kirjeldada järgmisi aspekte (märkida juurde allikad, kust info pärineb)

RidaRida

1. Kas ja kuidas on korraldatud seire kooliõpilaste heaolu, sh koolikiusamiste üle (mida analüüsitakse, sagedus,1. Kas ja kuidas on korraldatud seire kooliõpilaste heaolu, sh koolikiusamiste üle (mida analüüsitakse, sagedus,
vastutajad)?vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
Kooliõpilaste heaolu, sh koolikiusamist analüüsitakse alati juhtumipõhiselt. Järjepideva analüüsi ja seire läbiviimist
ennetustegevuse raames raskendab spetsialistide vähesus. Tartu linna koolides on erinev praktika. Üldjuhul
koondab kooli HEVKO informatsiooni ja vahendab seda erinevate osapoolte vahel. Vastutaja rollis on koolides
erinevad spetsialistid, nt HEVKO või sotsiaalpedagoog. Tartu linna koolide tugispetsialistid saavad tuge ja
nõustamist koolikiusamise probleemidega tegelemisel ka Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse juures tegutseval
sotsiaalpedagoogide ainesektsioonilt. Regulaarsetel kohtumistel on spetsialistide arutelud, olukordade ja
juhtumite üldistavad analüüsid, arutelud võimalike sekkumismeetmete kohta jpm. Tartu Linnavalitsuse
haridusosakonna poolt on eraldatud koolidele täiendavaid ressursse erinevates kiusamisvastastes projektides
osalemiseks. Tartu linn toetab oma eelarvest Kiusamisvaba Kooli programmi ning üheksa Tartu põhikooli on selle
programmiga liitunud. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Milliseid ennetustegevusi tehakse 2. Milliseid ennetustegevusi tehakse koolide psühhosotsiaalse keskkonna parendamiseks, sh koolivägivallakoolide psühhosotsiaalse keskkonna parendamiseks, sh koolivägivalla
ennetamiseks (sagedus, sisu, vastutajad)?ennetamiseks (sagedus, sisu, vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna kui koolipidaja roll on luua tingimused ennetustegevusteks haridusasutustes. Igapäevane ja järjepidev
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tegevus ennetuse valdkonnas toimub koolides, kes osalevad erinevates projektides ja koolitustel, mis on suunatud
nii kooli personalile, õpilastele kui ka lapsevanematele. Ennetusele suunatud tegevuste eest vastutavad koolides
üldjuhul tugispetsialistid, kuid nii vastutusliin kui ka ennetavate või sekkuvate tegevuste sagedus on iga kooli
otsustada ja on vajaduspõhine.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas on korraldatud koolikiusamise ohvriks langenud laste toetamise protsess (protsessi kirjeldus, vastutajad)?3. Kuidas on korraldatud koolikiusamise ohvriks langenud laste toetamise protsess (protsessi kirjeldus, vastutajad)?
KirjeldusKirjeldus:
Koolikiusamise ohvriks langenud laste toetamise protsessikirjeldused on koostatud koolides. Tulenevalt
lastekaitseseadusest on igal inimesel abivajavast lapsest teatamise kohustus ehk esmane on märkamine ja kohene
reageerimine. Koolis toimuvad tavapärased protsessid: vestlused osapooltega, probleemi ulatuse kaardistamine,
abi otsimine, abi osutamine. Käesolevalt on Tartu linna poolt loodud tingimused koolides kiusamisvastaste
programmide läbiviimiseks. Näitena programm KiVa, mis on suunatud kogu koolile, kus tegevustesse on kaasatud
nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad. KiVa on suunatud ennetustegevusele, kiusamisjuhtumite
lahendamisele ning tulemuste hindamisele ja analüüsile. Tartu linn toetab SA Kiusamisvaba Kooli tegevusi
üheksas Tartu koolis ning on seadnud kaugemaks sihiks, et aastaks 2024 oleksid kiusamisvabad kõik Tartu koolid.
Samuti on Tartu linn toetanud ligi 1000 Tartu II kooliastme õpilast, pakkudes võimalust laadida alla
tõenduspõhine Triumf Research OÜ vaimse tervise mobiilirakendus Triumfland Saga. Samuti toetatakse koolide
osalemist klassisidususe programmides. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Kuidas on korraldatud koolikiusajatega tegelemine (protsessi kirjeldus, vastutajad jne)?4. Kuidas on korraldatud koolikiusajatega tegelemine (protsessi kirjeldus, vastutajad jne)?
KirjeldusKirjeldus:
Koolikiusajatega tegelemise protsess on sarnane tegevusega, mis on suunatud koolikiusamise ohvriks langenutele.
Seda põhjusel, et laps koolikiusajana on samuti abivajav laps.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

5. Kuidas on korraldatud vajalikud tugiteenused lastele ja peredele (teenuste kättesaadavus, nõudluse vastavus5. Kuidas on korraldatud vajalikud tugiteenused lastele ja peredele (teenuste kättesaadavus, nõudluse vastavus
pakkumisele jne)?pakkumisele jne)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartus on tagatud kättesaadavad ja vajalikud tugiteenused nii lastele, lapsevanematele kui ka vajadusel kooli
personalile. Võimalik on abivajajad suunata psühholoogilisele nõustamisele nii Tartu Hariduse Tugiteenuste
Keskusese spetsialistide poole kui ka sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitse spetsialisti kaudu Tartu Laste
Tugikeskusesse, OÜ-sse PrVida jne. Lisaks on võimalus tugispetsialistide abi saada Rajaleidjast.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Koolikiusamisega on tegu siis, kui õpilane satub korduvalt ja süstemaatiliselt teise või teiste tahtliku, negatiivse
tegevuse objektiks. Kiusamisega on seotud enamasti jõusuhete tasakaalustamatus. Jõusuhete erinevus võib
põhineda nt vanusel, füüsilistel omadustel, positsioonil rühmas või toetajaskonnas. Kiusajal on võimu või jõudu,
mille abil ta saab kiusatu suhtes üleoleku. Kiusamine on seega võimu või jõu väärkasutus. Kiusamine võib olla:

1. Füüsiline (löömine, nügimine, tee peal ees seismine, takistamine, asjade peitmine);
2. Verbaalne (sõimamine, narrimine, ähvardamine, väljapressimine, ahvimine ja kommenteerimine, pilkamine,

kuulujuttude levitamine);
3. Sotsiaalne manipuleerimine (grimassitamine, ohkamine, ignoreerimine, teise kõnetamise vältimine).

Tartu haridusasutustes on kõrgendatud tähelepanu all nii abistav sekkumine kui ka ennetustöö koolikiusamise
vältimiseks. Lisaks välja kujunenud protsessikirjeldustele (kooli tugispetsialisti töövahend), peab tegeledes nii
kiusaja kui kiusatavaga (mõlemad on ohvrid) lähtuma peamiselt abivajaja individuaalsest abivajadusest. Kohalik
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.2

   

TUGEVUSED

• Ühtlane ja mitmekülgne haridusvõrk.

• Professionaalsed spetsialistid, koostöö Tartu
Ülikooliga (koolitused, tõenduspõhised lähenemised).

• Tartu linna allasutus Hariduse Tugiteenuste Keskuse
olemasolu. Tugivõrgustik koordineerib koolide ja

NÕRKUSED

• Nn teenusturism - Tartu linna territooriumil mitte
elavad inimesed kirjutava ennast ja last Tartusse sisse,
et olla õigustatud saama koolikohtasid erivajadusega
lastele.

• Valglinnastumine suurendab Tartus õppida tahtvate
laste arvu. 

omavalitsus on eraldanud ressursse selleks, et linna koolid saaksid liituda erinavete enntusprogrammidega nt KiVa
(kiusamisvaba kool), KLAPP (klassisidususe parandamise programm). 

Tartus on tagatud kättesaadavad ja vajalikud tugiteenused nii lastele, lapsevanematele ja vajadusel kooli
personalile. Võimalik on abivajajad suunata psühholoogilisele nõustamisele nii Tartu Hariduse Tugiteenuste
Keskuse spetsialistide poole kui ka lastekaitse spetsialisti kaudu Tartu Laste Tugikeskusesse. Lisaks on võimalus
saada tugispetsialistide abi Rajaleidjast.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

3.2 Haridusega seotud teenused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.5  3.0 3.2.1 Alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus

3.7  3.0 3.2.2 Üldkeskhariduse ja kutsehariduse omandamise toetamine

3.5  3.0 3.2.3 Koolikohustust mittetäitvate lastega tegelemine

3.6  3.0 3.2.4 Hariduslikud tugiteenused

3.2  3.0 3.2.5 Koolivägivalla ja koolikiusamise ennetamine

Kokkuvõte:

Tartu linnas on tagatud lastele igas haridusasutuses, nii lasteaedades kui ka koolides, tugi ja abi tugipersonalilt -
psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, hariduslike erivajadustega laste õppe/tegevuse koordinaator,
psühholoog, logopeed. Nimetatud ametikohad on finantseeritud riigi toetusfondi vahenditest.  

Oluline on märkida, et Tartu linna lastel (nii lasteaialapsed kui ka kooliõpilased) on võimalus täiendavat abi saada
ka linna on allasutusena töötavalt Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskusest, kus samuti töötavad hariduse
tugispetsialistid. Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus on finantseeritud ainult linna eelarvest.

Teenused on abivajavate laste ja nende perede jaoks tasuta kättesaadavad, paindlikud ja professionaalsed. 

Tartu linna ühtset hariduspoliitikat iseloomustavad:

1. Võimalikult varajane märkamine ja sekkumine;
2. Parim võimalik, st professionaalne, kohene, paindlik, individuaalsest abivajadusest lähtuv ja abistav

sekkumine.

Tartu linna heaolupro il 2021

115



lasteaedade tugipersonali tegevust, abivajavaid lapsi ja
lapsevanemaid aitavad kompetentsikeskused koolide
juures.

• Personali järelkasv haridusvaldkonnas ei ole piisav.
Puudu on nii kvalifitseeritud õpetajatest kui
tugispetsialistidest.

Tartu linna heaolupro il 2021

116



4. Haavatavate (riskis) sihtrühmadega tegelemine

4.1 Sotsiaalteenused ja -toetused

4.1.1 KOV osutatavad sotsiaalteenused

KODUTEENUS

HinnangudHinnangud

Milline on teenuse saajate arv ja teenuse osutamise maht (maht kokku+ keskmine maht teenuse saaja kohta) aastaMilline on teenuse saajate arv ja teenuse osutamise maht (maht kokku+ keskmine maht teenuse saaja kohta) aasta
jooksul?jooksul?
KirjeldusKirjeldus:
Koduteenuse mahud (nii teenuse saajate hulk kui ka ka teenustundide maht) Tartu linnas on kasvavas trendis.
Teenuse saajate arv aastas on orienteeruvalt 550 inimest. Tartu linnaga seotud koduteenuse osutajad on
Päevakeskus Kalda (hallatav asutus) ja SA Tartu Vaimse Tervise hooldekeskus (linnale kuuluv sihtasutus). Kuivõrd
on kasvanud vajadus ja sellest tulenevalt suurenenud mahud eriti kõrge hooldusvajadusega abivajajatele teenuse
osutamiseks, kaasatakse täiendavalt teenuseosutajaid erasektorist.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Milline on hinnanguline teenuse tegelike vajajate arv aastas ning nende paiknemine KOV:is? Analüüsida kas jaMilline on hinnanguline teenuse tegelike vajajate arv aastas ning nende paiknemine KOV:is? Analüüsida kas ja
millised teenust vajavad rühmad võivad jääda koduteenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu (nt need kellelmillised teenust vajavad rühmad võivad jääda koduteenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu (nt need kellel
on seadusjärgsed ülalpidajad – või muud kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). Ühtlasion seadusjärgsed ülalpidajad – või muud kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). Ühtlasi
hinnata kas mingis piirkonnas elavad inimesed on teenusega kehvemini kaetud.hinnata kas mingis piirkonnas elavad inimesed on teenusega kehvemini kaetud.
KirjeldusKirjeldus:
Tartus läbiviidud uuringu kohaselt on tegelik koduteenuse vajadus suurem võrrelduna praeguste mahtudega.
Uuringu kohaselt on koduteenuse vajajate (soovijate) hulk umbes 800 inimest (maht käesolevalt 550 inimest).
Tartus ei ole piirkondlikku eripära teenusega kaetuse osas, st abivajajad elavad ülelinnaliselt. Kuivõrd koduteenuse
eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja
parandades isiku elukvaliteeti, ei ole kohalik omavalitsus seadnud oma õigusaktidega kitsendusi teenuse
kasutamiseks, vaid teenust osutatakse igale abivajajale. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustustest vm). Palume ühtlasi tuua välja peamisedpuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustustest vm). Palume ühtlasi tuua välja peamised
põhjused/takistused, miks inimesed teenust nii kaua ootavad ning millised on võimalused, kuidas seda olukordapõhjused/takistused, miks inimesed teenust nii kaua ootavad ning millised on võimalused, kuidas seda olukorda
parandada.parandada.
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele saamiseks ooteaega/järjekorda ei ole. Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekande
spetsialisti poolt hinnatud abivajaduse korral suunatakse klient koheselt teenusele. Kui Tartu linnaga seotud
teenuseosutajate (Päevakeskus Kalda ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus) võimalused on ammendatud, st
teenuste mahud on täis, siis koheseks abi osutamiseks ostetakse teenust sisse erasektorist. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas on teatud koduteenuse komponente/tegevusi, mida KOV korraldatav teenus täna ei kata (nt isikuabi -Kas on teatud koduteenuse komponente/tegevusi, mida KOV korraldatav teenus täna ei kata (nt isikuabi -
abistamine hügieenitoimingutes vms, teenuse pakkumine nädalavahetustel), mis need on ning millised on abiabistamine hügieenitoimingutes vms, teenuse pakkumine nädalavahetustel), mis need on ning millised on abi
tagamise võimalused katmata komponentides?tagamise võimalused katmata komponentides?
KirjeldusKirjeldus:
Koduteenusega kaetus Tartu linnas on hea, seda nii teenusmahtude kui ka teenuse kvaliteedi osas. Küll aga on
kasvamas vajadus koduteenuse raames osutada järjest suuremas mahus isikuabi. Olukorra parandamiseks on Tartu
linn arendanud koduteenust ESF-i vahendite toel. Samuti on oluline märkida, et hetkel puudub koduteenuse
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osutamisel ööpäevaringse teenuse osutamise komponent. Vaatamata eeltoodule ei jää Tartu linna inimestele abi
osutamata, vaid vajadusel kaasatakse täiendavalt teenuseosutajaid erasektorist. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (Kui palju aastas teenusele kulus rahalisi vahendeid – palju kattis KOV,Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (Kui palju aastas teenusele kulus rahalisi vahendeid – palju kattis KOV,
palju inimesed ise. Kuidas see on ajas muutunud?)palju inimesed ise. Kuidas see on ajas muutunud?)
KirjeldusKirjeldus:
Koduteenust finantseeritakse Tartu linna vahenditest ja teenus on hoolekande spetsialisti hindamise alusel
abivajajatele kättesaadav tasuta. Tartu linna eelarves on teenuse osutamiseks planeeritud 550 000 eurot (2021.
aastal). Lisaks linna poolt finantseeritud teenustele, mis on on abivajatele tasuta, osutatakse Päevakeskuses Kalda
ka tasulist koduteenust. Koduteenuse mahud suurenevad iga-aastaselt. Peamine muutus on selles, et on hakatud
teenuse raames osutama ka isikuabi. Võrdlusena, 2018. aastal ei olnud koduteenuse komponendina isikuabi. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aasta jooksulTeenuse saajate arv aasta jooksul
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna haldusterritooriumil on väljapool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkujaks Tartu linna allasutus
Tartu Hooldekodu, kus on 170 teenuskohta, millest Tartu linn finantseerib 120 teenuskoha maksumuse ja 50
teenuskohal on inimesed, kes tasuvad teenuse eest ise või tasuvad nende lähedased. Üldhooldusteenust pakub ka
Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse Nõlvaku Kodu, kus on 48 teenuskohta, millest Tartu linn finantseerib 30
teenuskoha maksumuse ja 18 teenuskohal on inimesed, kes tasuvad ise teenuse eest. Väljaspool Tartut on 30
erinevas hooldekodus 157 Tartu linna inimest, kelle eest tasub linn teenuskoha maksumuse.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas (keskmine vaba,sobiva teenusekoha ootel olevate inimeste arv, nt nendeHinnanguline teenuse vajajate arv aastas (keskmine vaba,sobiva teenusekoha ootel olevate inimeste arv, nt nende
inimeste arv, kes on pidanud aasta jooksul ootama sobiva teenuskoha vabanemist, ootama kauem kui 30 päeva –inimeste arv, kes on pidanud aasta jooksul ootama sobiva teenuskoha vabanemist, ootama kauem kui 30 päeva –
ooteaja hulka ei kuulu menetlusele kuluv aeg).ooteaja hulka ei kuulu menetlusele kuluv aeg).
KirjeldusKirjeldus:
Puudub teadmine välja tuua nn keskmise teenuse vajajate arvu aastas, sest võimalike abivajajate arvu mõjutavad
mitmed erinevad aspektid: linna poolt pakutavate kodus elamist võimaldavate teenuste olemasolu ja arendamine,
soov saada hooldekodu koht ainult Tartu linna haldusterritooriumil, võimalik abivajajate nn sisseränne, COVID-19
jpm. 2021. aasta juulikuu seisuga oli Tartu Hooldekodu kohaootel 125 inimest ja SA Tartu Vaimse Tervise
Hooldekeskuse kohaootel umbes 20 inimest. Oluline on siinkohal täpsustada, et abivajav inimene ei jää teenusele
paigutamata, kui Tartu linnas teenuskohtasid ei ole, vaid abistamiseks kasutatakse alternatiivseid võimalusi, nt
abivajaja paigutamine üldhooldusteenusele väljaspool Tartut. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm). Palume ühtlasi tuua välja peamisedpuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm). Palume ühtlasi tuua välja peamised
põhjused/takistused, miks inimesed teenust nii kaua ootavad ning millised on võimalused, kuidas seda olukordapõhjused/takistused, miks inimesed teenust nii kaua ootavad ning millised on võimalused, kuidas seda olukorda
parandada.parandada.
KirjeldusKirjeldus:
Peamine põhjus pikale ooteajale on see, et Tartu linna haldusterritooriumil asuvates hooldekodudes ei ole
piisavas mahus teenuskohtasid. Lisaks saab põhjustena välja tuua soovi saada teenuskoht vaid Tartu linnas ja nn
teenusturismi ehk abivajajate sisserände. Tartu linnas on olukord paranemas, st lähiajal valmib koostöös
erasektoriga uus hooldekodu. Samuti on valmimas SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse Nõlvaku Kodule
juurdeehitus, kus lisandub dementsussündroomiga inimestele 20 uut teenuskohta.
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HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimesteleTeenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
Kõik nõuded on teenuseosutajate poolt täidetud. Samuti on loodud tingimused, et oleks tagatud ligipääs
liikumisraskustega inimestele. Hoolekandeasutustes on olemas spetsiaalsed ukselingid, kaldteed, õige laiusega
koridorid jne. Lisaks ka korrastatud ventilatsioon.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Milliste teenusekomponentide järgi oleks üldhooldusteenusel vajadus? Milliste teenusekomponentide järgi oleks üldhooldusteenusel vajadus? 
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna teenuseosutajate (Tartu Hooldekodu ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus) näitel saab öelda, et
üldhooldusteenus ei vaja täiendavaid teenuskomponente. Tartu Hooldekodus on klientidele tagatud füsioteraapia,
maniküür, pediküür, kohvik, huvitegevus, hingehoid ja matmisega seonduvad tegevused.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse finantseerimiseks on võimalikud erinevad variandid, mis sõltuvad inimese ja tema lähedaste finantsilisest
võimekusest teenuse eest tasuda. Inimene tasub ise teenuse eest, Tartu linn tasub teenuse eest oma eelarveliste
vahenditega või kombineeritud variant ehk teenuse eest tasuvad osaliselt nii Tartu linn kui inimene ise.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekande spetsialisti ülesanne on inimese abivajaduse
hindamine, sh sobivale teenusele suunamine. Hoolekande spetsialist on eriteadmiste ja ettevalmistusega
spetsialist. Teenusevajaduse teeb osakonna hoolekande spetsialist kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning
vaimse võimekuse testidega. Haiglas viibiva isiku teenusevajaduse teeb kindlaks haigla sotsiaaltöötaja ülevaate
alusel. Kui inimene tuleb haiglast, siis kaasab hoolekande spetsialist vajadusel ka ravimeeskonna. Kui ilmneb, et
juba teenusel oleval inimesel, kes on teenuse eest ise tasunud, puuduvad siiski piisavad rahalised vahendid
teenuse eest tasumiseks, saadab hooldekodu linnavalitsuse hoolekande spetsialistile hooldusplaani ja vajadusel
või ka inimese tahtavalduse alusel tehakse ka ümberhindamine.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?Kas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?
KirjeldusKirjeldus:
Abivajava inimese maksevõimet hinnatakse alati. Isik tasub ööpäevaringse hooldusteenuse eest vastavalt Tartu
linnavalitsuse 09.04.2013 korraldusele nr 384 „Omaosaluse määra kehtestamine ööpäevaringse hooldusteenuse
eest tasumisel”.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamine on otseselt seotud ülalpidamiskohustustega inimeste võimalustega. Selleks analüüsitakse
hoolekande spetsialistide poolt teenusele suunatava inimese ja tema ülalpidamiskohustusega lähedaste
maksevõimet ja isikute toimetulekut. Lõpliku teenuse eest tasumise otsuse langetamisel peab linn lähtuma
põhimõttest, et säilima peab inimese tavapärane elustandard.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)
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Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel.Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel.
KirjeldusKirjeldus:
Inimese vaba tahtega arvestatakse teenuse korraldamisel ja osutamisel alati. Näitena, kui inimene vajab
toimetulekuks ööpäevaringset hooldust, kuid keeldub hooldekodusse minemast, siis peab arvestama inimese
tahtega ja hoolekande spetsialisti ülesanne on korraldada inimese abistamine viisil, mis tagaks hooldamise
kodustes tingimustes ja arvestaks tema tahtega. Näitena saab tuua nn erilise koduteenuse - ööpäevaringne,
osutajaks enamasti sel juhul erasektor.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsess on kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsess on kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamise protsessi on alati kaasatud inimene ise ja tema lähedased. Abivajaja on kaasatud selles
mahus, milles inimene ise on võimeline osalema. Teenusele suunamiseks võetakse inimese nõusolek. Teenuse
vajaduse hindamise käigus hinnatakse inimese abivajadust ning tema ja tema lähedaste võimekust teenuse eest
tasuda.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Milliste teiste teenuste osutamisega saaks katta inimese abivajaduse, et inimene saaks veel jätkata elu omaMilliste teiste teenuste osutamisega saaks katta inimese abivajaduse, et inimene saaks veel jätkata elu oma
koduses keskkonnas? koduses keskkonnas? 
KirjeldusKirjeldus:
Teiste teenustega ei saa katta inimese abivajadust, sest üldhooldusteenus on nn viimane meede, mida kasutatakse
juhul, kui inimese seisund ja toimetulek on väga halb ning puudub võimalus tulla toime koduses keskkonnas.
Vaatamata eeltoodule on Tartu linnal valmisolek ja ka kohustus erandjuhtudel väga haige inimese (surija)
hooldekodust keeldumisel tagada abivajajale koduteenus.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on orienteeruv teenuse saajate arv 2000 inimest aastas.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas. Analüüsida ühtlasi kas ja millised teenust vajavad rühmad võivad jäädaHinnanguline teenuse vajajate arv aastas. Analüüsida ühtlasi kas ja millised teenust vajavad rühmad võivad jääda
teenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu. (nt need kellel on seadusjärgsed ülalpidajad – või muudteenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu. (nt need kellel on seadusjärgsed ülalpidajad – või muud
kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). Välja tuua takistused/põhjused ja võimalused olukorrakitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). Välja tuua takistused/põhjused ja võimalused olukorra
parandamiseks.parandamiseks.
KirjeldusKirjeldus:
Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas Tartus on 2000, st sama palju kui määratakse 2021. aastal. Tartu linna
poolt ei ole seatud kitsendusi hoolduse määramiseks. Vaatamata sellele, et Tartu linnas on olukord täisealise isiku
hoolduse määramisel väga hea, saab praegust olukorda paremaks muuta abivajajatele täiendavate teenuste
osutamisega.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm).puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm).
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele saamise ooteaega/järjekorda ei ole. Oluline on siinkohal märkida, et kohalik omavalitsus ei tohi
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teenuste osutamisel järjekorda pidada, vaid inimese abivajadusele tuleb koheselt reageerida ja lahendus leida.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?
KirjeldusKirjeldus:
Tartus makstakse hooldajale toetust. Kohaliku omavalitsuse eelarves on selleks 2021. aastal ette nähtud
vahendeid 1,5 miljonit EUR.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Abivajava inimese teenusevajaduse hindamine toimub koduses keskkonnas. Spetsiaalse hindamisinstrumendi abil
hinnatakse inimese kognitiivset ja funktsionaalset võimekust - milles hooldust vajav inimene abi vajab, millega ta
ise toime tuleb, millised on tema kodused tingimused jms. Sellele lisandub ka ülalpidamiskohustusega inimese
võimekuse hindamine hooldust teostada - hinnatakse potentsiaalse hooldaja sobivust selle järgi, kas ta jõuab,
oskab ja soovib neid ülesandeid täita.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamine ei ole seotud ülalpidamiskohustustega inimeste võimalustega. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas määratakse hooldajaks ülalpidakohustusega inimesi ka juhul kui nad elavad samas eluruumis? Kas määratakse hooldajaks ülalpidakohustusega inimesi ka juhul kui nad elavad samas eluruumis? 
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas määratakse hooldajaks ülalpidamiskohustusega inimesi ka juhul, kui nad elavad samas eluruumis.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Inimese vaba tahtega arvestatakse alati teenuse korraldamisel ja osutamisel. Erandiks vaid juhud, kui inimene ei
ole võimeline hindama iseseisvalt oma toimetulekut ja võib olla ohtlik endale.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamise protsessi on kaasatud inimene ise ja tema lähedased. Kodukülastused, hindamised, samuti
kordushindamised on inimese seisundist ja kodusest keskkonnast lähtuvad. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

TUGIISIKUTEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastas - erinevate sihtrühmade lõikes (lapsed, täiskasvanud ja last kasvatavad isikud.Teenuse saajate arv aastas - erinevate sihtrühmade lõikes (lapsed, täiskasvanud ja last kasvatavad isikud.
Tugiisikuid määratakse nt eriolukorras inimestele, puudega lastele, psüühikahäirega inimestele) Tugiisikuid määratakse nt eriolukorras inimestele, puudega lastele, psüühikahäirega inimestele) 
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töökorralduses on tugiisiku teenuse osutamine vastavalt
sihtrühmadele jaotatud teenistuste vahel. Eakate ja erivajadustega täisealistega tegeleb hoolekandeteenistus.
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Teenuseosutajateks on Varajase Kaasamise Keskus (10 teenuskohta) ja Maarja Tugikeskus (16 teenuskohta
intellektipuudega või erivajadusega noortele). Toimetulekuraskustega täisealistele koordineerib tugiisikuteenust
sotsiaaltööteenistus. Teenuseosutajaks on Tartu linna hallatav asutus Varjupaik, kellel on ligikaudu 75 klienti
aastas. Lastekaitseteenistuse koordineerida on tugiisikuteenus erivajadusega lastele. Aastas osutatakse
tugiisikuteenust 79 erivajadusega alaealisele.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas. Analüüsida ühtlasi kas ja millised teenust vajavad rühmad võivad jäädaHinnanguline teenuse vajajate arv aastas. Analüüsida ühtlasi kas ja millised teenust vajavad rühmad võivad jääda
teenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu. (nt need kellel on seadusjärgsed ülalpidajad – või muudteenusega katmata seaduslike kitsenduste tõttu. (nt need kellel on seadusjärgsed ülalpidajad – või muud
kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). kitsendused, mida KOV on ise oma õigusaktis ette näinud). 
KirjeldusKirjeldus:
Hoolekandeteenistuse seisukohast vajab Tartu linn täiendavalt umbes 100-le psüühilise erivajadusega inimesele
tugiisikuteenuse osutajat. Sotsiaaltööteenistuse vaatest katab tänane teenuse osutamise maht otsese vajaduse,
kuid varajase sekkumise ja toetamise eesmärgil peaks olema tugiisikuteenuse maht suurem. Lastekaitseteenistus
näeb, et erivajadusega laste tugiisikuteenuse maht on piisav. Lastekaitse valdkonnas vajab välja arendamist pere
tugiisikuteenus. Kohene vajadus on umbes 20 peretugiisiku järele. Tugiisikuteenuse saamiseks Tartu linnal
seadusandlikke kitsendusi ei ole. Kuigi riigi poolt KOV-le eraldatud (toetusfond, ESF) rahade kasutamisel peab
järgima kitsendusi, nt tugiisikuteenust saab finantseerida ainult raske ja sügava puudega lastele, siis Tartu linn
lähtub abi andmisel vaid inimese abivajadusest ja keskmise puudega või puudeta kuid abivajava lapse teenus
finantseeritakse täiendavalt linna eelarvelistest vahenditest.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas teenuse maht on piisav, s.t kas teenus katab ära teenuse saaja tegeliku vajaduse ( nt ajaline maht vms?)Kas teenuse maht on piisav, s.t kas teenus katab ära teenuse saaja tegeliku vajaduse ( nt ajaline maht vms?)
KirjeldusKirjeldus:
Tugiisikuteenuse maht Tartu linnas on käesoleval ajal piisav otseste vajaduste katmiseks, st on vastavuses tänaste
teenuse osutamise võimalustega. Oluline on siinkohal märkida, et ennetavas vaates, st toetav sekkumine
varasemas staadiumis, on vaja olemasoleva mahu suurendamist.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm). puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasustusest vm). Välja tuua takistused/põhjused jaVälja tuua takistused/põhjused ja
võimalused olukorra parandamiseks.võimalused olukorra parandamiseks.
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele saamise ooteaega/järjekorda ei ole, sest kohalik omavalitsus on kohustatud koheselt reageerima
inimese abivajadusele. Tartu linnas ei ole teenuse osutamise takistuseks mitte finantside vähesus, vaid
teenuseosutajate puudus. Olukorra parandamiseks, sh teenuse kvaliteedi vaates, on vaja parandada tugiisikute
ettevalmistust, nt puudulik on tööealistele toimetulekuraskustega inimestele suunatud tugiisikute ette
valmistamine ja väärtustada tugiisikuteenuse osutajaid, et suurendada seeläbi võimalike uute tugiisikute tööle
asumist.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on tugiisikuteenuse finantseerimiseks vahendid Tartu linna eelarvest, riigi toetus- ja tasandusfondist
ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kui palju on KOV:il teenuseosutajaid, kellega saaks või kellega on sõlmitud tugiisikuteenuste osutamise lepingKui palju on KOV:il teenuseosutajaid, kellega saaks või kellega on sõlmitud tugiisikuteenuste osutamise leping
(kas katab ära vajaduse?) (kas katab ära vajaduse?) 
KirjeldusKirjeldus:
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Tartu linnas on teenuseosutamine reguleeritud erinevalt. Teenuseosutajaks võib olla hankega hangitud lepinguline
partner, teenust ostetakse sisse erasektori teenuseosutajatelt (erivajadustega laste teenused) ja teenuseosutajaks
on linna hallatav asutus.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kui palju on KOV palgal tugiisikuid või teenuseosutajal tugiisikuid?Kui palju on KOV palgal tugiisikuid või teenuseosutajal tugiisikuid?
KirjeldusKirjeldus:
Otseselt Tartu Linnavalitsuse palgal ei ole ühtegi tugiisikut, küll aga nt Varjupaik on Tartu linna hallatav asutus, st
linna eelarves. Enamasti ostetakse teenus sisse erasektori teenusepakkujatelt.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kui palju on ühel tugiisikul kliente (n-ö tugitavaid)?Kui palju on ühel tugiisikul kliente (n-ö tugitavaid)?
KirjeldusKirjeldus:
Mahud on väga erinevad ja sõltuvad sihtrühmapõhiselt teenusekasutaja abivajadusest. Näiteks erivajadusega lapse
tugiisikul ja psüühilise erivajaduse inimese tugiisikul on 1-2 klienti. Täisealise toimetulekuraskusega isiku
tugiisikul (sotsiaalne abivajadus) on kuni 25 klienti.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Abivajava inimese teenusevajaduse hindamisel kasutatakse nii spetsiaalseid hindamisinstrumente kui ka
sotsiaalsete oskuste ja majandusliku toimetuleku analüüsi. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistid hindavad
inimese abivajaduse (finantsiline, sotsiaalne, tervisealane), seejärel koostatakse juhtumiplaan koos tegevuskavaga
ja teenusvajaduse korral suunatakse abivajaja teenusele.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?Kas ja kuidas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas ei ole tugiisikuteenuse määramisel inimese maksevõime määrava tähtsusega, lähtutakse eelkõige
abivajaja teenusvajadusest, mis on välja selgitatud hindamise alusel spetsialisti poolt.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamine ei ole seotud ülalpidamiskohustustega inimeste võimalustega. Teenusele suunatakse iga
inimese abivajadusest ja konkreetsest teenusvajadusest lähtuvalt. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Inimese vaba tahtega arvestatakse alati teenuse korraldamisel ja osutamisel.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamise protsessi on alati kaasatud inimene ise. Tema lähedased kaasatakse protsessi vastavalt
vajadusele ja abivajaduse hindamisel selgunud info alusel.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)
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ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse saajate arv aastas on orienteeruvalt 50 inimest.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas kaardistate teenuse vajadust? (sarnaste KOVide võrdlus)Kuidas kaardistate teenuse vajadust? (sarnaste KOVide võrdlus)
KirjeldusKirjeldus:
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas analüüsitakse iga-aastaselt teenusvajadust, olemasolevate mahtude kasutamist ja
eelarveliste vahendite olemasolu. Indikatsiooni teenusvajaduse mahtude kasvu või vähenemise kohta saab
sotsiaal- ja tervishoiuosakond hoolekande spetsialistide poole uute pöördujate või võrgustikupartnerite
pöördumiste kaudu. Igakuiselt esitatakse olemasolevate teenuseosutajate poolt Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonnale aruandlus, mis samuti annab täiendavat infot ja ülevaate teenuse kasutajatest ja osutatud
toimingutest. Sarnaste KOV-ga võrdlemine teenusvajaduse kaardistamiseks ei ole vajalik, sest Tartus lähtume
eelkõige oma abivajajatest, nii teenuse vajajate arvu kui ka võimalike teenusmahtude osas. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Mis on takistused/põhjused ja mispuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Mis on takistused/põhjused ja mis
võimalused on olukorra parandamiseks. võimalused on olukorra parandamiseks. 
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele saamise ooteaega/järjekorda ei ole.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas teenuse maht on piisav, s.t kas teenus katab ära teenuse saaja tegeliku vajaduse ( nt ajaline maht vms?) Kas teenuse maht on piisav, s.t kas teenus katab ära teenuse saaja tegeliku vajaduse ( nt ajaline maht vms?) 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse maht on piisav. Teenust osutatakse vastavalt inimese abivajadusest kuni 16 tundi ööpäevas ja
maksimaalne teenustundide maht on aastas 490 tundi.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas teenus on piiratud ajaliselt (ei ole nädalavahetusel või pärast nö tööaega võimalik teenust saada)?Kas teenus on piiratud ajaliselt (ei ole nädalavahetusel või pärast nö tööaega võimalik teenust saada)?
KirjeldusKirjeldus:
Teenus ei ole ajaliselt piiratud, lähtutakse inimese abivajadusest. Teenust ei osutata vaid öösel 8 tunni vältel,
millal on inimese magamise aeg.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas teenus tagab inimesele ka võimaluse spontaansuseks ja privaatsuseks? Kas teenus tagab inimesele ka võimaluse spontaansuseks ja privaatsuseks? (aruandes ei tohiks olla nõutud(aruandes ei tohiks olla nõutud
üksikasjalikud tegevuste kirjeldused)Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? üksikasjalikud tegevuste kirjeldused)Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse osutajal on kohustus esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale igakuiselt aruandlus osutatud teenuse
kohta. Kuigi aruandlus on vormikohane, on sellega tagatud inimese privaatsus. Tartu linnas kehtestatakse teenuse
hind igal hankeperioodil. Teenust rahastatakse linna eelarvest. Isikliku abistaja teenuse korra järgi jaotub teenuse
eest tasumine kaheks: 97% summast tasub Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning 3% teenuse
saaja. Kliendi omaosalus isikliku abistaja teenuse eest tasumisel on 2021. aastal 0,21 EUR (koos käibemaksuga)
teenustunni eest. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)
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Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Abivajaja teenusevajaduse hindamiseks kasutatakse spetsiaalset hindamismetoodikat, mis on kinnitatatud
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja poolt. Abivajadust hinnatakse Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna hoolekande spetsialistide poolt koos abivajajaga. Sotsiaaltöötaja vaatab taotluse läbi ja hindab
esitatud andmete, kodukülastuse, vestluse ja hindamismetoodika põhjal taotleja teenusevajadust. Teenuse taotleja
võib vestlusele kaasata puude liiki esindava organisatsiooni esindaja. Iga abivajaja puhul hinnatakse
teenusvajadust minuti kaupa.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas Kas ja kuidas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?ja kuidas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?
KirjeldusKirjeldus:
Kui abivajaduse hindamisel selgub, et inimesel puuduvad rahalised vahendid ka 3% (kohustusliku) omaosaluse
maksmiseks, siis vastavalt Tartu volikogu 16.10.2014 nr 48 määrusele "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja
määramise kord" kaetakse puudujääv osa samuti linna eelarvest.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamine ei ole seotud ülalpidamiskohustustega inimeste võimalustega. Erandlikel juhtudel
arvestatakse ülalpidamiskohustusega isikute majandusliku toimetulekuga, kuid seda vaid siis, kui elatakse ühise
leibkonnana. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Alati arvestatakse inimese vaba tahtega teenuse korraldamisel ja osutamisel.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas teenuse korraldamise protsess on kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas teenuse korraldamise protsess on kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamise protsessi on alati kaasatud inimene ise ja vajadusel ka tema lähedased.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

SOTSIAALTRANSPORT

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Sotsiaaltransporditeenus on liikumis- või nägemisvaegusega täisealise isiku transportimine Tartu linna piires
spetsiaalselt kohandatud sõidukiga, mille käigus abistab isikut sõidukijuht. Sotsiaaltransporditeenuse
korraldamine Tartu linnas on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poolt korraldatud teenus.
Teenust korraldatakse osakonna sisemise töökorralduse alusel nii hoolekandeteenistuse (eakad ja erivajadusega
täisealised inimesed) kui lastekaitseteenistuse (erivajadusega lastele suunatud) poolt. Hoolekandeteenistuse
kaudu kasutavad aastas keskmiselt 1300 inimest sotsiaaltransporditeenust. Teenust osutatakse Tartu
linnavolikogu 12. novembri 2015. a määruse nr 96 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord” alusel.
Lastekaitseteenistuse kaudu osutatakse sotsiaaltransporditeenust aastas umbes 250 lapsele. Teenust osutatakse
Tartu Linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määrus nr 132 "Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord" alusel.
HinnangHinnang:
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Väga hea (4)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastasHinnanguline teenuse vajajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna teenuse osutamise võimekus vastab tänasele nõudlusele. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Takistused/põhjused ja võimalusedpuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Takistused/põhjused ja võimalused
olukorra parandamiseks.olukorra parandamiseks.
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on sotsiaaltransporditeenus abivajajatele väga hästi kättesaadav. Samuti on piisavad teenuste mahud.
Teenusele saamise ooteaeg/järjekord puudub. Abivajadusele reageeritakse koheselt ja teenusele suunamine
toimub üldjuhul juba järgmisel päeval.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on tagatud erinevad teenuse komponendid (raamitransport, saatja küsimus jms) Kuidas on tagatud erinevad teenuse komponendid (raamitransport, saatja küsimus jms) 
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on sotsiaaltransporditeenuse osutamisel peamine koostööpartner OÜ Tartaline. Teenuse määramise
otsustamisel arvestatakse teenuse taotleja võimet kasutada ühistransporti, taotleja ja tema perekonnaliikme või
hooldaja või eestkostja käsutuses oleva sõiduki kasutamise võimalusi ning taotlejale määratud muid
isikuabiteenuseid. Suurema abivajadusega inimestele osutatava sotsiaaltransporditeenusele lisanduvad täiendavad
teenuskomponendid, nt raamitransport, mis ostetakse sisse erasektori teenusepakkujatelt. Sarnaselt lahendatakse
ka sotsiaaltransporditeenuse saatja vajadus.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas teenus on piiratud kellaajaliselt või nädalavahetustel?Kas teenus on piiratud kellaajaliselt või nädalavahetustel?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas osutatakse sotsiaaltransporditeenust vajadusepõhiselt. Lepingujärgselt (üldjuhul) ei osutata teenust
öisel ajal, kuid eelnevate kokkulepete korral ja piisava etteteatamisajaga on võimalik ka seda korraldada.
Sotsiaaltransporditeenust juhuveo korras osutatakse ka nädalavahetusel, nt vajadusel sõita rehabilitatsiooni- või
raviasutusse.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas teenust osutab KOV ise või teenuseosutaja? Kas teenust osutab KOV ise või teenuseosutaja? 
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna sotsiaaltransporditeenuse mahud on nii suured, et teenuse osutamiseks viiakse läbi riigihange, st
teenus ostetakse sisse ja KOV ei ole ise teenuseosutaja.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Millised erinevad vajadused on? Kas on juhuveod, takso või liinivedu?Millised erinevad vajadused on? Kas on juhuveod, takso või liinivedu?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on abivajajatele korraldatud sotsiaaltransport nii juhu-, takso- või liiniveona.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (kliendi omaosaluse suurus) kas hind kujuneb km pealt või lisandub kaKuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (kliendi omaosaluse suurus) kas hind kujuneb km pealt või lisandub ka
ooteaja eest tasu?ooteaja eest tasu?
KirjeldusKirjeldus:
Sotsiaaltransporditeenus on kohustuslik sotsiaalteenus kohalikule omavalitsusele. Eakatele ja erivajadusega
inimestele korraldab teenust Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistus. Vastavalt
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kehtestatud korrale tasub inimene teenuse maksumusest 1/3 ja 2/3 ulatuses finantseerib teenust Tartu linn.
Teenuse hind kujuneb järgmisest komponentidest: saatmise tasu, alustamise tasu, ooteaja tasu, ratastooli
abistamise tasu ja kilomeetri hind. Lastekaitseteenistuse kaudu korraldatav sotsiaaltransporditeenus
erivajadustega lastele finantseeritakse nii linna eelarvest kui ka Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Teenuse eest
tasutakse tunnihinna alusel.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas on ka jagatud sõiduteenuse võimalus? Kuidas on tasumine sellisel juhul?Kas on ka jagatud sõiduteenuse võimalus? Kuidas on tasumine sellisel juhul?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse korraldataval teenusel ei ole jagatud
sõiduteenuse võimalust, kuid lastekaitseteenistuses erivajadustega lastele korraldatud haridusasutustesse
sotsiaaltranspordivedude osas on tegemist nn jagatud sõiduteenusega (liinivedu).
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?abivajava inimese teenusevajaduse hindamine?
KirjeldusKirjeldus:
Abivajava inimese teenusevajaduse hindamiseks kasutatakse spetsiaalseid hindamisinstrumente (täiskasvanutel ja
lastel erinevad hindamismetoodikad), viiakse läbi vestlused abivajaja või tema seadusliku esindajaga jne. Vajadusel
peab abivajaja esitama teenuse saamiseks ka perearstide suunamised. Seejärel teeb hoolekande spetsialist või
lastekaitse spetsialist otsuse (ametniku otsus). Kui inimene vajab täiendavat teenusmahtu, siis spetsialist hindab
uuesti abivajaduse ja sellele tuginedes teeb otsuse sotsiaalhoolekande komisjon (aluseks volikogu määrus).
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?Kas on hinnatud abivajava inimese maksevõime?
KirjeldusKirjeldus:
Üldjuhul abivajava inimese maksevõimet ei hinnata. Rahaliste vahendite puudumisel omaosaluse tasumiseks teeb
spetsialist majandusliku toimetuleku analüüsi ja sotsiaalhoolekande komisjoni otsusega määratakse toetus
(volikogu kord). Lastele suunatud sotsiaaltransporditeenuse määramisel raske ja sügava puudega lastele
perekonna maksevõimet ei hinnata, sest ESF vahenditest rahastatakse teenuseid raske ja sügava puudega lastele.
Sotsiaaltransporditeenust vajavatele lastele, kellel ei ole määratud puuet, hinnatakse lastekaitse spetsialisti poolt
ka perekonna sotsiaal-majanduslikku toimetulekut. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?Kas ja kuidas on teenuse korraldamine seotud ülalpidimiskohustustega inimeste võimalustega?
KirjeldusKirjeldus:
Ülalpidamiskohustustega inimeste võimalustega teenuse korraldamisel arvestatakse vaid siis, kui abivajajal on
toimetulekuraskused. Kui inimene ei ole suuteline tasuma omaosalust ja vajab sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast
täiendavat rahalist abi omaosaluse tasumiseks, hinnatakse ka ülalpidamiskohustusega pereliikmete võimalusi. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? Kas ja kuidas on teenuse korraldamise protsessi kaasatud inimene ise ja tema lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamise protsessi on alati kaasatud inimene ise ja vajadusel ka tema lähedased. Laste puhul
hinnatakse lapse abivajadust, suheldakse lapsega ja lapsevanematega.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

