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Sissejuhatus
Turvalisus on üks inimese põhivajadusi, see on kohaliku elu tähtis ühine küsimus.
Arengukava Turvaline Järvamaa 2014-2020 eesmärk on olla erinevate valdkondade koostöö
ja ühistegevuse alus maakonna elanike turvalisuse suurendamisel.
Järvamaa arengustrateegia 2014-2020 sõnastab teiste seas maakonna arengueesmärkideks
Järvamaa elukeskkonna paranemise, kodanikualgatuse, inimeste aktiivsuse ja koostööks
avatuse suurenemise. Järvamaa tulevikuvisioonina nähakse maakonda avatud, turvalise,
areneva ja atraktiivsena.
Turvaline Järvamaa 2014-2020 arvestab arengustrateegias üles seatud eesmärkidega ja
koondab turvalisusega seotud tegevused ühtseks tervikuks, et leida kokkupuutepunktid, kus
inimeste ja ametkondade omavaheline koostöö aitab tõsta üldist turvatunnet maakonnas,
aidates seeläbi kaasa maakonna jätkusuutlikkusele.
Arengukava koostamisse olid kaasatud tegevuste hilisemad elluviijad, seega on dokument
oluline alus ja kokkulepe erinevate struktuuride ja valdkondade vahel. Turvalise elukeskkonna
loomine eeldab riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute ja äriühingute
ning inimeste vahel head koostööd nii riiklikul kui ka kohalikul ja elanikkonna tasandil.
Õnnetuste igapäevane ennetamine saab alguse inimese teadlikkusest planeerida oma enda
elukorraldust selliselt, kus tõenäosus sattuda ohuolukordadesse on viidud miinimumini. Just
seepärast paneme pearõhu turvalisuse arendamisel laste ja noorte teadlikkuse tõstmisele, et
aasta-aastalt kasvaks Järvamaal riske ennetav ja ühtehoidev kogukond ning siinne õnnetuste
arv on viidud miinimumini, siin elavad terved ja õnnelikud inimesed. Igapäevases elus
väärtustatakse järjest rohkem tervist, pööratakse senisest enam tähelepanu riskide
vähendamisele, austatakse sotsiaalse õigluse printsiipe ja hoitakse meid ümbritsevat
keskkonda.
Järvamaal on koostatud mitmeid põhjalikke valdkondlikke arengukavasid ja tegevuskavasid,
käesolev dokument keskendub vaid turvalisuse tagamiseks vajalikule. Arengukava Turvaline
Järvamaa 2014-2020 hetkeolukorda on lühidalt kirjeldatud lähtuvalt arengukava koostamisel
osalenud töörühmade ohutegurite kaardistamisest. Ohtude ennetamiseks ja riskide
vähendamiseks on arengukava pearõhk tegevuskaval, kus kirjeldatakse aastatel 2014-2020
läbi viidavaid ühiseid tegevusi maakonna turvalisemaks muutmise eesmärkide elluviimiseks.

Visioon
Aastal 2020 on Järvamaal turvaline elukeskkond, siin elavad terved, rahulolevad ja
õnnelikud inimesed

2

Hetkeolukord
Järvamaal elab rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2014.a seisuga 32347 inimest.
Võrreldes 1. jaanuariga 2013 on arv vähenenud 877 inimese võrra.

Allikas: Rahvastikuregister

Järvamaa rahvastiku vanuselisest jaotumisest võib järeldada, et peale gümnaasiumi lõpetamist
suundutakse õppima maakonnast väljapoole ja tagasi pöördub vähemus. Tõenäoliselt lahkub
osa noori peresid elama töökohtadele lähemale. 25-45 aastaseid elanikke on maakonnas
protsentuaalselt vähem kui ülejäänud riigis.

Allikas: Rahvastikuregister (01.01.2014)