VÕLANÕUSTAMISTEENUS

HinnangudHinnangud

Tartu linna heaolupro il 2021

127



Teenuse saajate arv aastas KOV:i kaudu (teenust osutab lisaks nt Teenuse saajate arv aastas KOV:i kaudu (teenust osutab lisaks nt Töötukassa (ESFI vahenditest).Töötukassa (ESFI vahenditest).
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaaltööteenistuses töötab võlanõustaja. Teenuse saajate,
kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poolt suunatud isikute arv aastas on 221 inimest (2020 aasta seisuga).
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas (Milline sihtrühm teenust enim vajab? Palju on toimetulekutoetuseHinnanguline teenuse vajajate arv aastas (Milline sihtrühm teenust enim vajab? Palju on toimetulekutoetuse
saajaid antud teenuse saajate seas?)saajaid antud teenuse saajate seas?)
KirjeldusKirjeldus:
Analüüsides Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna võlanõustaja töökoormust, on teenuse vajajate
tegelik hulk suurem. Tartu Linnavalitsus vajaks kaks võlanõustajat. Kõige enam vajavad võlanõustamise teenust
madalate sotsiaalsete oskustega ja väiksema sissetulekuga inimesed. Toimetulekutoetuse saajate arv
võlanõustamise teenuse saajate hulgast on 38 inimest.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine? (sh liikumisraskustega inimestele)Võimalus, etTeenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine? (sh liikumisraskustega inimestele)Võimalus, et
teenuseosutaja tuleb ise kohale?teenuseosutaja tuleb ise kohale?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on loodud kõik võimalused võlanõustamise teenuse kättesaamiseks. Arvestatud on nii
liikumisraskustega inimestega kui ka nende vajadustega, kelle juurde läheb võlanõustaja koju. Oluline on märkida,
et võlanõustaja töökoht asub Annelinnas, kus on hea ligipääsetavus ühiskondliku transpordiga. Erivajadusega
inimestele on linna poolt tagatud ka sotsiaaltranspordi kasutamise võimalused teenusele pääsemiseks.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (sh isiku omaosaluse suurus) Ka juhul kui inimene on pöördunud iseKuidas on kaetud teenuse finantseerimine? (sh isiku omaosaluse suurus) Ka juhul kui inimene on pöördunud ise
otse teenuseosutaja poole.otse teenuseosutaja poole.
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna struktuuris on loodud võlanõustaja ametikoht. Teenus on
kõigile abivajajale tasuta, sõltumata sellest, kas inimene on teenusele suunatud sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
spetsialisti poolt või ta on pöördunud omal initsiatiivil.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on korraldatud Kuidas on korraldatud abivajava inimese teenusevajaduse hindamine? abivajava inimese teenusevajaduse hindamine? Kas on hinnatud abivajava inimeseKas on hinnatud abivajava inimese
maksevõime? (tervikliku abivajaduse hindamise käigus juba)maksevõime? (tervikliku abivajaduse hindamise käigus juba)
KirjeldusKirjeldus:
Sotsiaaltöö spetsialist hindab inimese abivajadust. Sekkumisvajaduse korral spetsialist soovitab või vajadusel
suunab inimese võlanõustaja poole. Võlanõustaja selgitab ise välja kliendi abivajaduse ja koostab kliendile
individuaalse tegevuskava. Samuti on võimalus igal linnakodanikul pöörduda võlanõustaja poole omal initsiatiivil
ilma sotsiaaltöö spetsialisti sekkumiseta. Abivajava inimese maksevõimet teenuse saamiseks ei hinnata ja teenus
on kõigile pöördujatele tasuta kättesaadav.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?Inimese vaba tahtega arvestamine teenuse korraldamisel ja osutamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Teenus on vabatahtlik ja alati arvestatakse inimese tahtega, sest ainult selline töökorraldus kliendi ja võlanõustaja
vahel tagavad tulemusliku ja lahendusele suunatud koostöö.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kui palju on piirkonnas teenuseosutajaid?Kui palju on piirkonnas teenuseosutajaid?
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KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas osutavad võlanõustamise teenust Tartu Linnavalitsuse võlanõustaja (1 spetsialist), MTÜ
Majandusnõustamine (1 spetsialist) ja võlanõustajad Töötukassas. Lisaks osutatakse võlanõustamise teenust ka nn
teiste teenuste sees, mida osutavad nt Johannes Mihkelsoni Keskus, Naiste Tugikeskus, ProVida. Seega Tartu
linnas on võlanõustamise teenus kättesaadav iga abivajaja jaoks.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas teenuse korraldamise protsessi on kaasatud inimene ise ja tema nõusolekul ka lähedased? Kas teenuse korraldamise protsessi on kaasatud inimene ise ja tema nõusolekul ka lähedased? 
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse korraldamise protsessi on alati kaasatud inimene ise ning vajadusel ja tema nõusolekul ka lähedased.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Milliste teiste toetavate teenuste saaks katta inimese abivajaduse? (näiteks tugiisikuteenus- eelarve koostamine jaMilliste teiste toetavate teenuste saaks katta inimese abivajaduse? (näiteks tugiisikuteenus- eelarve koostamine ja
tark majandamine, koduse sooja toidu valmistamine värskest toorainest)tark majandamine, koduse sooja toidu valmistamine värskest toorainest)
KirjeldusKirjeldus:
Analüüsides toimetulekuraskustes inimeste pöördumiste põhjuseid, on kujunenud selge teadmine, et probleeme
ennetava tegevusena võiks tugiisikuteenus sisaldada ka majandamise õpetamist võlanõustamise komponendiga,
nt eelarve koostamine, samuti praktiliste oskuste õpetamist madalate sotsiaalsete oskustega inimestele, nt
toiduvalmistamine.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas KOV pakub lisaks kohustuslikele teenustele ka toimetulekuõpet? Kas KOV pakub lisaks kohustuslikele teenustele ka toimetulekuõpet? 
KirjeldusKirjeldus:
Kaudselt on linna poolt rahastatud ka toimetulekuõpe. Näiteks toetatakse mittetulundusühingut, mis tegeleb
toiduvalmistamise koolituste läbiviimisega toidupangast toidu saajatele ja väheste oskustega
toimetulekuraskustes inimestele.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

VARJUPAIGATEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hallatav asutus Varjupaik osutab teenust. Teenuse saajate
hulk on 38 inimest aastas. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastasHinnanguline teenuse vajajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Varjupaigateenuse vajajate arv vastab Tartu linna tänasele teenuse osutamise võimalusele ja mahule.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamineTeenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine
KirjeldusKirjeldus:
Ligipääs teenusele on väga hea. Varjupaiga asukohale on ligipääs nii ühistranspordiga kui ka jalgsi, mis arvestades
Tartu suurust on mõistlik.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)
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Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimesteleTeenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele on tagatud. Majja sisenemiseks ja sees liikumiseks on kaldteed.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusekomponentide aspekt (Kas tegemist vaid magamisvõimalusega või pakutakse lisaks muid toetavaidTeenusekomponentide aspekt (Kas tegemist vaid magamisvõimalusega või pakutakse lisaks muid toetavaid
teenuseid?)teenuseid?)
KirjeldusKirjeldus:
Teenus on laiapõhjaline. Varjupaigas on tööl sotsiaaltöötaja, kelle tööülesanded on klientide nõustamine ja
toetamine. Samuti toimub teenusel olijate igapäevane juhendamine. Olulised teenuskomponendid varjupaiga
teenuse osana on iseseisvalt toiduvalmistamise võimalus, pesupesemisevõimalus jne.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

TURVAKODUTEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas osutavad turvakoduteenust kaks Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna allasutust: Tartu
Laste Turvakodu (teenus lastele ja lastega peredele) ja Tartu Varjupaik (teenus täisealistele, kes ei saa elada oma
tegelikus elukohas või kellel puudub elukoht). Tartu Varjupaiga juurde loodud turvakoduteenus alustas tegevust
2021. aastal ja selleks on Varjupaiga ruumides 2 turvakodutuba, st 4 teenuskohta. Tartu Laste Turvakodus on 15
teenuskohta. Kuigi turvakodu on enamasti klientidega täidetud, on oluline muutus toimunud viimaste aastate
jooksul selles, et turvakodus viibivate Tartu linna laste arv on drastiliselt kahanenud ja teenust osutatakse
lähikondsete valdade lastele. Tartu linna vaates ei ole mõistlik selline ressursikasutus, sest vaatamata sellele, et
teenus teistele omavalitsustele on tasuline, ei kata see Tartu linna kulutusi asutuse ülalpidamiseks. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastasHinnanguline teenuse vajajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Laste Turvakodus on 15 teenuskohta ja Tartu Varjupaigas 4 turvakodu teenuskohta. Teenuse saajate arv on
aastas kuni 40 abivajajat. Teenuskohtade arv on piisav ja katab Tartu linna vajaduse.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenuse tagamine abivajajale (Kas kohtade arv on piisav, et teenust abivajajatele tagada?)Teenuse tagamine abivajajale (Kas kohtade arv on piisav, et teenust abivajajatele tagada?)
KirjeldusKirjeldus:
Kohtade arv on piisav, et tagada teenuse kättesaadavus abivajajatele nii täiskasvanute kui laste vaates.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamineTeenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine
KirjeldusKirjeldus:
Mõlemale turvakoduteenust osutavale asutusele on ligipääsetavus väga hea. Hea asukoht tagab võimaluse
kasutada nii ühistransporti, isiklikku autot kui ka jalgsi liigelda.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimesteleTeenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele on väga hea. Erivajadustega inimestele on tagatud ligipääs majja
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kui ka võimaldatud liikumine majas sees.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenuse komponentide aspekt (Milliseid komponente teenus täna ei kata ning millised on arendusvõimalused?)Teenuse komponentide aspekt (Milliseid komponente teenus täna ei kata ning millised on arendusvõimalused?)
KirjeldusKirjeldus:
Teenuse arendamise vaates ei ole vaja lisada täiendavaid komponente, vaid eelkõige suunata ressurssi kliendi
nõustamiseks iseseisval hakkamasaamisel.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on korraldatud teenuselt väljumine?Kuidas on korraldatud teenuselt väljumine?
KirjeldusKirjeldus:
Teenuselt väljumisel on erinevad variandid: abivajaduse äralangemisel ja omal soovil lahkub klient iseseisvalt
(täiskasvanud teenusesaaja), laps paigutatakse asendushooldusele või perekonna ja lapse abivajaduse hindamisel
ja toetavatele teenustele suunamisel puudub vajadus lapse eraldamiseks perekonnast ja laps läheb koju tagasi.
Teenuse korraldamist reguleerib Tartu Linnavolikogu kord teenuse osutamiseks.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

ELURUUMI TAGAMISE TEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on tagatud sotsiaaleluruumi teenus erinevatel viisidel: sotsiaalmajutus üksikutele, peremajutus,
sotsiaalkorterid (üürilepinguline suhe). Tartu linnas on kahel majal korrapidamissüsteem (Peetri ja Nisu tänaval).
Ülejäänud eluruumid on korrapidamissüsteemita. Eluruumi tagamise teenusel on 502 isikut, so 336 perekonda
(2020. aasta andmed). Selgelt on märgata trendi teenusevajaduse vähenemisele.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastas (lisaks järjekordades väljenduvatele arvudele, võiks analüüsida omaHinnanguline teenuse vajajate arv aastas (lisaks järjekordades väljenduvatele arvudele, võiks analüüsida oma
piirkonnas lagunenud majades, pooltühjades kortermajades vms elavaid inimesi, kes potentsiaalselt vajaksid uutpiirkonnas lagunenud majades, pooltühjades kortermajades vms elavaid inimesi, kes potentsiaalselt vajaksid uut
elukohta)elukohta)
KirjeldusKirjeldus:
Sotsiaalmajutusteenuse eesmärk on võimaldada teenuse saajale elukoht. Nõustamise, juhendamise ning
tugiteenuste osutamisega tagatakse isiku või perekonna võimalikult iseseisev toimetulek, eesmärgiga edaspidi
iseseisvalt oma igapäevaelu korraldada. Teenust osutatakse isikule või perele, kelle elukoht rahvastikuregistris on
Tartu linn, kellel puudub eluruumi kasutamise võimalus ja kes vajab igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel
individuaalset nõustamist, juhendamist ning tugiteenuseid. Teenuse saajale võimaldatakse elukoht eluruumi osa
kasutusse andmisega (voodikoht toas), koos abiruumide ja esemete kasutamise õigusega. Tasu eluruumi osa
kasutamise eest ühes kuus on 30% riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist. Teenust lastega peredele
osutatakse Rahu 8 (Turvakodu filiaal) ja üksikutele täisealistele Peetri 16c (Varjupaik). Sotsiaaleluaseme teenuse
eesmärk on kindlustada eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes ei suuda enda ja oma perekonna vajadustele
vastavat eluruumi tagada. Teenust osutatakse inimesele, kes ei ole ebapiisavate füüsiliste võimete või psüühiliste
erivajaduste ja/või materiaalse seisundi tõttu võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise
võimalust. Tartu linnas on selge trend teenusevajaduse vähenemise suunas.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Takistused/põhjused ja võimalusedpuudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). Takistused/põhjused ja võimalused
olukorra parandamiseksolukorra parandamiseks
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KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnal on piisavas mahus vabu eluruume sotsiaaleluasemeteenuse osutamiseks. Vaatamata sellele on
mõlemale teenusele (nii sotsiaalmajutus kui ka sotsiaaleluruum) saamisel mõningane ooteaeg. See on tingitud
sellest, et linnale kuuluvad vabad korterid ei pruugi sobida abivajajale, nt väike korter vs paljulapseline pere, kõrge
korrus vs liikumispuudega inimene ja muud juhtumid. Ooteaeg ei ole enamasti pikem kui kolm kuud.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on korraldatud eluruumi kohandamine erivajadustega inimesteleKuidas on korraldatud eluruumi kohandamine erivajadustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
Erivajadustega inimeste eluruumi kohandamiseks maksab Tartu linn toetust sügava liikumispuudega ja
progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega inimesele, kelle elukohana on rahvastikuregistris
registreeritud Tartu linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse. Hoolekande spetsialist hindab
kodukülastuse, vestluse ja esitatud andmete alusel kohandamise põhjendatust. Taotluses esinenud puuduste
kõrvaldamiseks antakse tähtaeg. Kui puuduseid ei kõrvaldata tähtajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.
Spetsialistil on õigus nõuda lisadokumente, ka täiendavate hinnapakkumiste esitamist, külastada kohandamist
vajavat eluruumi ja teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks. Linnale kuuluvate eluruumide
kohandamine toimub sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ja linnavara osakonnaga koostöös - hinnang vajadusele
sotsiaaltöötaja poolt, finantseerimine ja teostus linnavarade poolt.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?
KirjeldusKirjeldus:
Eluruumi kohandamise teenuse finantseerimiseks on erinevad lahendused: Euroopa Sotsiaalfondi vahendid, Tartu
linna vahendid sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kaudu ja Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna kaudu (nii
kohandus kui ka parendus- ja remonditööd).
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

LAPSEHOIUTEENUS

HinnangudHinnangud

Teenuse saajate arv aastasTeenuse saajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Lapsehoiuteenuse saajate arv 2020. aastal oli 1191. 2019. aastal sai teenust 1103 last. Teenuse saajate arv
sisaldab nii erivajadusega laste lapsehoiuteenust kui ka traditsioonilist lastehoidu (alternatiivina lasteaiale).
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Hinnanguline teenuse vajajate arv aastasHinnanguline teenuse vajajate arv aastas
KirjeldusKirjeldus:
Hinnanguliselt ei ole teenuse vajajate arv suurem praegusest saajate arvust, st numbrilist kasvu pole. Küll aga on
kasvamas teenuse maht, st vajatakse teenust suuremas mahus. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujateTeenusele saamise ooteaeg/järjekord (näitab rahuldamata nõudlust, mis võib olla põhjustatud teenuse pakkujate
puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). puudusest, rahapuudusest, ebasobivatest aegadest, hajaasutustest vm). 
KirjeldusKirjeldus:
Teenusele saamisel ootejärjekorda ei ole. Küll aga võib mõningane viivitus tekkida sellest, et konkreetse
abivajadusega lapsele pole just talle sobivat lapsehoiuteenuse osutajat. Peamine probleem Tartu linna jaoks
lapsehoiuteenuse korraldamisel on teenuseosutajate vähesus. Muudel põhjustel, sh rahapuudus, teenus osutama
ei jää.
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HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Teenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamineTeenusele ligipääs ühistranspordiga /transpordikulude hüvitamine
KirjeldusKirjeldus:
Ligipääsetavust lapsehoiuteenusele on raske hinnata, sest teenust osutatakse väga erinevates kohtades, sh
abivajava lapse kodus. Tartu linna ühistranspordivõrk võimaldab kasutada teenusele sõitmiseks ühistransporti.
Oluline on märkida, et lapsehoiuteenusele saamiseks on võimalik kasutada sotsiaaltransporditeenust. Eraldi
transpordikulude hüvitamist ei toimu.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenusele ligipääs liikumisraskustega inimesteleTeenusele ligipääs liikumisraskustega inimestele
KirjeldusKirjeldus:
Liikumisraskustes inimeste ligipääsetavust teenusele pole võimalik hinnata, sest teenust osutatakse väga
erinevates kohtades, sh lapse kodus. Väljaspool kodu osutatavale teenusele sõitmiseks on võimalik kasutada
sotsiaaltransporditeenust, sh kohandatud transporti.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?Kuidas on kaetud teenuse finantseerimine?
KirjeldusKirjeldus:
Lapsehoiuteenust finantseeritakse erinevatest allikatest: Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ja Tartu linna eelarvelised
vahendid, sh toetusfondist kohalikule omavalitsusele.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

MILLISEID TEENUSEID KOV LISAKS OSUTAB?

HinnangudHinnangud

Teenus 1Teenus 1
Teenuse nimiTeenuse nimi:
Heaolumeistri teenus 
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Heaolumeistri ülesanne on vähendada eakate kukkumisriske koduses keskkonnas. Lisaks koduse keskkonna
hindamisele ja kergemale kohandamisele tuleb heaolumeister appi, kui inimene on kodus kukkunud -
heaolumeister reageerib väljakutsele ning kasutades tänapäevaseid seadmeid aitab kukkunu tagasi
ratastooli/voodisse Sellega vähendatakse kiirabi ja päästeameti väljakutseid. Heaolumeister abistab eakaid
lihtsamate koduste töödega, mille tarvis spetsiaalset meistrimeest on ebaotstarbekalt kallis tellida, kuid mille
tegemata jätmine või iseseisvalt tegemine võib eakal põhjustada kukkumisi. Peamiselt nõustatakse ja
paigaldatakse abivahendeid (käsipuud, potikõrgendused), mis on eakale määratud kukkumisriski vähendamiseks,
kuid mille paigaldust ei teosta tarvikut müüv/rentiv ettevõte. Heaolumeister teostab ka lihtsamaid koduseid töid,
mis eeldavad ronimist, nt abistab kardinate, lambipirnide, suitsuanduri patareide vahetamisel või abistatakse õige
spetsialisti leidmisel keerulisemateks ehitustöödeks, koristus- ja kolimistöödeks. Heaolumeister teostab eakate
koduse keskkonna hindamise ning aitab kõrvaldada kukkumisriske (kinnitab lahtised vaibad, abistab mööbli
ümberpaigutamisel jne). Vaatamata sellele, et tegemist on uue teenusega, on teenusesaajate arv ligikaudu 200
aastas. Oluline on märkida, et uue teenuse kohta on levinud informatsioon ja usaldus teenuse osutajate ja
kvaliteedi suhtes on kasvanud. Sellest tulenevalt on teenuse kasutajate arv kasvavas trendis. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenus 2Teenus 2
Teenuse nimiTeenuse nimi:
Perekülastusteenus 
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ParanemasVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.8

   

Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Perekülastusteenus on perede tugiisikuteenus, millega toetatakse lapsevanemate toimetulekut peres kasvava 0-7-
aastase, erandina kuni 10-aastase lapsega. Koos tugiisikuga toimub lapsevanemate juhendamine lapse
hooldustoimingute ja eakohaste tegevuste läbiviimisel, kooliks ettevalmistumisel ning lapsele turvalise ja toetava
elukeskkonna loomises pere elukohas. Läbi toetuse suureneb lapsevanema teadlikkus oma lapse vajadustest,
suurenevad positiivsed vanemlikud oskused. Teenuse sihtgrupp on väheste vanemlike oskustega lapsevanemad.
Teenuse saajate arv on kuni 40 perekonda kuus. Teenuse vajajate arv ei ole märkimisväärselt suurem pakkumisest.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teenus 3Teenus 3
Teenuse nimiTeenuse nimi:
Hoolduskoordinatsiooni teenus
Teenuse kirjeldusTeenuse kirjeldus:
Hoolduskoordinatsiooni arendamisega seotakse sotsiaal- ja tervishoiusüsteem viisil, mis võimaldab tartlastel
saada mõlemast süsteemist sidusat abi. Esimene hoolduskoordinaator alustas tööd 2018. aastal. Projekti käigus
palgati juurde kaks hoolduskoordinaatorit, kes töötavad tihedalt koos perearstidega. Nii saavad keerulise
terviseprobleemiga inimesed endale sobilikuma abi nii tervishoiusüsteemist kui vajalikud toetavad teenused
hoolekandesüsteemist. Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi.
Hoolduskoordinaatorid aitavad kliente ja nende lähedasi, nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuste korraldamisel ning on
toeks perearstidele sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamisel. Teenuse saajate arv on 50 kvartalis ühe
koordinaatori kohta, st umbes 200 inimest aastas. Tartu linnas on palgal kolm hoolduskoordinaatorit, kelle
töökohad asuvad tervisekeskuste juures. Teenuse saajate hulk on kasvavas trendis, mistõttu on Tartu linn oma
struktuuri lisanud hoolduskoordinaatorite töökohad, mida rahastatakse nii Euroopa Sotsiaalfondi kui ka Tartu linna
eelarvest.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu linnas on abivajajatele tagatud kõik toetavad teenused - nii sotsiaalhoolekande seadusest tulenevad
kohustuslikud teenused kui ka linna initsiatiivil loodud teenused.

Linna poolt osutatavad teenused võib jagad kaheks:

1. Teenused, mis on suunatud koheseks sekkumiseks abivajaduse korral;
2. Ennetavad teenused/tegevused.

Kõikide sotsiaalteenuste eesmärk on abistada inimest tema iseseisva toimetuleku tagamisel.

Valdkonna ekspertide sõnul vajavad olemasolevatest teenustest kõige enam arendamist koduteenused ja
tugiisikuteenus. Mõlema nimetatud teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku toetamine. Mõlemad
teenused on suunatud erinevates eagruppides olevatele inimestele - lapsed, sh erivajadusega, lastega pered,
tööealised ja eakad, samuti linna eestkostel olevad lapsed ja täisealised. Vajalik on olemasolevate teenuste
ümberdisainimine, et vältida erinevate teenuste all olevate sarnaste teenuskomponentide osutamist. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

Tartu linna heaolupro il 2021

134



4.1.2 Toimetulekutoetuse saajad

Toimetulekutoetuse saajate hulk

Joonis 4.1.2 .a Toimetulekutoetuse saajate hulk

Toimetulekutoetust saanud perekonnad

Joonis 4.1.2 .b Toimetulekutoetust saanud perekonnad
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Toimetulekutoetuste maksmise taust

HinnangudHinnangud

Kas analüüsite millistesse sihtrühmadesse toimetulekutoetuse saajad kuuluvad? Milliseid sihtrühmi enim väljaKas analüüsite millistesse sihtrühmadesse toimetulekutoetuse saajad kuuluvad? Milliseid sihtrühmi enim välja
tooksite?tooksite?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistid analüüsivad regulaarselt toimetulekutoetuse
saajate sihtrühma. Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri statistika kohaselt on (juulikuu 2021. aasta andmed)
toimetulekutoetuse saajate hulgas 340 peret, neist töötu pereliikmega peresid 182. Enamuses toimetulekutoetust
saavatest peredest on tööealised. 340-st toimetulekutoetust saavast perest on lastega peresid 134 ja ühe
täisealisega peresid on 98. Seega peamine toimetulekutoetust saav sihtrühm on töötuga pered, sh 1-liikmeline
töötu toetuse saaja. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas abivajadus on terviklikult hinnatud kohe kui inimene pöördub abivajadusega? Kas abivajadus on terviklikult hinnatud kohe kui inimene pöördub abivajadusega? 
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas tegeleb toimetulekutoetuse määramise ja maksmisega
sotsiaaltööteenistus. Spetsialistid hindavad koheselt ja terviklikult iga pöörduja abivajadust. Selleks viiakse läbi
kodukülastused, vestlused abivajaduse hindamiseks, abivajaja sotsiaalmajanduslik analüüs. Spetsialisti ülesanne
on hinnata, milliste sekkumistega saab inimese abivajadust toetada, kas tegemist on ühekordse abivajadusega, nt
ühekordne toetus või vajab probleemilahendus pikemaajalist sekkumist ja toetavatele teenustele suunamist.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Milliseid toetavaid teenuseid ning toetusi on lisaks pakutud toimetulekusaajatele, mis toetaks nende iseseisvatMilliseid toetavaid teenuseid ning toetusi on lisaks pakutud toimetulekusaajatele, mis toetaks nende iseseisvat
toimetulekut? toimetulekut? 
KirjeldusKirjeldus:
Täiendavalt pakutakse teenuseid ja toetusi vastavalt abivajaja personaalsele abivajadusele, nt võlanõustamine,
tugiisikuteenus, psühholoogiline nõustamine, toiduabi vms. Kõik nimetatud teenused on kättesaadavad ja ka linna
poolt finantseeritud, st abivajajale tasuta.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Palju inimesi/perekondi on viimaste aastate lõikes väljunud toimetulekutoetuste saajate ringist iseseisvale elulePalju inimesi/perekondi on viimaste aastate lõikes väljunud toimetulekutoetuste saajate ringist iseseisvale elule
ning millised meetmed on seda toetanud?ning millised meetmed on seda toetanud?
KirjeldusKirjeldus:
Toimetulekutoetuse saajate arv on vähenenud. Puudub täpne statistika, kui palju on viimaste aastate jooksul
toimetulekutoetuse saajate ringist väljunud. Toetuse saajate aruandluses kajastuvad keskmiselt 400 perekonda
kuus. Toetuse saajate täpse mahu välja toomine on keeruline (võimalik vaid nn käsitööna), sest paljud on
igakuiselt korduvad toimetulekutoetust saavad pered. 2020. aastal oli mõningane toimetulekutoetuse saajate arvu
tõus. Puudub statistika, kas ja kui palju oli toetuse saajate hulgas uusi või korduvaid peresid. Sotsiaaltöötajate
sõnul on toetuse saajate arv suurenenud pigem uute klientide arvelt. Oluline on märkida, et korduvate toetuste
saajatega tehakse aktiivset tööd. Korduvate toetuse taotlejatega alustatakse juhtumimenetlust, mis sisaldab
tegevuskava koos toetavatele teenustele suunamisega, nt võlanõustamine, karjäärinõustamine, psühholoogiline
nõustamine.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Toimetulekutoetuse taotlemise statistikast on näha, et aasta-aastalt on toetuse saajate arv langustrendis. Tartu
linnas toimetulekutoetust taotlevate ja saavate inimeste arv on väike, arvestades linna elanikkonna suurust.
Toetuse saajate suhteliselt väike hulk on tingitud madalast töötusest, keskmisest kõrgemast palgatasemest,
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ettevõtluse ja töökohtade olemasolust. 

Peamine väljakutse Tartu linna jaoks on pikaajaliste toetuse saajate aktiveerimine ja toetavatele teenustele ja
tegevustele suunamine. Tartu linnas on keskmiselt 150 pikaajalist toimetulekutoetuse saajat. Sotsiaalhoolekande
seadusest tulenevalt on toimetulekuraskustesse sattunud leibkondadele oluline pakkuda terviklikku abi - hinnata,
millist abi lisaks toimetulekutoetusele vajatakse. Tuginedes rahvusvahelisele praktikale ja teadmisele, et kuigi
toimetulekutoetusel on oluline roll materiaalse toimetuleku tagamisel, on toetavad teenused väga tähtsad.
Eeltoodust ka Tartu linna arenguvajadus. Oluline on siinkohal märkida, et linna tasandil on probleemi
teadvustatud ja planeeritud on järgnevad tegevused: klientide profileerimised, vajaduste kaardistamised ja uute
sekkumiste väljatöötamised, sh ennetavad teenused. Viimaste osas soovitakse rakendada teiste KOV-ide parimaid
praktikaid, nt toimetulekuõpe, majandamisnõustamine jm.

Tartu linna praktikale tuginedes võib olla mõistlik kaaluda pikaajalise toimetulekutoetuse saaja profileerimist
riiklikul tasandil ja sihipärasemate toetuste loomist.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

4.1.3 KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

KOV eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvad toetused

HinnangudHinnangud

Kirjeldage, milliseid sissetulekust sõltuvaid toetusi KOV maksab ning milliste sihtrühmade milliseid vajadusiKirjeldage, milliseid sissetulekust sõltuvaid toetusi KOV maksab ning milliste sihtrühmade milliseid vajadusi
toetused katavad.toetused katavad.
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna poolt makstavad sissetulekust sõltuvad toetused on toimetulekutoetus, lasteaia kohamaksu ja
toidutoetus, hooldajatoetus puudega lapse hooldajale, hooldajatoetus puudega täisealise hooldamise eest.
Täiendavad sotsiaaltoetused on erakorraline toetus, abivahenditoetus, ravitoetus, küttetoetus, kolimistoetus,
remonditoetus, eluruumi sisustamise toetus, lapse toimetulekutagamise toetus, transporditoetus. Toetusi
makstakse juhtumipõhiselt vastavalt inimeste vajadusele, seetõttu ei ole võimalik kindlaid sihtrühmi välja tuua. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Muud KOV eelarvest makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused

HinnangudHinnangud

Kirjeldage, milliseid sissetulekust mittesõltuvaid toetusi KOV maksab Kirjeldage, milliseid sissetulekust mittesõltuvaid toetusi KOV maksab ning milliste sihtrühmade milliseid vajadusining milliste sihtrühmade milliseid vajadusi
toetused katavad.toetused katavad.
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas makstakse järgmisi sissetulekust mittesõltuvaid toetusi: täiendav lapsetoetus (sünnitoetus),
aabitsatoetus, matusetoetus, Tšernobõli veterani toetus, eaka toetus (100-aastane ja vanem tartlane), vältimatu
sotsiaalabi ootamatute elusündmuste puhul, eluruumi kohandamise toetus (nii linna eelarvest kui ESF vahenditest)
ja aukodaniku toetus.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu linna poolt tagatakse kõik seadustest tulenevad teenused ja toetused, millele lisanduvad veel täiendavalt
linna eelarvelistest vahenditest makstavad toetused. Toetused jagunevad universaaltoetusteks ja sissetulekust
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sõltuvateks. Toetuse saamise eeldus on registreeritud elukoht Tartu linnas, va vältimatu sotsiaalabi korral. Linna
registreeritud elanikele makstakse sünnitoetust, lasteaia kohamaksu toetust, lasteaia toitlustamise
toetust, toimetulekutoetust, matusetoetust jm.[3] 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on kindlustada läbi toetuste ja teenuste inimestele vaimne, rahaline ja aineline
toimetulek, iseseisev või võimalikult väikese kõrvalabiga hakkama saamine. 

Tartu linna suund on vähendada toetuste maksmise osakaalu. Rahalist toetust saaks asendada erinevate toetavate
meetmete (juhtumikorralduslik töö) ja inimese abivajadusele sihitatud teenuste tagamisega. Näitena, Tartu
linn tasub õendusabi, ravikindlustamata isikute ambulatoorse ravi arved, eakatele abivajajatele on tagatud sooja
toidu kojuvedu, toidupanga teenus jpm.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

4.1.4 Sotsiaaltoetuste ja teenuste analüüs sihtrühmade põhiselt

Abivajajate sihtrühmad läbi elukaare

HinnangudHinnangud

Lapsed (0-17 a)Lapsed (0-17 a)
Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavusErinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus:
Abivajajate sihtrühmad on vanemliku hoolitsuseta lapsed, erivajadusega lapsed, koolikohustuse mittetäitjad,
sõltuvusprobleemidega lapsed ja noored, abivajavad lapsed (Lastekaitseseaduse alusel). Abivajavatele lastele on
tagatud kohaliku omavalitsuse poolt kõik kohustuslikud teenused, lisaks linna eelarvest makstavad täiendavad
teenused ja toetused, nt nõustamisteenused, teraapiad, vanemluskoolitused jm. Teenuste ja toetuste osutamine
abivajavatele lastele on paindlik ja toetav sekkumine on kohene. Peamine väljakutse on sügava puudega lastele
uute teenuste arendamine, nt hoolduspõetus (väikeses mahus kaetakse Tartu linna eelarvest) ja välja arendamist
vajab kindlasti hospiitsteenus.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Noored (16-26 a)Noored (16-26 a)
Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavusErinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus:
Selle vanuserühma peamised abivajajate sihtrühmad on: töötud, sõltuvusprobleemidega, lähisuhtevägivallaga
seotud (nii ohvrid kui ka vägivallatsejad), mitteõppivad noored, asendushoolduselt väljuvad noored, noored pered
ja eestkostel olevad isikud (nii üksikud kui ka lastega pered). Kõigile sihtgruppidele on Tartu linna poolt tagatud
hea teenuste ja toetustega kaetus. Teenuste ja toetuste süsteem on paindlik ja kättesaadav. Peamine probleem
abivajajate toetamisel tekib olukorras, kus teenuse korraldamise ülesanne on riigil, nt erihoolekande kliendid.
Riiklikult rahastatud teenuskohti ei ole, mistõttu peab KOV katma inimese abivajaduse teiste teenustega ja oma
eelarveliste vahenditega. Kohalik omavalitsus ei tohi jätta inimest abita. Abivajajatele on kättesaadavad erinevad
Tartu linna teenused ja toetused, nt tugiisikuteenus, võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine, toiduabi,
eluasemeteenus jm. Kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavatele ja finantseeritavatele toetustele ja teenustele
lisandub väikeses mahus riiklikke toetusmeetmeid ja programme, nt NGTS (NEET-noortele), STEP programm,
Hoolivad Isad, erinevad töötute aktiviseerimise projektid koostöös erasektoriga jm. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Tööealised täiskasvanud (18-64 a)Tööealised täiskasvanud (18-64 a)
Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavusErinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus:
Peamised sihtrühmad on töötud, tööealised erihoolekandekliendid, sõltuvusprobleemidega inimesed ja
lähisuhtevägivallaga seotud inimesed (nii ohvrid kui ka vägivallatsejad). Sihtrühmadele suunatud abistavad
teenused ja toetused on Tartu linna poolt tagatud, kättesaadavus hea ja lähenemine paindlik. Tartu linnas on
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abivajajatele kättesaadavad võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine, tugiisikuteenus, eluasemeteenus,
tervisekindlustuseta inimestele kompenseeritakse ravikulud jne. Tartu linna poolt rahastatav hoolduspõetusteenus
kompenseerib osaliselt tervishoiusüsteemi vajakajäämisi. Tööealisele elanikkonnale pakub efektiivselt teenust
Töötukassa. Kohaliku omavalitsuse spetsialistide tegevust toetavate sekkumiste korraldamisel raskendab see, et
puuduvad riiklikult välja töötatud tõenduspõhised programmid, eriti sõltuvushäiretega inimeste ja
lähisuhtevägivalla all kannatavate inimeste juhtumitöös. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Vanemaealised (65 + a) Vanemaealised (65 + a) 
Erinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavusErinevad abivajajate sihtrühmad ja toetuste teenustega kaetus ning kättesaadavus:
Peamised sihtrühmad on multiprobleemidega eakad, samuti üksikud eakad. Kuivõrd suur osa eakatest on
iseseisvalt toimetulevad, kuid vajavad omavalitsuse poolt tähelepanu, siis on Tartu suunanud teenuste
arendamisega, sh sihtgrupile suunatud ürituste korraldamine, tähelepanu ka neile. Tartu linna poolt on korraldatud
eagrupi vajadustest lähtuvate teenuste ja toetuste olemasolu, kättesaadavus ja paindlikkus. Eakatele on lisaks KOV
poolt rahastatud toimetulekut tagavatele teenustele ja toetustele välja arendatud ka ennetusele suunatud
teenused, nt eakate kõnniringid, tugigrupiteenused, päevakeskuste teenused, hoolduskoordinatsioon,
heaolumeistri teenus jm. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu linna sotsiaalhoolekandelise abi suurim väljakutse on olemasolevate teenuste süsteemne korrastamine.
Tänast olukorda iseloomustab teenuste rohkus, mis omakorda on toonud kaasa mõnetise dubleerimise nii sisu kui
ka rahastuse vaates. 

Teenuste korrastamise olulised etapid:

1. Olemasolevate teenuste kaardistamine (kohaliku omavalitsuse teenused ja riigi poolt osutatavad ja
finantseeritavad teenused);

2. Kliendiprofiilide koostamine;
3. Teenuste ümberdisainimine.

Nimetatud tegevusega saab kohalik omavalitsus hoida kokku rahalisi ressursse ja klient saab teenust, mis on
sihitatud vastavalt tema abivajadusele.

Spetsialistide tähelepanekutena saab välja tuua, et Tartu vajab teenuseid, mille osutamine on etapiviisiline, st
vastavalt inimese abivajaduse suurenemisele saab kas anda juurde teenuse mahtu või lisada täiendavaid
teenuskomponente. 

Tartu linna hoolekandelise abi arendamiseks on vaja alustada teenusmajade loomisega (ideaalis uute
ehitamisega), samuti on kiiret parendust vajavad koduteenus ja erinevatele sihtrühmadele suunatud
tugiiskuteenus (arendustegevus käib).

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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4.1 Sotsiaalteenused ja -toetused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.8  3.0 4.1.1 KOV osutatavad sotsiaalteenused

3.8  3.0 4.1.2 Toimetulekutoetuse saajad

4.0  3.0 4.1.3 KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

4.0  3.0 4.1.4 Sotsiaaltoetuste ja teenuste analüüs sihtrühmade põhiselt

Kokkuvõte:

Tartu linna hoolekandeline abi, st nii teenused kui toetused, on spetsialistude hinnangul heal tasemel. Teenused
on välja arendatud, nende osutamine abijatele on kohene ja paindlik. Eraldi sihtrühma, kellega on vaja kõige
rohkem tegeleda, välja tuua ei saa, sest vaja on tegeleda kõikidele sihtrühmadele suunatud abisüsteemi
tagamisega. 

Tartu peab arvestama oma hoolekandelise abisüsteemi osutamise ja planeerimisega kindlasti järgmiste
aspektidega:

1. Rahvastik vananeb;
2. Mitu põlvkonda ei ela enam koos ja ei paku vastastikust tuge, kasvab üksielavate inimeste osakaal;
3. Toimub teenusturism, st Tartus on tagatud kvaliteetne abi, mida väiksemates omavalitsustes ei osutata ja

seetõttu pöörduvad paljud kliendid Tartu teenustele.

Selleks, et nimetatud väljakutsetega piiratud ressursside tingimustes toime tulla, on oluline suunata ressurssi
olemasolevate teenuste ümberdisainimisele ja ennetavate tegevuste ja teenuste arendamisesse.

Tartu-suurune KOV peab suuresti ise oma abivajajatele suutma abi osutada. Arvestades abivajavate inimeste arvu,
ei ole otstarbekas teiste KOV-idega koos teenuseid arendada, kuid koostöö juhtumitöö võtmes on oluline.

Riigilt ja erinevatest välisvahenditest saadavat raha sotsiaalteenuste korraldamiseks on Tartu kasutanud ja
taotlenud aktiivselt. Näitena, ESF-i rahastusega on parendatud koduhooldusteenuseid ja kohandatud eluruume.
Samuti on finantseeritud järgmiseid teenuseid ja projekte: tugiisiku- ja lapsehoiuteenused raske ja sügava puudega
lastele, hoolduskoordinaatori teenus, üksukute eakate tugigrupiteenus, ISTE projekt, erivajadusega noorte
tugiisikuteenus, sotsiaaleluruumide renoveerimine, projektid töötute aktiveerimiseks. Välisrahastuse toel on
ehitatud Nõlvaku kodu ja Tüve tn munitsipaalmajad.

Konkreetset teenust, mis vajab kõige rohkem arendamist, välja tuua ei saa. Oluline väljakutse on
valdkondadeülese koostöö (haridus, meditsiin, hoolekanne) raames teenuste arendamine ja osutamine ja
hoolekandelise abi süsteemi korrastamine.

Minuomavalitsus.fin.ee seire tulemustes on võrreldes eelneva aastaga toimunud märgatav paranemine. Nimetatud
tõus on märkimisväärne ja annab kinnitust, et kogu hoolekandelise abi osutamine on muutunud Tartu linnas
paremaks.

Arvestades Tartu suurust on võimalike abivajajate hulk suur. Tartu linnal on võimekus maksta abivajatele iseseisva
toimetuleku tagamiseks toetusi ja finantseerida teenuseid. Küll aga peab arvestama, et abivajate hulk on aastatega
kasvutrendis, mis tingib uute lähenemiste kasutusele võtmise - eelkõige ennetavad tegevused, et inimene saaks
võimalikult kaua kodus elada ja infotehnoloogiliste tugisüsteemide välja arendamine ja kasutusele võtmine.

Oluline on märkida, et väljakutse Tartu jaoks on sarnaselt teiste omavalitsustega teenusepakkujate ja
sotsiaalvaldkonna spetsialistide puudus.
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TUGEVUSED

• Erinevate vajaduspõhiste teenuste ja toetuste
kättesaadavus ja paindlikkus, nn rätsepaülikond

• Innovatiivsus

• Juhtumipõhine lähenemine

NÕRKUSED

• Valdkondade lahusus (sotsiaal, haridus, meditsiin)
ning abi- ja toetusmeetmete dubleerimine ja
killustatus

• Teenuste kvaliteedi hindamine ei ole süsteemne ega
järjepidev

• Teenusturism
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.7

   

4.2 Abivajavate lastega tegelemine

4.2.1 Abivajava lapse juhtumikorraldus

Juhtumikorralduse aspektid

HinnangudHinnangud

Lapse abivajaduse märkamine ja sellest teavitamineLapse abivajaduse märkamine ja sellest teavitamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Abivajaduse hindamineAbivajaduse hindamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Juhtumi võrgustikutööJuhtumi võrgustikutöö
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Enamik abivajavate laste juhtumitest jõuavad lastekaitsetöötajani juba varases järgus, kuid mitte alati varajasel
abivajaduse ilmnemise hetkel. Spetsialistide ja kogukonna teadlikkus märkamisest ja teavitamise kohustusest on
tõusmas. Teadlikkuse tõstmisega on tegeletud, kuid vajab jätkuvalt tööd.

Enamasti on abivajava lapse juhtumite puhul esmane abivajaduse hindamine läbi viidud 10 päeva jooksul ja
juhtumikorralduse käigus on läbi viidud põhjalik abivajaduse hindamine. Laps ja pere on olnud juhtumikorraldusse
kaasatud ja lapse arvamus on dokumenteeritud erinevatel viisidel - individuaalne vestlus lapsega, lapse jälgimine
kodukülastuse käigus jm.

Valdkondadeüleseselt toimuvad koostöövõrgustikud kui lapse ja pere abivajadus on suur ning osapoolte rollid ja
vastutus on kindlaks määratud. Võrgustikutöö vastutus on ainult lastekaitse spetsialistil. Juhtumite kõrvalt ei
tegeleta laste heaolu monitoorimise ja ennetustegevuste planeerimisega, va praegune heaoluprofiil ning
kõrvale on jäänud erinevad huvirühmad ja avalikkus.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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4.2.2 Abivajavale lapsele ja perele meetmete pakkumine

MEETMETE KÄTTESAADAVUS

HinnangudHinnangud

Vanemlike oskuste ja vanematevaheliste suhete toetamineVanemlike oskuste ja vanematevaheliste suhete toetamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Pere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseksPere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseks
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Lapse ja pere Lapse ja pere psühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korralpsühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korral
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus,Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus,
füsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapiafüsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapia
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm)Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm)
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Puudega lapse lapsehoidPuudega lapse lapsehoid
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Asendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamineAsendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Asendushoolduselt elluastujate toetamineAsendushoolduselt elluastujate toetamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Väärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamineVäärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamine
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

MEETMETE TULEMUSLIKKUS

HinnangudHinnangud

Vanemlike oskuste ja vanematevaheliste suhete toetamineVanemlike oskuste ja vanematevaheliste suhete toetamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Pere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseksPere toetamine ja nõustamine materiaalse toimetuleku tõstmiseks
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Lapse ja pere Lapse ja pere psühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korralpsühholoogiline nõustamine, sh kriisiolukorras ja sõltuvusprobleemide korral
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.7

   

HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus,Lapse arengut toetavad teenused, sh eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus,
füsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapiafüsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapia
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm)Tugiisikuteenus lapsele (sh puudega lapsele; käitumisprobleemidega lapsele jm)
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Puudega lapse lapsehoidPuudega lapse lapsehoid
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Asendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamineAsendushooldusteenus, sh perepõhise asendushoolduse eelistamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Asendushoolduselt elluastujate toetamineAsendushoolduselt elluastujate toetamine
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Väärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamineVäärkoheldud ja hädaohus olevate laste abistamine
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Teenuseid on mitmeid ja spetsialistide kättesaadavus on enamasti hea. Probleem ei ole rahastamises, vaid
teenuseosutajate ja pakkujate olemasolus või kvalifikatsioonis.

Puudus on tugiisikuteenuse ja logopeedi teenuse osutajatest. Psühholoogide juurde on pikad järjekorrad, sh
psühhiaatri juurde. Erihoolekandeteenust vajavad lapsevanemad ei saa piisavalt riiklikke teenuseid, mida saavad
samas üksi elavad psühhhiaatrilise erivajadusega inimesed, nt toetatud elamine ja kogukonnateenus. Teenuste
tulemuslikkuse osas ei tehta süstemaatilist hindamist ja analüüsi. Teenused on killustunud (riiklikud, erasektor,
tervishoid, haridus jms) või dubleerivad. Meetmete pakkumisel puudub süsteemsus, nt suure abivajaduse korral
külvatakse pere üle dubleerivate teenustega.

Valdkondadeülene koostöö on varieeruv ja ei ole varasele sekkumisele suunatud.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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4.2.3 Hädaohus lapse toetamine

REGISTREERITUD HÄDAOHUS OLEVATE LASTE JUHTUMITE ARV

Tabel 4.2.3.0 Registreeritud hädaohus olevate laste juhtumite arv

20182018 20192019 20202020

Registreeritud hädaohus olevate laste juhtumite arvRegistreeritud hädaohus olevate laste juhtumite arv 22 19 35

HÄDAOHUS LAPSE PEREST ERALDAMINE

HinnangudHinnangud

Perest eraldamise alus ja tähtaegPerest eraldamise alus ja tähtaeg
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Turvakoduteenuse korraldatusTurvakoduteenuse korraldatus
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Koostöövõrgustiku tegevus hädaohus oleva lapsegaKoostöövõrgustiku tegevus hädaohus oleva lapsega
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

HÄDAOHUS LAPSE JUHTUMIKORRALDUS

HinnangudHinnangud

1. Kas ja kuidas on KOV osalenud hädaohus lapse juhtumite menetlemisel/korraldamisel?1. Kas ja kuidas on KOV osalenud hädaohus lapse juhtumite menetlemisel/korraldamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Hädaohus oleva lapse juhtumiga tegelevad tööpäeviti Tartu linna lastekaitse spetsialistid. Lastekaitse spetsialisti
töövälisel ajal sekkub politsei koostöös Sotsiaalkindlustusametiga ning lastekaitse spetsialisti prioriteetne
ülesanne on esimesel võimalusel juhtumiga edasi tegeleda.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

2. Kuidas on korraldatud võrgustiku omavaheline suhtlemine? Millised on osapoolte rollid hädaohus oleva lapsega2. Kuidas on korraldatud võrgustiku omavaheline suhtlemine? Millised on osapoolte rollid hädaohus oleva lapsega
tegelemisel?tegelemisel?
KirjeldusKirjeldus:
Võrgustiku omavaheline suhtlemine ja rollid hädaohus oleva lapsega tegelemisel jagunevad juhtumipõhiselt.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

3. Kuidas on KOV-is korraldatud kriisiabi (näiteks kriisinõustamine enesetappude puhul vms)? Kuidas on3. Kuidas on KOV-is korraldatud kriisiabi (näiteks kriisinõustamine enesetappude puhul vms)? Kuidas on
turvakodus korraldatud esmane nõustamine?turvakodus korraldatud esmane nõustamine?
KirjeldusKirjeldus:
Turvakodus on olemas kriisiabi ja esimesel võimalusel saab laps kliinilise psühholoogi tuge. Küll mitte kohe
saabudes, vaid esimestele tööpäevadel. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)
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StabiilneVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.5

   

ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

Analüüs

Tartu linnas on hädaohus olevate laste turvalisse keskkonda paigutamine pigem hästi korraldatud. 

Tartu Laste Turvakodu peab katma Lõuna-Eesti vajaduse ja teiste kohalike omavalitsuste motivatsioon korraldada
teenus oma omavalitsuse piires on madal.

Arengukoht on kriisihooldusperede leidmine. Kriisihoolduspere eesmärk on tagada hädaohusolevale lapsele
lühiajaliselt kuid operatiivselt turvaline keskkond. Kaasuv eesmärk on vältida lapse suunamist institutsionaalsele
asendushooldusteenusele, mis oleks hädasolevale lapsele traumeeriv kogemus.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.2.4 Puudega ja/või psüühikahäirega (sh käitumishäirega) laste toetamine

Analüüs

Puudega ja psüühikahäiretega laste arv on langevas trendis, kuna muutunud on puude määramise metoodika.
2020. aastal oli Tartus 921 erivajadusega last. Lastekaitse spetsialistide tähelepanekul on erivajadustega laste arv
pigem kasvanud ning mõneti on see tingitud teadlikkuse kasvust. 

Tartu linnal puudub täielik ülevaade kõikidest teenustest, mida pakutakse erinevat liiki puudega ja
psüühikahäiretega lastele. Olemas on kindlasti järgmised teenused: lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus,
abivahenditeenus, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, rahalised toetused ravimite ostmiseks või muu taolise
tarbeks, sotsiaaltransport, viipekeele- ja tõlketeenus, hooldajatoetus lapse vanematele. Keskmise puudega ja ilma
puudeta lastele võimaldame teenuseid vastavalt lapse abivajadusele.

Vajadus erinevat liiki puudega ja psüühikahäiretega lastele teenuste järele ja teenuste pakkumine on tasakaalus.
Keeruline on leida teenuseosutajaid vastavalt lapse abivajadusele, nt sobiv tugiisik või logopeed. 

Oluline on koostöö haridusasutusega, et teenused ei oleks killustunud ja dubleerivad, nt tugiisik ei oleks
abiõpetaja rollis.

Kvaliteeti otseselt ei hinnata, kuna puuduvad tõenduspõhised (või isegi soovituslikud) kvaliteedi hindamise
mõõdikud, kuid samas ei ole laekunud kaebusi teenuse sisu osas.

Teatud valdkondade spetsialistide juurde on pikad järjekorrad või nende puudus, nt psühhiaater, psühholoog,
logopeed haridusasutuses või rehabilitatsiooniteenust pakkuvas asutuses.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

StabiilneVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

4.0

   

4.2.5 Väärkoheldud lastele suunatud tugi

Analüüs

Lapsed langevad peres eri liiki vägivalla ohvriks: imiku raputamise juhtumid, kehalise karistamise ja muu füüsilise
vägivalla juhtumid, vanematevahelise vägivalla ohvriks langemine, sh selle pealt nägemine, lapse seksuaalne
väärkohtlemine, juhuslikust sõnelusest välja kasvanud vägivaldsed konfliktid ja lapse ähvardamine
vägivallaga. Enamasti langevad lapsed vanemate vägivalla ohvriks, ent esineb ka lastevahelist vägivalda ja muude
pereliikmete poolt põhjustatud vägivalla ohvriks langemist. [1] 

Tartu linna lapsed saavad kriisinõustamist, leinanõustamist, SKA Ohvriabi teenuseid, Lastemaja teenust, sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuseid, kui vajatakse jätkutuge või muud, vastavalt abivajadusele. Teenuste kättesaadavus on
hea kõikidele Tartu linna lastele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.2.6 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavuse tagamine

Analüüs

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksteenus, mille ülesanne on laste psühhosotsiaalse toimetuleku
toetamine, eesmärgiga ennetada abivajavate laste riski- ja rikkumiskäitumise kujunemist ja süvenemist. Sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenus on riiklik teenus, mida korraldab Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavus on väga hea. Kõik taotlused, mis on
edastatud Sotsiaalkindlustusametile, on rahuldatud. Tartu Linnavalitsusel puudub ülevaade, kas ja kuidas
hinnatakse teenuse kvaliteeti ja vastavust abivajadusele.

Tagasiside ja koostöö teenuse pakkuja juhtumikorraldajaga on enamasti olnud hea ja lapse heaolu toetav.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

4.2.7 Käitumisprobleemidega ja süütegusid toime pannud lastega tegelemine

Analüüs

Alaealistele käitumisprobleemidega ja süütegusid toime pannud lastele on erinevad teenused ja programmid:
Tartu Laste Tugikeskuse teenused, 12 Sammu, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, MDFT, KLAT, "Ringist välja",
NGTS, SPIN.

Ohvriabi teenuse kättesaadavus on hea, samuti on võimalik suunata lapsed konfliktivahenduse teenusele.

Perekülastusteenus on mõeldud väikelastega peredele, teismeliste lastega peredele vajalik teenus hetkel puudub.
Sotsiaalmajutusteenust pakutakse suure abivajadusega lastega peredele, kuid paljud vanemad vajaksid
kogukonnateenust lastega peredele. Pere lahendusringi spetsialiste veel ei ole, kuid on plaanis koolitada. 

Tartus on lapsi, kes ei käi regulaarselt koolis ja veedavad oma päevi ringi hulkudes või koju kapseldudes.
Koolikohustuse mittetäitmine on tulemus ja vajab erinevaid sekkumisi vastavalt lapse ja pere abivajadusele. Tartu
Linnavalitsusel on pakkuda erinevaid teenuseid, kuid keeruline on veenda abivajajaid neid kasutama, eriti
olukorras, kus laps ja pere on probleemi lahendamisest loobunud. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

4.2.8 Kaasava hariduskorralduse rakendamine

Joonis 4.2.8.a HEV lapsed

Koolieelsetes lasteasutustes osalevate HEV laste arvKoolieelsetes lasteasutustes osalevate HEV laste arv
Üldhariduse statsionaarses õppes õppivate HEV õpilaste arvÜldhariduse statsionaarses õppes õppivate HEV õpilaste arv

2017 2018 2019 2020
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

Allikad:

KOV, EHIS

Analüüs

Tartu linn on suurt rõhku pööranud HEV lastele sobilike õpitingimuste loomiseks. Spetsialistide hinnangul on
järjest rohkem tuge vajavaid lapsi (nii tõhustatud tugi kui ka eritugi). Vaatamata sellele, et lastele puude
määramine on kahanevas trendis, kasvab spetsialistide hinnangul abivajavate laste hulk. Põhjuseks võib olla see,
et väikelastele diagnoosipanek on keeruline protsess ja sellest tulenevalt ei saa nad puuet, samuti annab tooni
riiklik hoolekandepoliitika, milles käsitletakse eelkõige lapse abivajadust, mitte puuet.

Haridusosakond on järjepidevalt teinud seireid ning analüüsinud alushariduses olevate laste arvu ja vajadusi.
Näiteks sobitusrühmade vajadus lasteaedades on kasvavas trendis. Erivajadustega laste integreerimine tavakooli
on oluline ja Tartu linn pingutab, et see võimalikult hästi toimiks, sh pööratakse rõhku koolikeskkonna füüsilisele
kohandamisele ja spetsialistide ettevalmistuse täiendamisele.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

4.2.9 Lapsed hariduslike erivajadustega õpilaste koolides

Tabel 4.2.9.1 Lapsed erivajadustega õpilaste koolides

20172017 20182018 20192019 20202020

Lapsed erivajadustega õpilaste koolidesLapsed erivajadustega õpilaste koolides 824 814 845 855

Allikad:

KOV

Analüüs

Kõikide Tartu laste info on lisaks EHIS-ele kajastatud KOV-ide hariduse infosüsteemis ARNO. Kohalik omavalitsus
ei pea eraldi arvet erikoolides õppivate laste üle. Perele ja lapsele toe ja teenuste tagamine on samadel alustel
teiste abivajatega. Kõik toetavad teenused määratakse vastavalt iga lapse individuaalsele abivajadusele ja pere
võimekusele. Erikoolidest naasnud lastel on võimalik kohaliku omavalitsuse poolt saada tugiisikuteenust,
lapsehoiuteenust, sotsiaaltransporditeenust jm.

Teenuste mahud määratakse peale lapse ja pere abivajaduse hindamist.

Tavakooli naasmisele eelneb lapse hindamine ja võrgustikutöö. Nii last kui õpetajat toetavasse rolli jääb enamasti
kooli sotsiaalpedagoog. Samuti saab laps, pere ja õpetajad vajadusel toetavat abi Tartu Hariduse Tugiteenuste
Keskuselt. Erikoolist tavakooli üleminekul arvestatakse kõigi kaasava hariduse aspektide ja parimate praktikatega.
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HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.2 Abivajavate lastega tegelemine. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

2.7  3.0 4.2.1 Abivajava lapse juhtumikorraldus

2.7  2.0 4.2.2 Abivajavale lapsele ja perele meetmete pakkumine

3.5  2.0 4.2.3 Hädaohus lapse toetamine

3.0  3.0 4.2.4 Puudega ja/või psüühikahäirega (sh käitumishäirega) laste
toetamine

3.0  2.0 4.2.5 Väärkoheldud lastele suunatud tugi

4.0  2.0 4.2.6 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavuse tagamine

3.0  3.0 4.2.7 Käitumisprobleemidega ja süütegusid toime pannud lastega
tegelemine

3.0  3.0 4.2.8 Kaasava hariduskorralduse rakendamine

3.0  2.0 4.2.9 Lapsed hariduslike erivajadustega õpilaste koolides

Kokkuvõte:

Tartu linn on riigilt saadud raha kasutanud lastele osutatavate sotsiaalteenuste osutamiseks. ESF vahendite
kasutamisel on jäägid, kuna need on suunatud spetsiifilise erivajadusega lastele ja neid rahalisi vahendeid ei saa
kasutada teiste erivajadustega laste teenuste osutamiseks. 

Aastate lõikes ei ole olulisi muutusi ja isegi teise kohaliku omavalitsusega (endine Tähtvere vald) liitumine ei
toonud kaasa muutust, sest erivajadusega lapsed, kes vajasid sotsiaalteenust, olid rahvastikuregistrijärgselt juba
Tartu linna elanike registris (teenusturism).

Rahandusministeeriumi analüüsi (minuomavalitsus.fin.ee) tulemustel on 2020. aasta andmetel laste heaolu
teenustasemeti parem ainult kolmes omavalitsuses. Kõige kõrgemad tulemused on valdkondades töötajad ja
taristu ning teenuste kättesaadavus.

Edasijõudnu tasemel on:

1. Tartus olemas lastega peredele suunatud teenuse- või kogukonnakeskus vms koht, kust lapsevanemad
saavad esmast nõu ja teenuseid lastega seotud küsimustes sotsiaal- ja/või tervishoiuvaldkonnas.

2. Kohustuslikud sotsiaalteenused on olemas ja määrusega reguleeritud: turvakoduteenus, tugiisikuteenus,
asendushooldusteenus, lapsehoiuteenus, järelhooldusteenus.

3. Lastekaitsetöös kasutatakse metoodilisi hindamisinstrumente.
4. Tartus pakutakse vähemalt ühte vanemlikke oskusi toetavat teenust KOV üksuse kehtestatud tingimustel ja

korras.
5. Vähemalt 75% lastekaitse spetsialistil on erialane kõrgharidus.

Baastasemel on teenuste süsteemsus ja tulemuslikkus, mis on arengukoht. Süsteemset teenuste hindamist ja
tagasisidestamist ei toimu. 

Tartus on Hariduse Tugiteenuste keskus, mis koordineerib hariduslike erivajadustega laste ja peredega tööd.
Käivitunud on ühised tegevused ja koostöö ka laiemalt, mitte ainult juhtumipõhiselt.
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TUGEVUSED

• Teenuste kättesaadavus ja olemasolu 

• Pädevad spetsialistid

• Teenuse määramisel arvestatakse laste vajaduste ja
seisukohtadega

NÕRKUSED

• Lastel puudub võimalus anda tagasisidet
lastekaitsetöö või teenuse kvaliteedi osas

• Teiste omavalitsustega koostöös pakutavad teenused
puuduvad ja kasutatakse Tartu linna teenuseid

• Valdkondadeülene regulaarne võrgustikutöö ei ole
korraldatud ja toimub ainult lastekaitse spetsialisti
vastutusel juhtumipõhine võrgustikutöö

4.3 Perede toetamine

4.3.1 Lastega leibkondade elamistingimused

Analüüs

Abivajavate lastega leibkondade eluruumide elamistingimustest on ülevaade olemas ja sellega tegeleb Tartu
linnas linnavarade osakond, kes teostab regulaarselt kontrolli ja vajadusel remonti. Koostöö on olemas ja
paranemas.

Abivajavate lastega perede eluruumide elamistingimuste olukord on hea. Tartus on siiski peresid, kes elavad liiga
väikestes korterites, kuna neil puuduvad rahalised vahendid suuremaid eluasemekulusid tasuda. Ka linnal on
keeruline suurperedele sobiva suurusega kortereid sotsiaaleluasemena pakkuda.

Kehvade eluruumide elamistingimustega leibkondadele võimaldatakse paremad eluruumid, mida vajadusel
remonditakse, toetatakse sisustamisel, kolimisel ja juhul kui pere soovib ise eluruume remontida. Tartu LV toetab
ka olukorras, kus pere soovib eraturul korterit üürida.

Tartu linnal on valmimas uued sotsiaalkorterid, mis antakse abivajavatele peredele kasutada sotsiaalüürilepingu
alusel.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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4.3.2 Toidupuuduses olevad lapsed

Analüüs

Pere abivajaduse hindamisel selgitatakse välja toiduabi vajadus. Toiduabi vajavad lastega pered on regulaarselt
kaardistatud, nt 2021. aasta septembris 33 last.

Meetmed olukorra parandamiseks on Toidupank, soe toit Tartu Laste Turvakodust, lasteaia toidu- ja kohamaksu
soodustus, laste päevakeskuse lõuna, algklassidele tasuta koolilõuna, toimetulekuraskustes peredele tasuta
koolilõuna ja Euroopa Liidu toiduabi.

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

4.3.3 Töö lapseootel ja lapsi omavate peredega

Teenused

Joonis 4.3.3.a Teenuste kättesaadavus

HinnangudHinnangud

PerekoolidPerekoolid
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Tartu linnas on peredele Hea Alguse perekülastusteenus ja erinevad perekoolid. Perekoolide teenust pakuvad
erinevad organisatsioonid ja asutused. 

Perekoolid

Raseduskriisi nõustamine

Teismelise eas vanemaks
saajatele suunatud tugi

Pereteraapia, paariteraapia

Lapse ja/või pere tugiisikud

Pigem halb

Pigem hea

Väga hea
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HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Raseduskriisi nõustamineRaseduskriisi nõustamine
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Rasekduskriisi nõustamist korraldatakse Tartu Ülikooli Kliinikumis.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Teismelise eas vanemaks saajatele suunatud tugiTeismelise eas vanemaks saajatele suunatud tugi
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Tartu linna peredele pakutakse Hea Alguse perekülastusteenust. Perekülastusteenuse eesmärk on vanemluse
toetamine - nii rolli, vastutuse kui ka teiste põhimõtete suunamine ja last arvestava ning arendava, nii vaimse kui
ka füüsilise, kasvukeskkonna kujundamine. Lähtudes lapsest ja tema vajadustest suunatakse lapsega pere
elukvaliteeti nii, et suureneks lapsevanema iseseisvalt toimetulemise oskused. Keskne fookus on laste heaolu.
Teenuse sihtgrupp on riskipere, kus kasvab vähemalt üks 0-7-aastane, erandina kuni 10-aastane laps. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Pereteraapia, paariteraapiaPereteraapia, paariteraapia
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Tartu Linnavalitsusel on lepingulised partnerid, kuid teenusepakkujate valik on hea nii TÜ Kliinikumis kui ka
erapraksistes.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Lapse ja/või pere tugiisikudLapse ja/või pere tugiisikud
Kirjelda teenustKirjelda teenust:
Tartu linna peredel on võimalus saada järgmiseid teenuseid ja osaleda programmides: Hea Alguse
perekülastusteenus, Peretarkuse keskuse teenused, tugiisikuteenus täisealisele, erivajadusega lastele mõeldud
tugiisikuteenus, Vanem vend ja vanem õde, erihoolekandeteenusel oleva inimese tugiisikuteenus. Vajalik on
tugiisikuteenus perele. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Tartu linnas on tagatud teenused, kuid need on killustunud ja puudub täpne ülevaade teiste teenuseosutajate
tegevusest. Eriline vajadus on tugiisikuteenusele ja meetmetele, mis on suunatud teismeliste lastega peredele.

Vajalik on süsteemne varane sekkumine ja ennetamine, nt Perepesade keskused, mis on universaalne peresid
varakult toetav meede. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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4.3.4 Vanemluse toetamine

VANEMLIKE OSKUSTE HINDAMINE JA TOETAMINE

HinnangudHinnangud

Kas ja kuidas hinnatakse KOV:s vanemlikke oskuseid ning toetamist vajavaid aspekte vanemluses?Kas ja kuidas hinnatakse KOV:s vanemlikke oskuseid ning toetamist vajavaid aspekte vanemluses?
(Hindamismeetodid, koostöö erinevate spetsialistidega)(Hindamismeetodid, koostöö erinevate spetsialistidega)
KirjeldusKirjeldus:
Vanemlike oskuste hindamine toimub STAR-is, vahenditena kasutatakse lapse heaolu hindamise käsiraamatut,
lapse arvamust, kodukülastust ja võrgustikutööd teiste spetsialistidega.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Milline on KOV:i vajadus vanemlike oskuste toetamise osas (nt hinnates vajadust pereteraapia,Milline on KOV:i vajadus vanemlike oskuste toetamise osas (nt hinnates vajadust pereteraapia,
vanemlusprogrammi pakkumise, individuaalse psühholoogilise nõustamise, tugigruppide, perelepitusteenuse jmsvanemlusprogrammi pakkumise, individuaalse psühholoogilise nõustamise, tugigruppide, perelepitusteenuse jms
osas)?osas)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse nägemuses on vajalik inimestele pakkuda vanemlusprogramme, individuaalset
psühholoogilist nõustamist, tugigruppe, perelepitust ja pere lahendusringi.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas vajajatele on kättesaadav vanemluse nõustamine (nt psühholoogiline nõustamine lapsevanematele,Kas vajajatele on kättesaadav vanemluse nõustamine (nt psühholoogiline nõustamine lapsevanematele,
pereteraapia vmt)? Kas KOV:is on olemas spetsialistid, kes on pädevad vanemluse osas tuge pakkuma? Kui ei ole,pereteraapia vmt)? Kas KOV:is on olemas spetsialistid, kes on pädevad vanemluse osas tuge pakkuma? Kui ei ole,
milliste naaber KOV:ide/organisatsioonidega tehakse koostööd, et pädevad spetsialistid/teenused jõuaksidmilliste naaber KOV:ide/organisatsioonidega tehakse koostööd, et pädevad spetsialistid/teenused jõuaksid
lapsevanemateni?lapsevanemateni?
KirjeldusKirjeldus:
Esmane lapsevanema nõustaja on haridusasutuse spetsialist või lastekaitse spetsialist. Tartu linna peredel on väga
hea valik pädevate vanemlust toetavate spetsialistide osas. Lapsevanemal on endal võimalus pöörduda nii
erapraksiste, tervishoiuvaldkonna teenusepakkujate kui ka Tartu Linnavalitsuse lastekaitse spetsialistide poole. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas KOV:i esmatasandi spetsialistidele võimaldatakse vanemluse teemal täiendkoolitusi, et ennetada jaKas KOV:i esmatasandi spetsialistidele võimaldatakse vanemluse teemal täiendkoolitusi, et ennetada ja
õigeaegselt märgata võimalikke probleeme?õigeaegselt märgata võimalikke probleeme?
KirjeldusKirjeldus:
Lastekaitse spetsialistidele võimaldatakse osaleda TAI koolitustel, sh ise valida sobivat koolitust. Lisaks korraldab
Tartu LV ka ainult enda töötajatele suunatud koolitusi pädevuse tõstmiseks.
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

VANEMLUST TOETAVAD PROGRAMMID

RidaRida

Kas ja millised vanemlusprogrammid ning kui sageli on KOV:s kättesaavad? Kui suurele sihtrühmale neidKas ja millised vanemlusprogrammid ning kui sageli on KOV:s kättesaavad? Kui suurele sihtrühmale neid
korraldatakse ning kas see vastab tegelikule nõudlusele?korraldatakse ning kas see vastab tegelikule nõudlusele?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linnas on kättesaadavad järgmised vanemlusprogrammid peredele: Imelised aastad, Vanemluse ehituskivid,
Gordoni perekool, Noorte ehituskivid ja Dialoog laste nimel. Programmid on kättesaadavad kõigile, samuti
finantseerib Tartu linn omalt poolt teatava arvu teenuskohti abivajavatele peredele. Teenuseid saavad aastas üle
100 pere. Enamik programme on suunatud pigem juba teadlike ja motiveeritud vanemate oskuste arendamisele,
puuduvad programmid baasoskuste juurutamiseks ja kinnistamiseks. 

Tartu linna heaolupro il 2021

154



ParanemasVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.5

   

HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kas programmid vastavad sisuliselt vajadusele ja on piisavad?Kas programmid vastavad sisuliselt vajadusele ja on piisavad?
KirjeldusKirjeldus:
Probleemsetele klientidele, sh vaimupuudega, psüühikahäirega, sõltuvusprobleemidega sobivat programmi ei ole.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kas programmides saavad osaleda ka vanemad, kes ei kuulu riskirühmadesse?Kas programmides saavad osaleda ka vanemad, kes ei kuulu riskirühmadesse?
KirjeldusKirjeldus:
Programmides saavad osaleda ka lapsevanemad, kes ei ole riskirühmas, nt Gordoni Perekool, Vanemluse
ehituskivid, Dialoog laste nimel on suunatud kõigile.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Kui jätkusuutlikuks hindate vanemlusprogrammide rahastust ning millistest vahenditest neid ellu viiakseKui jätkusuutlikuks hindate vanemlusprogrammide rahastust ning millistest vahenditest neid ellu viiakse
(projektipõhiselt, KOV:i eelarvest ja/või muudest vahenditest)?(projektipõhiselt, KOV:i eelarvest ja/või muudest vahenditest)?
KirjeldusKirjeldus:
Vanemaharidus ei ole ainult kohaliku omavalitsuse ja lapsevanema enda ülesanne, vaid vajaks süsteemsemat ja
laiemat ehk riiklikul tasemel korraldamist. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Vanemluse hindamisel kasutab lastekaitse erinevaid meetodeid, nt vestlus, kodukülastus ja vaatlus. Tuginetakse
lapse heaolu käsiraamatule riigi poolt koostatud juhendmaterjalina. Lastekaitse spetsialistidel on võimalus selles
valdkonnas ennast pidevalt arendada, toimuvad regulaarsed koolitused. 

Vanemaharidus ei ole ainult kohaliku omavalitsuse ja lapsevanema enda ülesanne, vaid vajaks süsteemsemat ja
laiemat ehk riiklikul tasemel korraldamist. Vajalik on võimalikult varajane sekkumine, nt vajalik teenus oleks
Perepesad.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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TUGEVUSED

• Koolitatud, pädevad lastekaitse spetsialistid

• Teenuste valik ja kättesaadavus on valdavalt hea,
teenusepakkujate valik on mitmekülgne

• Märkamine ja teavitamine on heal tasemel

NÕRKUSED

• Teenuste killustatus

• Valdkondadevaheline koostöö varasel sekkumisel ja
keeruliste olukordade ennetamisel

• Spetsialistide ülekoormatus

4.3 Perede toetamine. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  3.0 4.3.1 Lastega leibkondade elamistingimused

4.0  2.0 4.3.2 Toidupuuduses olevad lapsed

3.8  3.0 4.3.3 Töö lapseootel ja lapsi omavate peredega

3.5  3.0 4.3.4 Vanemluse toetamine

Kokkuvõte:

Tartu linnas on peredele suunatud teenuste valik väga hea ja Tartusse tullakse teenuseid saama kogu Lõuna-
Eestist. Mõningate teenuste kättesaadavus seetõttu väheneb. Tartu vaatest on oluline, et ka teised omavalitsused
panustaksid rohkem vastavate teenuste korraldusse ja väheneks teenusturism.

Peredele suunatud universaalne teenus nagu Perepesad vajab Tartu linnas arendamist, et sekkumine oleks
varasem, pered saaksid universaalset ja stigmatiseerimata tuge, kui vajadus tekib.

Tartu linna heaolupro il 2021

156



5. Kohaliku omavalitsuse toimimine ja ressursid

5.1 Kohaliku omavalitsuse toimimine

5.1.1 Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV eelarvesse

Joonis 5.1.1.a Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV eelarvesse

Allikad:

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RR300

Analüüs

Pärast viimast majanduskriisi 2009. aastal on Tartu linnas füüsilise isiku tulumaksu laekumine olnud püsivas
stabiilses kasvutrendis. COVID-19 pandeemia mõju oli Tartu linnas arvatust väiksem ning selle põhjuseks võib
lugeda ka edukaid valitsuse toetusmeetmeid. Ka sotsiaalvaldkonda eraldi vaadeldes oli pandeemia mõju
praktiliselt olematu.

Tartu elanike arv on saavutanud stabiilse taseme 96 000 inimese juures. Hetkel on rahvastikus suur tööealiste
inimeste osakaal. Tartlaste sissetulek ning toodete ja teenuste kallinemine kasvavad sarnases tempos. Suureneb
abivajajate arv. Tartu linna eripära on suur tudengite osakaal. Tudengid eelistavad jääda kodukoha
elanikeregistrisse, kuna nad tarbivad kodukoha tasuta ühistransporti, soovivad saada eelisjärjekorras Tartu
ülikoolide ühiselamutesse või ei saa nõusolekut elukohta registreerida Tartu üürikorterisse. See tingib olukorra,
kus tudengid tarbivad Tartu avalikke teenuseid, kuid ei panusta füüsilise isiku tulumaksu laekumisse. Tartu elanike
arvu mõjutab ka valglinnastumine ehk Tartu elanike kolimine naabervaldadesse.

Eesti kohalike omavalitsuste rahastamise mudel ei taga kohalike omavalitsuste tulude vastavust omavalitsuste
ülesannetele. Lähitulevikus on vajalik omavalitsuste finantsvahendite  suurendamine läbi omavalitsuste
rahastamissüsteemi muudatuste. Parim viis selleks on tulumaksust kohalikele omavalitsustele laekuva osakaalu
suurendamine. Eesmärk peaks olema  omavalitsuste otsustusõiguse ja vastutuse suurendamine ühiskonnaelu
juhtimisel ja korraldamisel, milleks tuleb omavalitsustele tagada vastavate finantsvahendite olemasolu. See
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StabiilnePigem hea
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võimaldab tõsta omavalitsuste poolt pakutavate avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

5.1.2 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud

Tabel 5.1.2.1 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud

20172017 20182018 20192019 20202020

Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud kokkuKohaliku omavalitsuse eelarvetulud kokku 136988600,00 156287733,23 169456006,98 208059095,00

Eelarve tulud inimese kohtaEelarve tulud inimese kohta 1425,61 1615,54 1755,14 2172,34

Allikad:

Eesti Statistika andmebaas, tabel RR300

Analüüs

Ligi poole tuludest moodustab füüsilise isiku tulumaks. Teiste maksude osakaal on väga väike. Kohalikud maksud
on regulatiivse eesmärgiga, nende fiskaalne mõju on alla 1% eelarvest.

Üle kolmandiku tuludest moodustavad toetused. Enamik toetusi saadakse riigieelarvest - tasandusfondist,
toetusfondist või juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või investeeringu toetamiseks. Tasandusfondi eraldised on
kiire vähenemise tendentsiga ning prognoosi kohaselt Tartu linn paari aasta pärast tasandusfondist enam eraldisi
ei saa. Toetusfondi vahendid vastavad suhteliselt hästi tegelikele vajadustele, kuid mitme toetuse puhul panustab
linn siiski vastavaks otstarbeks täiendavat raha. Teatud sihipäraste toetuste, nt matusetoetus, puhul on esinenud
olukord, kus osa eraldisest jääb jooksval aastal kasutamata ning need kantakse üle järgmisesse aastasse. Samuti ei
olnud võimalik raske ja sügava puudega inimestele ette nähtud finantse täismahus kasutada, kuna suur osa
abivajajaid olid pigem kergema puudeastmega.

Nii maksude kui toetuste puhul otsustatakse nende KOV eelarvesse laekumise summad keskvalitsuse tasandil.
Suurim linna enda otsustuspädevuses olev tululiik on kaupade ja teenuste müük.

Eesti keskmisega võrdluses on Tartu linna tulude laekumise trend stabiilne, kuid lähivaldades kasvab tulu linnast
kiiremini. Tulud ei kata tegelikke vajadusi, mistõttu on linnaeelarve olnud viimastel aastatel defitsiidis. Üks
finantseesmärk on eelarvetasakaalu saavutamine.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0
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5.1.3 Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves

Tabel 5.1.3.1 Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves

20172017 20182018 20192019 20202020

Sotsiaalkaitsekulud kokku (tuh eurodes)Sotsiaalkaitsekulud kokku (tuh eurodes) 10293 13223 16117 15656

Sotsiaalkaitsekulude osakaal KOV eelarves (%)Sotsiaalkaitsekulude osakaal KOV eelarves (%) 8 8 10 8

Sotsiaalkaitsekulu elaniku kohtaSotsiaalkaitsekulu elaniku kohta 108 137 166 163

Allikad:

KOV; Eesti Statistika andmetabel RR302 - Kohalike eelarvete põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse
väljaminekud; Statistika ja aruandlus | Sotsiaalkindlustusamet; https://riigiraha.fin.ee/

 

Analüüs

Eestis KOV-ides on sotsiaalkaitse kulu keskmiselt 8% kohaliku omavalitsuse eelarvest. Tartu on suutnud panustada
pigem üle keskmise taseme. 2020. aastal oli sotsiaalkaitsekulu elaniku kohta 163 EUR. Selline panustamise tase
on oluline, et tagada abivajajatele tõhusad teenused. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

5.1.4 Hindamine KOV tööprotsessis

Palun kirjelda hindamist KOV tööprotsessis läbi järgmiste aspektide:

HinnangudHinnangud

1. Kirjeldada kas ja kuidas on kvaliteedijuhtimine osa KOV tööprotsessist? Too välja, milliseid kvaliteedijuhtimise1. Kirjeldada kas ja kuidas on kvaliteedijuhtimine osa KOV tööprotsessist? Too välja, milliseid kvaliteedijuhtimise
süsteeme või raamistikke sisehindamiseks on KOV-s rakendatud?süsteeme või raamistikke sisehindamiseks on KOV-s rakendatud?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu LV kui organisatsioon kvaliteedijuhtimist ei kasuta. Avalikus sektoris, kus tulemused ei ole nii selgelt
piiritletud kui näiteks tootmises, on seda raske rakendada. Tartu LV osakonnad ja hallatavad asutused tagavad
kvaliteeti erinevate meetodite ja süsteemsusega. Haridusasutustes peavad kõik sisehindamist tegema vähemalt
korra arengukava perioodil. Lasteaia puhul tehakse seda seadusega etteantud korras. Haridusasutused
kooskõlastavad tulemused Tartu Linnavalitsusega. Haridusasutustes viiakse läbi ka heaolu-uuringuid õpilaste,
õpetajate ja lapsevanemate seas. Samuti toimivad kvaliteedikontrollina vanematekogud. Noortekeskuste puhul
pakub HARNO kvaliteedihindamise mudelit, mida Tartu ei ole kasutanud, kuna see ei taganud selliseid tulemusi
nagu eeldati. HARNO mudelit on parandatud ja kaalutakse selle uuesti katsetamist. Iga 5 aasta tagant viiakse läbi
noorte rahuloluküsimustik. See annab palju infot, kuidas edasi minna. Linna hallatavad asutused hoolekande
valdkonnas viivad regulaarselt läbi EQUASSI sisehindamisi. Tartu linna SA Käopesa kasutab samuti sisehindamist.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond hindab regulaarselt sotsiaalteenust osutavate partnerite teenuseosutamise
kvaliteeti, nt revideerides aruandeid.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)
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2. Kuidas on KOV-is korraldatud seire allasutustes läbiviidavate kvaliteedihindamiste osas (ülevaate olemasolu2. Kuidas on KOV-is korraldatud seire allasutustes läbiviidavate kvaliteedihindamiste osas (ülevaate olemasolu
asutustest, kes on kvaliteedihindamisi läbi viinud, kvaliteedihindamiste regulaarsus vms)? Kuidas toetab KOVasutustest, kes on kvaliteedihindamisi läbi viinud, kvaliteedihindamiste regulaarsus vms)? Kuidas toetab KOV
asutusi kvaliteedihindamiste läbiviimisel (nt info, rahastus, kogemuste vahetamine vms?)asutusi kvaliteedihindamiste läbiviimisel (nt info, rahastus, kogemuste vahetamine vms?)
KirjeldusKirjeldus:
Kvaliteedihindamine allasutustes on kirjeldatud eelnevas punktis. Rahalisi vahendeid kvaliteedijuhtimiseks
eraldatud ei ole. Kvaliteedijuhtimist tehakse üksuste initsiatiivil. Toimub erinevate valdkondade omavaheline
kogemuste vahetus, nt seminarid. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kirjelda kas ja mil määral 3. Kirjelda kas ja mil määral rakendab KOV andmeid oma elanikkonna (sh laste ja perede) heaolust ülevaaterakendab KOV andmeid oma elanikkonna (sh laste ja perede) heaolust ülevaate
saamiseks? Kas see protsess on regulaarne?saamiseks? Kas see protsess on regulaarne?
KirjeldusKirjeldus:
Uuringuid viiakse läbi valdkonnapõhiselt, vastavalt vajadusele ja seatud eesmärkidele. 2021. aastal koostati
easõbraliku Tartu visioonidokument, avaldati uuring Tartu noorte vaba aeg 2020, valmisid uuringutele põhinevad
jalgrattastrateegia ja kliimakava. Samuti viib Tartu läbi rahulolu-uuringut Tartu ja tartlased. Kõigil elanikel on
võimalik anda tagasisidet läbi erinevate infokanalite (Tartu infotelefon, Ametnik vastab jne), esitada ettepanekuid
ja suhelda ametnikega. Lastelt ja peredelt ei küsita sotsiaalteenustele tagasisidet, see on Tartu arengukoht.
Vanemaealiste ja väiksema digivõimekusega inimeste arvamus jääb tihti tagaplaanile, kuna arvamust küsitakse
veebikeskkonnas.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Mil viisil lähtub KOV oma tegevusi plaanides elanikkonna tegelikest vajadustest? (Tegevuste planeerimine4. Mil viisil lähtub KOV oma tegevusi plaanides elanikkonna tegelikest vajadustest? (Tegevuste planeerimine
andmete, uuringutulemuste analüüsist lähtuvalt.)andmete, uuringutulemuste analüüsist lähtuvalt.)
KirjeldusKirjeldus:
Valdkonnaspetsialistid viivad tihti oma tegevuste planeerimisel läbi uuringuid. Uuringud on küll enamasti
koondatud registrisse Tartu linna veebilehel, kuid puudub terviklik ja lihtsasti hoomatav ülevaade kõikidest tehtud
uuringutest. Hea näitena saab välja tuua bussiliinivõrgu planeerimise, kus kasutati 23 erinevat andmeallikat, et
võimalikult paljude tartlaste liikumisvajadust katta. Spetsialistide ja juhtide töö toetamiseks juurutatakse üha
enam andmetel põhinevaid töölaudu, mis aitavad teha praktilisi otsuseid. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

5. Kas ja mil viisil hinnatakse KOV-s planeeritud tegevuste elluviimist ja mõõdetakse tulemuslikkust?5. Kas ja mil viisil hinnatakse KOV-s planeeritud tegevuste elluviimist ja mõõdetakse tulemuslikkust?
KirjeldusKirjeldus:
Eesmärgid tulevad arengu- ja tegevuskavadest ning kavades on defineeritud mõõdikud. Tulemuste mõõtmine on
valdkonniti erinev, positiivselt saab esile tõsta haridusvaldkonda. Sotsiaalvaldkonnas on keeruline selgeid
mõõdikuid seada, mille saavutamine võtaks jätkuvalt arvesse ja toetakse kvaliteetse teenuse osutamist. Hindamine
on sageli tunnetuslik ja põhineb üksikjuhtumitel, hetkel puudub süsteemsus. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Hindamine KOV tööprotsessis on Tartu arengukoht. Ühtne kvaliteedijuhtimine puudub ja selleks ei ole ka ressursse
ette nähtud. Hetkel ei ole Tartu Linnavalitsuse koosseisus sellise kompetentsiga spetsialiste, kes oskavad läbi viia
analüüsi, milliseid kvaliteedijuhtimise mudeleid rakendada, neid juurutada ja valdkonnajuhtidele järjepidevat tuge
pakkuda. 

Tartu linnale on loodud arengukava ja mitmed erinevad valdkonnapõhised tegevuskavad. Hetkel puudub terviklik
ülevaade eesmärkidest ja nendega seostatud alameesmärkidest ning vastavatest mõõdikutest. Tulemuste
mõõtmine on ebaühtlane. 

Tartu linnavalitsusel on kokkulepitud väärtused - tarkus, hoolivus, uuendusmeelsus - mis toetavad kvaliteetse ja

Tartu linna heaolupro il 2021

160



ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.8

   

TUGEVUSED

• Prioriteedid on haridus, sotsiaalkaitse, keskkond, sh
rohepööre ja ettevõtlus

• Olemas on ressursid: elukeskkond, rahalised
vahendid, kompetentsed spetsialistid

• Tööealiste osakaal rahvastikust on suurim

NÕRKUSED

• Valglinnastumine ja sellega kaasnev negatiivne mõju
maksulaekumisele

• Eelarve ja tegevuste planeerimise oskus
hajaasustusega piirkonna elu arendamisel

• Teatud spetsialistide vähesus (nt logopeedid,
eripedagoogid, sotsiaaltöö spetsialistid, lastekaitse
spetsialistid) ja sellest tulenev suur töökoormus,
madalam palgatase võrreldes lähivaldadega

tulemusliku töö tegemist. Töötajate värbamisel valitakse inimesed, kes kannavad neid väärtusi ja juhinduvad neist
põhimõtetest oma igapäevatöös. Kuigi Tartu Linnavalitsuses ei ole läbivalt juurutatud kvaliteedijuhtimist, toimub
töötajate omavaheline toetamine ja tagasisidestamine.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

5.1 Kohaliku omavalitsuse toimimine. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  2.0 5.1.1 Füüsilise isiku tulumaksu laekumine KOV eelarvesse

3.0  2.0 5.1.2 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud

3.0  3.0 5.1.3 Sotsiaalse kaitse kulud KOV eelarves

2.8  3.0 5.1.4 Hindamine KOV tööprotsessis

Kokkuvõte:

Tartu tööealiste osakaal rahvastikus on suur, kuid samuti on ka abivajajate arv.

Tartul on olemas ressursid - turvaline elukeskond, kättesaadavad teenused ja kompetentsed spetsialistid, head
võimalused tööturul, rahalised ressursid teenuste tagamiseks.

Haldusreformi tulemusena on Tartu linna territoorium kasvanud ja hõlmab ka hajaasustuspiirkondi. Sealne
teenuste korraldus ja inimeste elukvaliteedi tagamine võrdväärselt linnalise piirkonnaga vajab panustamist.

Tartus on head koolitusvõimalused ja ülikool. Puudusena saab välja tuua, et spetsialistide palgatase on madal ja
töökoormus kõrgem kui ümberkaudsetes valdades. Teatud valdkondades on puudus spetsialistidest, nt
eripedagoog, logopeed jt. 

KOV-i ülesannete hulk on suurenemas ja seetõttu on vajalik ka rahastuse suurendamine, et vastata elanike ja riigi
ootustele. 

Vajalik on tõenduspõhise kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamine, sealhulgas on eriti oluline laste ja perede, sh
vanemaealiste tagasiside võimaldamine sotsiaalteenustele. 
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5.2 Kvalifitseeritud spetsialistid ja koostöö heaolu tagamiseks

5.2.1 KOV`i juhitud võrgustikud ennetuse, tervise ja heaolu edendamiseks

Kirjeldada järgmisi aspekte valdkonnaülese koostöö korraldamisel:

HinnangudHinnangud

1.Milline on arendustegevuste planeerimisel KOV-is heaolu edendav koostöö erinevate valdkondade ja asutuste1.Milline on arendustegevuste planeerimisel KOV-is heaolu edendav koostöö erinevate valdkondade ja asutuste
vahel (koostöö vorm ja regulaarsus; nimetada kaasatud valdkonnad ja asutused; vastutajad koostöö arendamiselvahel (koostöö vorm ja regulaarsus; nimetada kaasatud valdkonnad ja asutused; vastutajad koostöö arendamisel
jne)?jne)?
KirjeldusKirjeldus:
Koostööd tehakse vastavalt vajadusele - eakate heaolu nimel näiteks perearstid, haiglad, koduteenuse osutajad jt.
Koostöö on kohati killustunud, nt koostöö hariduse ja sotsiaalvaldkonna vahel erivajadustega laste osas.
Hoolekandesüsteemis on koostöö PPA, Päästeameti, perearstide, SKA, Töötukassa ja kiirabi vahel. Ligipääsetavuse
osas toimub koostöö korteriühistutega ning kinnivara- ja haldusfirmadega, et kodud oleksid kohandatud.
Seadusloome osas toimub tihe koostöö seadusloojatega (Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium). Vajadus on
ühiste andmebaaside järele, mis kiirendab info liikumist. Tartu linnavalitsuse spetsialistid tunnevad puudust
piirkondlikest valdkonna kompetentsikeskustest, mis pakuvad tuge teatud teemade lõikes kõigile piirkonnas
töötavatele inimestele. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas on korraldatud ennetustegevuste ühine strateegiline planeerimine valdkondadeüleselt (tegevuskava ja2. Kuidas on korraldatud ennetustegevuste ühine strateegiline planeerimine valdkondadeüleselt (tegevuskava ja
eesmärkide olemasolu, uuendamise regulaarsus, vastutajad jne)?eesmärkide olemasolu, uuendamise regulaarsus, vastutajad jne)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsus teeb Päästeametiga igapäevast koostööd kukkumiste, tulesurmade ja uppumiste ennetamiseks.
Koostöös kiirabi ja koolimeedikutega korraldatakse esmaabikoolitusi. Mahekeskusega toimub koostöö Tartu linna
haridusasutuste toitlustushanke läbiviimisel. Koostöös Tartu Ülikooliga viiakse läbi projekti "Liikuma kutsuv kool".
Koostöös Tervise Arengu Instituudiga viiakse läbi ennetustegevusi sõltuvushäiretega inimestele, nt kahjude
vähendamise bussi teenus. Ühine strateegiline planeerimine on hetkel veel nõrk. Näiteks PPA on avaldanud soovi
olla kaasatud Tartu arengu- ja tegevuskavade koostamisel, mis puudutab avalikku korda ja õigusrikkumiste
vähendamist. Ennetustegevuste planeerimine Tartu Linnavalitsuse osakondade vahel toimib aina paremini.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Mil viisil on teie hinnangul koostöö planeerimisse kaasatud vallavanem, volikogu esimees, valdkondade juhid?3. Mil viisil on teie hinnangul koostöö planeerimisse kaasatud vallavanem, volikogu esimees, valdkondade juhid?
KirjeldusKirjeldus:
Juhid on motiveeritud koostöös osalema. Juhid osalevad erinevatel ümarlaudadel, seminaridel, infopäevadel, kus
kohtuvad KOV, PPA, SKA, PA, prokuratuuri jt asutuste esindajad. Palju võrgustikutööd toimub peaspetsialistide ja
osakonnajuhtide tasemel, vajadusel kaasatakse ka valdkonna abilinnapea. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

KOV ja teiste asutuste koostöö on väga hea, kui juhtumid on muutunud kriitiliseks. Arengukoht on koostöö
parandamine ühise ennetuse planeerimisel, nt PPA on avaldanud soovi olla rohkem kaasatud Tartu arengukava
loomisesse ning avaliku ruumi planeerimisse.

Kuigi ühises strateegilises planeerimises on arenguruumi, toimub Tartus mitmeid ühiseid ennetusprojekte. Tartu
tugevus on võimekus kiirelt partnerlusi luua, kui koostööpartnerid tulevad uudsete mõtetega. Tartu on valmis
katsetama ja proovima erinevaid meetodeid pilootprojektide raames.

Tartu on valmis paindlikult moodustama erinevaid koostöövõrgustikke, lähenedes lahenduskeskselt.
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

 

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

5.2.2 Juhtumitöö võrgustikud

Kirjeldada ja anda hinnang olukorrale KOV-is:

HinnangudHinnangud

1. Milliseid juhtumipõhiseid koostöövõrgustikke on loodud ning kuidas toimib juhtumipõhine lähenemine eri1. Milliseid juhtumipõhiseid koostöövõrgustikke on loodud ning kuidas toimib juhtumipõhine lähenemine eri
sihtgruppides (abivajav laps, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, vanemaealiste toimetulek)?sihtgruppides (abivajav laps, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, vanemaealiste toimetulek)?
KirjeldusKirjeldus:
Juhtumipõhine võrgustik luuakse inimese abistamiseks vastavalt konkreetsele juhtumile ja vajadusele: spetsialist
(lastekaitse, hoolekanne, sotsiaaltöö), erinevad teenuseosutajad, sh koduteenuse osutaja, perearst, pereõde,
koduõde, hoolduskoordinaator, lisaks PPA, Päästeamet, Ohvriabi, erihoolekande juhtumikorraldaja SKA-st, haigla
sotsiaaltöötajad, korteriühistud jt. Laste puhul kaasatakse juhtumipõhiselt veel haridusasutuse esindaja,
haridustöötajad, pere jt võrgustiku liikmed. Tartu linna lastekaitsel toimuvad juhtumipõhised kovisioonid üks kord
kvartalis. Lastekaitse juhtimisel on koostöö hea, kui olukord on juba väga tõsine, kuid koostöö peaks olema
tõhustam juba varase märkamise faasis.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas on korraldatud juhtumipõhiste koostöövõrgustike loomine KOV-is (kordade, mehhanismide või2. Kuidas on korraldatud juhtumipõhiste koostöövõrgustike loomine KOV-is (kordade, mehhanismide või
kokkulepete olemasolu; vastutuse jagamine jne)? kokkulepete olemasolu; vastutuse jagamine jne)? 
KirjeldusKirjeldus:
Koostöövõrgustikud luuakse juhtumipõhiselt. Koostöövõrgustikus osalemine toimub nii suuliste kui kirjalike
kokkulepete alusel, kus on määratud vastutus. Laste juhtumite osas on alustatud tööprotsesside väljatöötamist, et
tagada ühtlane töö kvaliteet. Võrgustikukohtumised protokollitakse ja jagatakse ülesanded. Koostöövõrgustiku
toimimise arengukoht on osapoolte kokkulepetest kinni pidamine. Tihti eeldatakse proaktiivset tegutsemist ainult
KOV-ilt, kuid vastutus on jagatud ja igaüks peab oma rolli täitma vastavalt oma pädevusele ja vastutusvaldkonnale.
Juhtumid dokumenteeritakse STAR-is, kuid osapooltel ei ole võrdset juurdepääsu infole ning see piirab info
efektiivset liikumist ja operatiivselt sekkumist.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas hindate koostöövõrgustike varasemat koostööd riigiasutustega ja teiste KOV-idega?3. Kuidas hindate koostöövõrgustike varasemat koostööd riigiasutustega ja teiste KOV-idega?
KirjeldusKirjeldus:
Koostöö riigiasutuste ja teiste KOV-idega on senini olnud valdavalt hea. Koostööoskused erinevate ametkondade
vahel järjest paranevad ja nähakse koostöö olulisust. Koostöö muutub kliendikesksemaks, et tagada kliendi sujuvat
teekonda teenuse saamisel. Parendamist vajab koostöö teiste KOV-idega. Riigiasutustelt oodatakse
partnerlussuhet, praegu pigem käskude ja ülesannete ühepoolne andmine, mis ei ole kohati ka täidetavad. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

Analüüs

Igas valdkonnas tegeletakse linnaelu puudutavate küsimustega vastavat vajadusele ning kaasatakse kõiki asjasse
puutuvaid osapooli valdkonnapõhiselt. Juhtumipõhine koostöö inimese heaolu tagamisel on väga hea, kui inimese
abivajadus on väga kõrge ja probleem väga tõsine. Toimuvad regulaarsed kovisioonid ja supervisioonid.

Tartu linna heaolupro il 2021

163



ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.0

   

ParanemasVäga hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

4.0

   

Varane sekkumine ja koostöö sotsiaalvaldkonnas vajab parendamist. Koostöö teiste KOV-idega vajab igas
valdkonnas parendamist. Riigiasutustest oodatakse rohkem partnerlussuhet, mitte ainult käskude ja ülesannete
ühepoolset andmist.

Üldjoontes võib hinnata, et koostööoskused erinevate ametkondade vahel järjest paranevad ja üha enam
mõistetakse koostöö olulisust. 

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0

5.2.3 Rahvatervise tegevuste korraldus kohalikus omavalitsuses

Rahvatervise korraldus KOVis

HinnangudHinnangud

Ametniku olemasoluAmetniku olemasolu
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Meeskonna olemasoluMeeskonna olemasolu
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Kaasatus arengustrateegia koostamisseKaasatus arengustrateegia koostamisse
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Tartu Linnavalitsus peab oluliseks rahvatervise teadlikku edendamist. Loodud on tervishoiuteenistus, kus töötavad
spetsialistid, kelle ülesanne on rahvatervise valdkonna tegevuste plaanimine ja elluviimine. 

Tartu Linnavalitsus otsib pidevalt uusi võimalusi elanike heaolu suurendamiseks, sh viib läbi välisrahastuse toel
projekte, nt  "Hoogu tervisele". Lisaks lühiajalistele projektidele on arendatud pikaajalisi sekkumisi, nt
heaolumeistrite teenus, eakate kukkumisennetustreeningud, eakate kõnniringid ja tasuta välitreeningute
pakkumine. Koostöös erinevate osapooltega (teadusasutused, haridusasutused, Tartu Linnavalitsuse erinevad
osakonnad) on Tartu linna haridusasutuste toitlustus muudetud tervist toetavamaks, sh arvestades rohepöörde
aspekte. 

Rahvatervise valdkonna esindajad on arengukavade koostamisse kaasatud võrdselt teiste valdkondadega.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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5.2.4 Lastekaitsespetsialistide olemasolu ja kvalifikatsioon

Lastekaitseametnike arv

Tabel 5.2.4.1 Lastekaitseametnike arv

20172017 20182018 20192019 20202020

Lastekaitseametnike arvLastekaitseametnike arv 16 16 16 17

Laste arv lastekaitseametniku kohtaLaste arv lastekaitseametniku kohta 1406,0 1406,0 1408,0 1335,0

Olukorra kirjeldus

HinnangudHinnangud

1. Kuidas on korraldatud lastekaitsetöötaja(te) kättesaadavus KOV-is (täiskoormus, osakoormus vms)?1. Kuidas on korraldatud lastekaitsetöötaja(te) kättesaadavus KOV-is (täiskoormus, osakoormus vms)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuse struktuuris on loodud lastekaitseteenistus, kus töötab 2020. aasta seisuga 17 täiskoormusega
spetsialisti. Lastekaitse spetsialistid töötavad linna erinevates piirkondades, mis tagab klientidele hea
kättesaadavuse ja spetsialistidele võimaluse tunda oma piirkonna kliendi probleeme. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

2. Kuidas hindate laste arvu suhet lastekaitsetöötaja kohta (nõudluse ja pakkumise suhe)? Kirjedage töökorraldust,2. Kuidas hindate laste arvu suhet lastekaitsetöötaja kohta (nõudluse ja pakkumise suhe)? Kirjedage töökorraldust,
spetsialiseerumist.spetsialiseerumist.
KirjeldusKirjeldus:
Riiklikul tasandil on ootus, et iga omavalitsuse 1000 lapse kohta oleks vähemalt üks lastekaitse spetsialist. Tartus
on lapsi lastekaitse spetsialisti kohta mõnevõrra rohkem. Riigi ootuse täitmiseks peaks Tartu linnas töötama
vähemalt 20 lastekaitse spetsialisti. 1. jaanuari 2021 seisuga on Tartus 20 650 last, vajalik on arvesse võtta ka
teenusturismi ja lisanduvaid uusi tööülesandeid.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Kuidas hindate lastekaitsetöötaja professionaalsust (kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 193. Kuidas hindate lastekaitsetöötaja professionaalsust (kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 19
nõuetele)?nõuetele)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linna 17 lastekaitse spetsialistist 16 spetsialistil on valdkondlik kõrgharidus. Ühel spetsialistil ei ole
valdkondlikku kõrgharidust, kuid tal on pikaajaline kogemus ja ta on regulaarselt läbinud lastekaitsealased
täiendkoolitused. Lastekaitse spetsialistidest kuus on taotletud lastekaitsele spetsialiseerumisega kutse, teistel
lastekaitse spetsialistidel on kutse taotlemisel. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Millisel viisil tegeleb lastekaitsetöötaja ennetustööga?4. Millisel viisil tegeleb lastekaitsetöötaja ennetustööga?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsuses pööratakse üha suuremat tähelepanu ennetustööle. Lastekaitse spetsialisti oluline
ennetustöö osa on lapsevanemate suunamine vanemluskoolitustele ja eelkooliealistele lastega perede suunamine
perekülastusteenusele. Perekülastusteenuse tegevuseesmärk on vanemluse toetamine, nii rolli, vastutuse kui ka
teiste põhimõtete suunamine ja last arvestava ning arendava, nii vaimse kui ka füüsilise, kasvukeskkonna
kujundamine. Vanemluskoolitused ja perekülastusteenus ennetavad probleeme, mis võivad põhjustada tulevikus
laste abivajadust või abivajaduse süvenemist. Tartu Linnavalitsus peab läbirääkimisi SA Lapse Heaolu
Arengukeskusega Perepesa teenuse loomiseks. Perepesa osas on tegemist ennetustööle suunatud perekeskusega,
kus pered saavad omavahel kogemusi jagada ning spetsialistidelt tuge ja nõustamist. Haridusasutused on järjest
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ParanemasPigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.4

   

enam partneriks laste sotsiaalsete oskuste arendamisel ja laste teadlikkuse tõstmisel tervislike valikute tegemisel.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

5. Kuidas toetab KOV lastekaitsetöötaja kvalifikatsiooni tõstmist ja individuaalset arengut (sh töönõustamisele5. Kuidas toetab KOV lastekaitsetöötaja kvalifikatsiooni tõstmist ja individuaalset arengut (sh töönõustamisele
suunamine)?suunamine)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Linnavalitsus toetab süsteemselt ja igakülgselt lastekaitse spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmist ja
individuaalset arengut. Toetatakse riigi poolt rahastatud grupisupervisioonides osalemist, samuti on töötajal
võimalik saada individuaalset supervisiooni. Lastekaitse spetsialiste julgustatakse osalema TAI koolitusmoodulitel,
nt 2021. aastal korraldati kõigile töötajatele õigusalane koolitus. Samuti korraldatakse erinevaid infoüritusi,
meeskonnapäevi ja osakonnapõhiseid koolitusi. Tartu Linnavalitsus toetab lastekaitse spetsialistide sotsiaaltöötaja
kutse omandamist (spetsialiseerumisega lastekaitsele). 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

Analüüs

Lastekaitsetöötajate motiveerimiseks on erinevad viisid alates regulaarsetest individuaalsetest arenguvestlustest
otsese juhiga kuni enesearenduse ja meeskonnaürituste korraldamiseni.

Spetsialistidel on võimalus osaleda teenistuse regulaarsetel kovisioonidel, grupisupervisioonidel, kui ka asutuse
poolt on tagatud individuaalsed supervisioonid. 

Tööle asuval või lapsehoolduspuhkuselt naasval töötajal on võimalik saada mentor. Tuge saab ka tööprotsesside
juhenditest.

Tööks on vajalikud tingimused ja paindlik tööaeg. Lastekaitse spetsialist peab kontoris viibima kindlatel
vastuvõtuaegadel, kuid enamik tööajast on paindlik ja spetsialisti reguleerida, sh kas töötada kaugtööd tehes.
Töökeskkond on toetav, töötajatel on ergonoomilised töövahendid ja kaasaegsed seadmed. Töötajad teevad
ettepanekuid töökeskkonna parandamiseks, sh nt turvalisuse tagamiseks ja nendega arvestatakse.

TREND (SKAALAL 1–3):

 3.0
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5.2.5 Lastega töötavad inimesed ja nende kvalifikatsioon

Õpetajate arv

Tabel 5.2.5.1 Õpetajate arv

20172017 20182018 20192019 20202020

Õpetajate arv alusharidusesÕpetajate arv alushariduses 612 607 606 601

Alusharidust omandavate laste arv ühe õpetaja kohtaAlusharidust omandavate laste arv ühe õpetaja kohta 10 10 10 10

Õpetajate arv põhiharidusesÕpetajate arv põhihariduses 1046 1092 1122 1165

Põhiharidust omandavate õpilaste arv ühe õpetaja kohtaPõhiharidust omandavate õpilaste arv ühe õpetaja kohta 11 10 10 10

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal kõikidest (%)Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal kõikidest (%) 89 90 89 89

Olukorra kirjeldus

HinnangudHinnangud

1. Kuidas toetab KOV õpetajaid erialateadmiste täiendamisel? 1. Kuidas toetab KOV õpetajaid erialateadmiste täiendamisel? 
KirjeldusKirjeldus:
Tartu linn korraldab õpetajatele ja huvikooliõpetajatele regulaarselt koolitusi. Kogemuste vahetamiseks on
ainesektsioonid, mille keskseks korraldajaks on KOV. Toetatakse ka noorte õpetajate tulemist kooli. Tartu KOV on
kõik tingimused loonud õpetajatele. Tervishoiuteenistus vahendab rahvatervise alaseid ja ennetusele suunatud
koolitusi ning korraldab infopäevi ja temaatilisi koolitusi vastavalt vajadustele. 
HinnangHinnang:
Väga hea (4)

2. Kuidas hindate õpetajate liikuvust tööturul (inimeste liikumise sagedus jms)?2. Kuidas hindate õpetajate liikuvust tööturul (inimeste liikumise sagedus jms)?
KirjeldusKirjeldus:
Õpetajate liikuvus koolides ei ole väga suur. Mõned üksikud igast koolist – kes läheb pensionile, kes läheb teise
kooli. Toimub loomulik liikuvus õpetajate tööturul. Tartu ümbruses on palgad kõrgemad, sest KOV rahastamise
mudel soosib neid.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

3. Milline on õpetajate keskmine tööstaa3. Milline on õpetajate keskmine tööstaaž ja vanus?  ja vanus? 
KirjeldusKirjeldus:
Võrreldes Eestiga on keskmine tööstaaž ja vanus tõusmas, kuid pigem hea ning muretsemiseks põhjust ei ole.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

4. Millistest lastega töötavatest spetsialistidest on KOV-is puudus (nt konkreetse eriala õpetajatest,4. Millistest lastega töötavatest spetsialistidest on KOV-is puudus (nt konkreetse eriala õpetajatest,
tugipersonalist)?tugipersonalist)?
KirjeldusKirjeldus:
Koolides on teatud õppeained, kus väga palju personali valida ei saa, nt loodus- ja täppisteadused. Noorte
hoidmine on keerulisem, samuti tugipersonali. Töö on pingeline ja spetsialistid lahkuvad läbipõlemise tõttu.
Tööjõu voolavus on suurem kui peaks olema. Teistega võrreldes on Tartus olukord parem kui mõnes väikses kohas.
Positiivsena saab esile tõsta tugeva kompetentsikeskuse olemasolu, Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus, mis
katab vajadust. Kõige suurem puudus on eripedagoogidest ja logopeedidest. Paljud, kes lõpetavad ülikooli, on juba
hõivatud kuskil varem, samuti minnakse palju erapraksistesse.
HinnangHinnang:
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

3.3

   

Pigem hea (3)

Analüüs

Tartu linn toetab nii oma õpetajaid kui huvihariduse õpetajaid. 

Tartu linna eelis on noorte inimeste pealekasv ülikoolist, kes tööturule saabuvad, kuid nende hoidmine on
keerukas. Erialaspetsialistid võivad juba õppimise ajal olla hõivatud ning erapraksistega seotud.

 

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

5.2.6 Noorsootöötajate olemasolu ja kvalifikatsioon (sh huvihariduse osutajad)

Noorsootöötajate olemasolu ja kutsetunnistuse või erialase kõrghariduse omamine

Tabel 5.2.6.1 Noorsootöötajate olemasolu ja kutsetunnistuse või erialase kõrghariduse omamine

20172017 20182018 20192019

Noorsootöötajate arvNoorsootöötajate arv 15 16 16

Laste arv noorsootöötaja kohtaLaste arv noorsootöötaja kohta 962,0 873,0 886,0

Noorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega noorsootöötajate arvNoorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega noorsootöötajate arv 14 16 16

Noorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega noorsootöötajate osakaalNoorsootöötaja kutsetunnistuse või erialase kõrgharidusega noorsootöötajate osakaal 93,3 100,0 100,0

Olukorra kirjeldus

HinnangudHinnangud

1. Kuidas toetab KOV noorsootöötajaid erialasel täiendamisel?1. Kuidas toetab KOV noorsootöötajaid erialasel täiendamisel?
KirjeldusKirjeldus:
Noorsootöötajate erialast täiendamist koordineerib Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna hallatav asutus Tartu
Noorsootöö Keskus. Tartu Noorsootöö Keskuse arengukavas 2021-2025 on välja toodud noorsootöö valdkonna
olulisemad arengusuunad, milleks on ka järjepidev noorsootöö spetsialistide kompetentsi tõstmine.
Noorsootöötajad osalevad erinevatel valdkondlikel koolitustel ja rahvusvahelistes projektides. Tartu Linnavalitsus
toetab vajadusel omaosaluse tasumisega.
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)

2. Kuidas hindate noorsootöötajate professionaalsust (kutsestandardist tulenevad nõuded; kasvataja2. Kuidas hindate noorsootöötajate professionaalsust (kutsestandardist tulenevad nõuded; kasvataja
kvalifikatsiooninõuded; Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri Eryica nõuded, nõustaja kutsestandardikvalifikatsiooninõuded; Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri Eryica nõuded, nõustaja kutsestandardi
nõuded; kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele)?nõuded; kvalifikatsiooni vastavus Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Noorsootöö Keskus väärtustab töötajate professionaalsust ja kvalifikatsiooni. Personali värbamisel on seatud
mitmeid soovituslikke kvalifikatsiooninõuded, üheks neist on noorsootöötaja kutse olemasolu. Noorteinfo
korraldamisel lähtutakse ERYICA välja antud Euroopa Noorteinfo Harta tingimustest. 
HinnangHinnang:
Pigem hea (3)
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StabiilnePigem hea

HINNANG (SKAALAL 1–4):

2.7

   

3. Kuidas hindate noorte arvu suhet noorsootöötaja kohta (nõudluse ja pakkumise suhe)?3. Kuidas hindate noorte arvu suhet noorsootöötaja kohta (nõudluse ja pakkumise suhe)?
KirjeldusKirjeldus:
Tartu Noorsootöö Keskuse üks eesmärkidest on kaasata võimalikult palju linna noori Tartu Noorsootöö Keskusese
erinevatesse tegevustesse. Alates 2018. aastast on Tartu Noorsootöö Keskus avatud olnud ka suviti ning läbi selle
on suurenenud huvi ka aastaringsete tegevuste vastu. 2019. aastal käis unikaalseid noori Tartu Noorsootöö
Keskuses 2064 ning 2021. aasta eesmärk unikaalsete noorte osas on 3700. Tavapärane noorsootöö teenus on
üsna hästi Tartu piirkonnas korraldatud, kuid aina rohkem mõistetakse vajadust tänavanoorsootöö teenuse järgi.
Tartu Noorsootöö Keskuse võimekus pakkuda tänavanoorsootöö teenust ei ole praegu piisav. Kuigi suvekuudeks
kavandati täiendavate ametikohtade loomist, on vajadus teenuse järgi oluliselt suurem. Järjest enam lisandub
juurde teismeliste noorte kogunemiskohti, kuhu tänavanoorsootöötajaid on vaja regulaarselt suunata.
Tänavanoorsootöö eesmärk, teavitada noori noorsootöö võimalustest ning pakkuda alternatiivseid võimalusi
linnaruumis ja teistes noortele suunatud asutustes või organisatsioonides tegutsemiseks, on lähiaastatel kindlasti
üks prioriteetne noorte kaasamise viis. 
HinnangHinnang:
Pigem halb (2)

Analüüs

Tavapärane noorsootöö teenus on üsna hästi Tartu piirkonnas korraldatud, kuid aina rohkem saab prioriteeti
tänavanoorsootöö teenus. Tartu Noorsootöö Keskuse võimekus pakkuda tänavanoorsootöö teenust ei ole praegu
piisav. Kuigi suvekuudeks kavandati täiendavate ametikohtade loomist, on vajadus teenuse järgi oluliselt suurem.

TREND (SKAALAL 1–3):

 2.0

5.2 Kvalifitseeritud spetsialistid ja koostöö heaolu tagamiseks. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4 3 2 1

3.0  2.0 5.2.1 KOV`i juhitud võrgustikud ennetuse, tervise ja heaolu
edendamiseks

3.0  3.0 5.2.2 Juhtumitöö võrgustikud

4.0  3.0 5.2.3 Rahvatervise tegevuste korraldus kohalikus omavalitsuses

3.4  3.0 5.2.4 Lastekaitsespetsialistide olemasolu ja kvalifikatsioon

3.3  2.0 5.2.5 Lastega töötavad inimesed ja nende kvalifikatsioon

2.7  2.0 5.2.6 Noorsootöötajate olemasolu ja kvalifikatsioon (sh
huvihariduse osutajad)

Kokkuvõte:

Tartu Linnavalitsuse eesmärk on värvata tööle Tartu linna elanike hea käekäigu vastu huvi tundvaid spetsialiste.
Suurema kohaliku omavalitsusena on võimalik tagada teenistujate valdkondlik spetsialiseerumine - loodud on
tervishoiuteenistus, lastekaitseteenistus, noorsooteenistus jt üksused. Avaliku ruumi eest seisavad ruumiloome
osakond, linnamajanduse osakond jpt osakonnad. 

Tartu Linna hallatavate asutuste hulka kuuluvad lasteaiad, koolid, Hariduse Tugiteenuste Keskus ja mitmed teised
asutused, kes kõik töötavad Tartu elanike arengu ja heaolu nimel. Spetsialistide värbamispõhimõtted lähtuvad
valdkonnaspetsiifikast. Kõigile teenistujatele on universaalselt tagatud vähemalt 35 päeva puhkust, võimalus
võtta tervisepäevi, kasutada spordikompensatsiooni, teha kaugtööd. Professionaalse arengu toetamiseks pakutakse
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TUGEVUSED

• Tartu on atraktiivse elukeskkonnaga tõmbekeskus,
tänu millele koonduvad siia ka kvalifitseeritud
spetsialistid

• Toetav töökeskkond ja hästitoimivad
koostöövõrgustikud 

• Mitmekülgsed koolitusvõimalused
erialaspetsialistidele

NÕRKUSED

• Tartu linna sotsiaalvaldkonna spetsialistide palgatase
tööturul on madal, kaotame kvalifitseeritud
spetsialiste lähivaldadele ja riigiasutustele

• Eripedagooge ja lastepsühhiaatreid ei ole piisavalt

• Spetsialistide suur töökoormus 

valdkonnapõhiseid ja -üleseid koolitusi, võimalik on osaleda kogemusvahetuses jpm. 
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Koondhinnang olukorrale

1. Demograafiline olukord ja rahvastiku tervis. Kokkuvõte

HINNANG TREND
1.1 Demograafiline olukord 3.4 Pigem hea 2.1 Stabiilne

1.2 Rahvastiku tervise seisund 3.0 Pigem hea 2.3 Stabiilne

1.3 Haavatavad sihtrühmad 3.0 Pigem hea 2.3 Stabiilne

1.4 Tööturg 3.0 Pigem hea 2.5 Paranemas

1.5 Kuritegevus 2.5 Pigem hea 2.0 Stabiilne

Keskmine: 3.0 Pigem hea 2.2 Stabiilne

Kokkuvõte:

Tartu linnas elab ca 96 000 elanikku ja rahvastikutihedus on 619,5 elanikku km2 kohta, linna rahvaarv moodustab
ca 62% Tartu maakonna rahvaarvust. Kuigi Tartu linna rahvaarv on viimased viis aastat olnud suhteliselt stabiilne,
on see siiski vähenemas. Rahvastikust moodustavad naised 55%.

Tartus sünnib ca 1100 last aastas ja lapsi sünnib rohkem kui Eestis keskmiselt. Arvestades et sünnitusealiste naiste
arv lähiaastatel väheneb, hakkab tõenäoliselt vähenema ka sündivate laste arv. Surmade arv jääb Tartus samuti
1000 piirimaile ning suremuskordaja on Eestiga võrreldes väiksem. Tartu linnas on loomulik iive seni olnud
positiivne ning võrreldes Eestiga on Tartu linna iibekordaja olnud viimastel aastatel väga hea. Kahjuks on tänaseks
kättesaadavate andmete põhjal märgata trendi pöördumist 2021. aastal.

Tartus kui omavalitsusüksuses (kogu haldusterritoorium) kasvab elanike arv hajaasustuse piirkonnas ja väheneb
Tartu linnas kui asustusüksuses – toimub omavalitsusesisene valglinnastumine. Märgatav valglinnastumine
toimub eelkõige lähivaldadesse. 

Tartu linna rahvastikupüramiid on omane kahanevale rahvastikule. Kuni 14-aastaste laste osakaal rahvastikust
Tartus on küll üle Eesti keskmise (18,4%), kuid jääb olulisel määral alla Tartu lähivaldadele (Kambja 23,4%). Tartu
linna rahvastikust veidi üle 63% moodustab tööealine elanikkond, üle 18% on lapsi (0-14) ja veidi alla 18%
pensioniealisi (65+).

Tartu linna demograafilise tööturusurve indeks on suurem kui üks, mis tähendab, et järgmisel kümnendil tuleb
tööjõuturule rohkem inimesi, kui sealt välja langeb. Samas on Tartu linna ülalpeetavate määr Eesti keskmisest
kõrgem. Tööealised moodustavad 62,5% Tartu linna rahvastikust. Registreeritud töötute arv on viimasel kahel
aastal küll tõusnud (2020. aastal üle 2800), kuid samas on see 2021. aasta sügisel siiski langustrendis. Keskmine
palk on veidi kõrgem Eesti keskmisest, olles Tallinna ja Harjumaa järel kolmandal kohal (2021.a II kvartal 1575
EUR).

Statistikaameti andmetel 2020. aastal on Tartu linna elanikest 17,2%-l madal, 40,2%-l keskmine ja 42,1%-l kõrge
haridustase. Kõrgelt haritud inimeste osakaal on 7% kõrgem kui Eesti keskmine.

Tartu linnas omandab üle 6100 lapse alus- ja üle 11 700 lapse põhiharidust. Kutseharidust omandab Tartus 1000
ja üldkeskharidust üle 2400 lapse. Ligikaudu 85% Tartu linna registreeritud ja siin elavatest lastest käivad
koolis/lasteaias/lastehoius Tartu linna territooriumil. Keskhariduse tasemel õppuritest umbes 30% omandab
kutseharidust ja 70% üldkeskharidust. Tartus kasvab üldkeskharidust ja kutseharidust omandavate laste arv.

Tartu linna rahvastiku tervise seisundit saab lugeda heaks, mida ilmestab inimeste hinnang oma tervisele. Tartu
linn elukeskkonnana on tervist toetav - aktiivset liikumist toetav teedevõrgustik, tervist edendavad lasteaiad ja
koolid, tervisespordi kättesaadavus on hea. Samuti on hästi kättesaadav meditsiiniabi vastavalt vajadusele. Tartu
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TUGEVUSED

• Stabiilne rahvaarv ja sündivus, kõrge haridustase,
noorte suur osakaal

• Mitmekülgsed ja kättesaadavad teenused ning
tugistruktuurid

• Hea ettevõtluskeskkond, tugevad haridusasutused,
üsna suur tööhõivemäär

NÕRKUSED

• Väljaränne lähivaldadesse

• Elanikkonna vananemine ja vähenemine

• Alkoholist põhjustatud kuritegevus ja suremus

linn on rahuliku elukeskkonnaga, kus linnamelust on võimalik minna mugavalt ja kiirelt rohelusse, et oma akusid
laadida. Tartu linna elukeskkonda hindab 2020. aastal väga heaks või heaks 92% rahvastikust.

Tartus sureb ca 1000 inimest aastas. Kõige suurema suremuse osakaalu moodustavad  vereringeelundite
haigustest põhjustatud surmad (ca 47%), järgneb suremus pahaloomulistesse kasvatajatesse (ca 25%).
Välispõhjustest tingitud surmade osakaal on ca 5% kõigist surmadest. Tartu linn ei erine siin Eesti üldisest pildist,
kus peamiseks suremuse põhjuseks on vereringeelundite haigused, millele järgnevad pahaloomulised kasvajad.
Meeste suremus õnnetusjuhtumite tagajärjel on suurem kui naistel. Varajane suremus ning suremus
välispõhjustesse on seotud enamasti alkoholi tarbimisega. Suremus alkoholist tingitud põhjustesse on Tartus ja
Tartumaal kahetsusväärselt suur. Alkoholi kättesaadavus linnapiirkonnas on hea, samas alkoholitarbimise kultuur
ei ole veel piisavalt hea. Ehkki Tartu linnas on küllalt hästi kättesaadavad alkoholi tarbimise häirele suunatud
nõustamis- ja raviteenused, ei ole see täna veel osutunud piisavaks, et aidata tartlastel valida tervislikumat ja
tervistsäästvamat käitumisviisi.

Tartu linnas pakutavad sotsiaal- ja tervishoiuteenused on Lõuna-Eesti kontekstis ning ka Eesti mastaabis heal ja
väga heal tasemel. See omakorda võib kaasa tuua nn teenusturismi, mis toob abivajajad Tartu linna. Paralleelselt
selle protsessiga toimub hästitoimivate perede ning tööealiste elanike väljavool Tartust - kolitakse
linnalähedastesse piirkondadesse sobiliku eluaseme parema kättesaadavuse tõttu, samal ajal käiakse Tartus tööl
ning tarbitakse siinseid teenuseid ja avalikku ruumi. See võib osaliselt olla põhjustanud ka olukorra, kus
abivajajate osakaal tööealisest elanikkonnast on suur ning surve on suurem ka linna eelarvele.

Kõikide haavatavate sihtrühmadega, kelleks on vähenenud töövõimega isikud, puudega inimesed  ning vanemliku
hoolitsuseta ja abivajavad lased, tuleb võrdselt aktiivselt tegutseda. Enim tähelepanu tuleb pöörata
erihoolekandeteenuse saajatele (puuduvad vajalikul määral teenused). Murekoht on hooldusperede vähesus,
perest eraldatud lapsi ei ole võimalik Tartu linnas peredesse suunata. Ka kodututele on täna abimeetmeid vähe.
Riiklike rahastusmeetmete puhul on sageli eesmärgiks 30% sihtrühmast tööturule tagasi suunata - selle sihtrühma
puhul on see aga vähe ootuspärane. Sõltuvushäirete puhul on sekkumisi Tartu linnas vähe, tegutseb kahjude
vähendamise buss ning apteegiteenus, mis aga ei kata ära nt toksikomaania, hasartmängusõltuvuse jt sarnaste
probleemidega inimeste vajadusi. Riiklikult on täna Lõuna-Eestisse suunatud liiga vähe tähelepanu seoses
sõltuvushäiretega.

Tartu linn soosib ettevõtlust, premeerib ettevõtjaid (Aasta Ettevõte), loob tingimusi ettevõtlusega alustamiseks,
arendab uusi teenuseid, mis toob siia uusi töökohti ning annab vastavalt võimalusele ja vajadusele tasuta
kasutusele maad ettevõtlusega alustamiseks, toetab inkubatsiooniprogramme, rahvusvahelisi konverentse.
Toimuvad ettevõtluskoolitused ja -seminarid, ettevõtlusnädal, sTARTUp day, toetatakse iduvõistluseid ja
hackathone. Tööturgu sisenemise toetamiseks on mitmeid programme. Linnas tervikuna on riiklikud
tööturuteenused väga hästi kättesaadavad.

Tartu linnas pööratakse linnaplaneerimisel ja avalikus ruumiloomes teadlikult tähelepanu turvalisusele. Asutused,
organisatsioonid ja linnakodanikud mõtlevad kaasa ja teevad ettepanekuid, kuidas muuta linnaruumi
turvalisemaks. Tartu linna tänavad on hästi valgustatud ning see lisab turvalisust ka öisel ajal. Strateegilised
piirkonnad on varustatud turvakaameratega. Korrastatud linnaruum tagab selle, et inimestele meeldib seal
piirkonnas liikuda, nad hoiavad oma ümbruskonda ning tegevuste loomine on toonud piirkonda inimesi
(tervisesportlased, jalutajad) ja tõstnud oluliselt sealset turvalisust. 

Tartu linna heaolupro il 2021

172



TUGEVUSED

• Hea koostöö Tartu linnavõimude, linnarahva ning
erinevate asutuste vahel (võimalus kaasa rääkida
linnaelu arendamises, esitada oma ideid ning teha
ettepanekuid).

• Mitmekülgne, tegevusterohke ja meeldiv
linnakeskkond rohealade ning aktiivset liikumist
soodustavate paikadega.

NÕRKUSED

• Avaliku ruumi ligipääsetavus eelkõige
liikumisraskustega inimestele on piiratud.

• Alkoholi hea kättesaadavus tingib mitmeid heakorra
ja turvalisuse probleeme, on aluseks kuritegevusele
ning õnnetustele.

2. Tervist toetav ja turvaline elukeskkond ning osalusvõimalused. Kokkuvõte

HINNANG TREND
2.1 Turvaline elukeskkond 3.2 Pigem hea 2.6 Paranemas

2.2 Elukeskkond ja planeeringud 3.4 Pigem hea 2.6 Paranemas

2.3 Osalusvõimalused 3.5 Väga hea 2.8 Paranemas

Keskmine: 3.4 Pigem hea 2.7 Paranemas

Kokkuvõte:

Tartu linn on küllalt looduslähedane ning puhas keskkond, kus inimestel on hea elada. Tartu linna paiknemine
Emajõe kallastel, reljeefsus (Toomemägi, Riia mägi, Narva mägi, Jakobi mägi) ning ajalooliselt kujunenud kitsas
tänavatevõrk annab linnale ilmet, kuid teisalt loob väljakutseid avaliku linnaruumi ligipääsetavusele.

Hea koostöö nii ettevõtjate, kõrgkoolide, meditsiinisüsteemi kui linnakodanikega annab Tartule võimaluse saada
uusi ideid, olla innovaatiline linnaelu planeerimisel ning lahendada linnarahva jaoks olulisi probleemkohti. Kaasav
eelarve on vaid üks näide linnaelanike laiaulatuslikust kaasamisest linnaelu kujundamisse - lisaks on igaühel
võimalus esitada oma ideid, arvamusi ja murekohti läbi linna infotelefoni, sotsiaalmeedia või "Ametnik vastab"
rubriigi, taotleda rahastust oma ideede ja projektide teostamiseks või laiemat avalikkust kaasavateks sündmusteks
jpm.

Tartu linna murekohad on Eestile sarnaselt seotud rohke alkoholitarvitamisega, mis on tihtipeale seotud
kuritegevuse ning õnnetusjuhtumitega. Ehkki tartlane üldjuhul hoiab oma tervist ning Eestist keskmiselt rohkem
hindavad just tartlased oma tervist heaks või väga heaks, puudub täna veel toimiv ennetus- ja
sekkumismehhanism, et aidata neid, kes erinevatel põhjustel ei oska või ei saa teha enda tervise jaoks parimaid
valikuid. Rohkem tähelepanu tuleb pöörata nii alkoholi tarvitamise häirega inimestele kui inimestele, kes on
muude sõltuvuste küüsis, nt hasartmäng, toksikomaania või nutisõltuvus.
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TUGEVUSED

• Haridus- ja tugiteenuste hea kättesaadavus

• Meditsiiniteenuste kõrge kvaliteet

• Paindlik teenuste korraldus lähtub konkreetse
inimese vajadustest

NÕRKUSED

• Teenuste korraldamisel puudub vajalik süsteemsus,
sh tagasisidestamine ning sellel põhinevate
muudatuste tegemine

• Tartu on Lõuna-Eesti tõmbekeskus nii hariduse kui
meditsiiniteenuste osas, mis tingib teenusturismi

• Eriarstiabi ebapiisav kättesaadavus

3. Universaalsete teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Kokkuvõte

HINNANG TREND
3.1 Tervishoiuga seotud universaalsed
teenused

3.7 Väga hea 2.5 Paranemas

3.2 Haridusega seotud teenused 3.5 Väga hea 3.0 Paranemas

Keskmine: 3.6 Väga hea 2.8 Paranemas

Kokkuvõte:

Tartu linna haridusteenused ja tervishoiusüsteem on heal tasemel. Universaalsed teenused tuleb tagada kõigile
linlastele vastavalt nende vajadusest, eelistada ei saa ühte või teist sihtrühma. 

Arvestada tuleb teenusturismiga - Tartu on nii hariduse kui meditsiinisüsteemis Lõuna-Eesti tõmbekeskus. 

Konkreetset teenust, mis vajab kõige rohkem arendamist, välja tuua ei saa. Olulised väljakutsed on
valdkondadeülese koostöö raames teenuste arendamine ja osutamine, nt haridus, meditsiin, hoolekanne ja
hoolekandelise abi süsteemi korrastamine. Tänast olukorda arvesse võttes tuleb aga enam tähelepanu suunata
vägivalla ennetamisele ning sellest tulenevalt alkoholi ja teiste ainete tarbimisele ning sellega kaasnevale
vägivaldsele käitumisele.

Minuomavalitsus.fin.ee seire tulemustes on võrreldes eelneva aastaga toimunud märgatav paranemine - 3/4-lt
7/8-ni rahvatervise ja turvalisuse ning sotsiaalkaitse osas. Nimetatud tõus on märkimisväärne ja annab kinnitust, et
teenuste osutamine on muutunud Tartu linnas paremaks. 
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TUGEVUSED

• Hea teenuste valik ja võimalus saada teenuseid.

• Pädevad spetsialistid (teenuseosutajad, KOV
spetsialistid).

• Teenuste pakkumisel arvestatakse abivajajaga ja
lähenetakse juhtumipõhiselt.

NÕRKUSED

• Teenuste kvaliteedi hindamist ja tagasisidestamist ei
toimu.

• Toimub teenusturism, ümberkaudsed KOV-id
saadavad kliendid kergekäeliselt Tartusse. Lahenduste
otsimine ja suhtlus Tartuga ühiselt olukorra
lahendamisel on vähene.

• Teenused on kohati dubleeritud või killustatud.

4. Haavatavate (riskis) sihtrühmadega tegelemine. Kokkuvõte

HINNANG TREND
4.1 Sotsiaalteenused ja -toetused 3.9 Väga hea 3.0 Paranemas

4.2 Abivajavate lastega tegelemine 3.1 Pigem hea 2.4 Stabiilne

4.3 Perede toetamine 3.6 Väga hea 2.8 Paranemas

Keskmine: 3.5 Väga hea 2.7 Paranemas

Kokkuvõte:

Tartu linna hoolekandeline abi, st nii teenused kui toetused, on spetsialistude hinnangul heal tasemel. Teenused
on välja arendatud, nende osutamine abijatele on kohene ja paindlik. Eraldi sihtrühma, kellega on vaja kõige
rohkem tegeleda, välja tuua ei saa, sest vaja on tegeleda kõikidele sihtrühmadele suunatud abisüsteemi
tagamisega. 

Tartu peab arvestama oma hoolekandelise abisüsteemi osutamise ja planeerimisega kindlasti järgmiste
aspektidega:

1. Rahvastik vananeb;
2. Mitu põlvkonda ei ela enam koos ja ei paku vastastikust tuge, kasvab üksielavate inimeste osakaal;
3. Toimub teenusturism, st Tartus on tagatud kvaliteetne abi, mida väiksemates omavalitsustes ei osutata ja

seetõttu pöörduvad paljud kliendid Tartu teenustele.

Selleks, et nimetatud väljakutsetega piiratud ressursside tingimustes toime tulla, on oluline suunata ressurssi
olemasolevate teenuste ümberdisainimisele ja ennetavate tegevuste ja teenuste arendamisesse.

Konkreetset teenust, mis vajab kõige rohkem arendamist, välja tuua ei saa. Oluline väljakutse on
valdkondadeülese koostöö (haridus, meditsiin, hoolekanne) raames teenuste arendamine ja osutamine ja
hoolekandelise abi süsteemi korrastamine.

Mnuomavalitsus.fin.ee seire tulemustes on võrreldes eelneva aastaga toimunud märgatav paranemine. Nimetatud
tõus on märkimisväärne ja annab kinnitust, et kogu hoolekandelise abi osutamine on muutunud Tartu linnas
paremaks. Edasijõudnute tasemel on kvalifitseeritud spetsialistid ja teenuste kättesaadavus. Baastasemel on
teenuste süsteemsus ja tulemuslikkus, mis on arengukoht. Süsteemset teenuste hindamist ja tagasisidestamist ei
toimu. 
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• Tartus on märkimisväärne osakaal tööealisi inimesi,
mis tagab piisava maksutulu kohaliku omavalitsuse
toimimiseks

• Tartus koolitatakse ja töötavad kvalifitseeritud
valdkonnapõhised spetsialistid

• Tartus on loodud võimalused edukaks
valdkondadeüleseks koostööks

NÕRKUSED

• KOV rahastamissüsteem vajab täiustamist, et
ülesanded ja rahastus oleksid tasakaalus

• Valglinnastumine ja sellega kaasnev negatiivne mõju
maksulaekumisele

• Eelarve ja teenuste planeerimine hajaasustusega
piirkonnale

5. Kohaliku omavalitsuse toimimine ja ressursid. Kokkuvõte

HINNANG TREND
5.1 Kohaliku omavalitsuse toimimine 3.0 Pigem hea 2.5 Paranemas

5.2 Kvalifitseeritud spetsialistid ja koostöö
heaolu tagamiseks

3.2 Pigem hea 2.5 Paranemas

Keskmine: 3.1 Pigem hea 2.5 Paranemas

Kokkuvõte:

Tartu on atraktiivne elu- ja töökeskkond. Tartu linna prioriteedid on haridus, sotsiaalkaitse, keskkond, sh rohepööre
ja ettevõtlus.

Tartu linna aastaeelarve on 200 miljonit eurot. 10% eelarvest on määratud sotsiaalkaitsele, kuid analüüsides
inimeste heaolu peame arvesse võtma ka investeeringuid avalikku ruumi ja keskkonda laiemalt. 

Tartu linn kasutab aktiivselt toetusi ja välisrahastust. Sotsiaalvaldkonnas on murekoht toetusfondi vahendite
kasutamise jäikus, mis ei võimalda eraldatud vahendeid maksimaalselt ja efektiivselt abivajajate toetamiseks ära
kasutada.

Suurema kohaliku omavalitsusena on tagatud teenistujate valdkondlik spetsialiseerumine - loodud on
tervishoiuteenistus, lastekaitseteenistus, noorsooteenistus jt üksused. Avaliku ruumi eest seisavad ruumiloome
osakond, linnamajanduse osakond jpt osakonnad. 

Tõmbekeskusena peab Tartu arvestama ressursside plaanimisel teenusturismiga. Teisipidi on see tõestuseks, et
Tartus on kvaliteetsed ja mitmekülgsed avalikud teenused.

Tartu linna eesmärk on olla suunanäitaja Lõuna-Eestis.
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