Järvamaal on 7 keskkooli/gümnaasiumi, 7 põhikooli, 1 erakool, 6 lasteaed-põhikooli, 15
lasteaeda, 2 erivajadustega laste kooli ja 1 kutseõppeasutus.
2013.a registreeriti Järvamaal 5 koolivägivalla juhtumit. Järva Maavalitsuse korraldatud
uuringus vastasid koolid, lasteaiad, perearstid, kohalikud omavalitsused jt, et 2012.a oli
Järvamaal 182 last, kes võisid olla koolikiusamise ohvrid. Samast uuringust selgus, et
klassikaaslaste hulgas tõrjutuid oli vähemalt 115 õpilast. Koolikiusamise vähendamiseks
osaletakse mitmetes programmides ja projektides, nt T.O.R.E programm, „Koolirahu“,
noortega tegelejad on end täiendanud agressiivsuse leevendamise treeningprogrammiga.
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Järva Maavalitsuse poolt 2012.a läbi viidud uuringu järgi oli Järvamaal 127 noort, kellel oli
probleeme koolikohustuse täitmisega. Suuremates koolides töötavad õpiabi ümarlauad, igas
koolis on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatorid.
Järva Maavalitsuse juures töötab nõustamiskomisjon, mis aitab korraldada hariduslike
erivajadustega isikute õppe- ja kasvatustööd. 2008.a oli nõustamiskomisjonis arutlusel 60
juhtumit, 2009.a 64 juhtumit, 2010.a 53 juhtumit, 2011.a 68 juhtumit, 2012.a oli juba 80
juhtumit ja 2013.a kasvas juhtumite arv 102ni. Vaid mõnel juhul jäi menetlus poolikuks, sest
lapsevanem ei pöördunud arsti poole täiendavate uuringute läbi viimiseks. Üksikud juhtumid
neist on alla 7a lapse kooli vastu võtmise soovituse andmised. Teistel juhtudel on tegemist
soovitustega lapse koolieelses lasteasutuses sobitus- või erirühma vastuvõtmiseks, õpilasele
lihtsustatud õppekava kohaldamiseks, individuaalse õppekava kohandamiseks, riiklikus
õppekavas taotletavate õpitulemuste asendamiseks või vähendamiseks või kohustuslikust
õppeaine õppimisest vabastamiseks, tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks või
suunamine sobivasse klassi või kooli. Üksikutel juhtudel on nõustamiskomisjon soovitanud
mittestatsionaarset õppevormi ja ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamist.
2014.a veebruari seisuga (Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel, ei sisalda erakooli andmeid)
oli Järvamaa koolides ja lasteaedades kahes tööl psühholoog (1,25 ametikohta), 8s tööl
sotsiaalpedagoog (6,2 ametikohta), 12s oli tööl logopeed (6,8 ametikohta) ja 7s eripedagoog
(3 ametikohta). Ligikaudu pooled tugispetsialistidest ei vasta nõutud kvalifikatsioonile.
16s õppeasutuses pole kohapeal ametis ühtegi tugispetsialisti. Lisaks on projektipõhiselt
rakendatud tööle tugiisikud. Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus pakub tasuta
õppenõustamisteenust
hariduslike erivajadustega õpilastele,
nende vanematele,
haridusametnikele ja haridustöötajatele. Lisaks pakub Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus
eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist.
Järvamaal on 21 avatud noortekeskust/noortetuba, noored löövad kaasa erinevate
noorteühenduste tegevuses, koolides ja omavalitsustes osaletakse õpilasesinduste ja
noortevolikogude töös. Noori kaasatakse erinevate organisatsioonide, ametite, kohalike
omavalitsuste asutuste ja mittetulundusühingute tegevustes. Peaaegu kõik maakonna
omavalitsused pakuvad noortele tervistavaks ja arendavaks puhkuseks suviseid töö- ja
puhkelaagreid. Järvamaal tegutseb üle 80 erineva spordiorganisatsiooni, 18 huvikooli, 18
kultuuri-, rahva-, või seltsimaja, 25 raamatukogu ja 16 muuseumi, kes kaasavad lisaks lastele
ja noortele ka täiskasvanuid oma õppetöösse, tegevustesse ja programmidesse.
Järvamaal osaleb huvihariduses oluliselt väiksem osa noortest kui Eestis keskmiselt. Samas
kaasatus teadmiste ja oskuste omandamisse väljaspool formaalharidust arendab noorte
mitmekülgsust ja aitab kaasa hilisemale elus hakkama saamisele.

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem
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Järva Maavalitsuse juures tegutseb alaealiste komisjon, mille põhiülesandeks on alaealistega
(7-18 aastased) tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine, samuti alaealistele
õiguserikkujatele määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja
alaealiste järelevalvetuse ning õiguserikkumisi soodustavate tegurite vähendamine. Lisaks
maavalitsuse alaealiste komisjonile on maakonnas moodustatud komisjonid ka Albu ja Ambla
vallas. 2012.a oli Järva maakonna alaealiste komisjonides arutlusel 129 alaealiste poolt toime
pandud õigusrikkumist, 2013.a arutati 86 õigusrikkumist, mis näitab selget langust, oluliselt
vähenenud on alkohoolse joogi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamine ja alla 14
aastaste sooritatud kuriteod. Alaealiste komisjoni pöördumise põhjused 2013.a: nooremana
kui 14 aastasena toime pandud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastav
õigusvastane tegu – 11 korda, nooremana kui 14aastasena toime pandud karistusseadustikus
või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastav õigusvastane tegu – 14 korda, 14-18
aastasena toime pandud karistusseadustikus ettenähtud kuritegu – 26 korda, 14-18 aastasena
toime pandud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärtegu – 18 korda,
koolikohustuse mittetäitmine – 12 korda, alkohoolse joogi, narkootilise või psühhotroopse
aine tarvitamine – 5 korda.

Allikas: Alaealiste komisjon

Kõige rohkem satub erinevate õigusrikkumiste tõttu esmakordselt Järvamaa alaealiste
komisjoni ette 15-17 aastaseid noori, kuid üksikjuhtudel ka 8-aastaseid. Korduvjuhtudel on
tegemist juba tõsisemate põhjustega nagu vargused, peksmised, rasked avaliku korra
rikkumised. Väiksemate rikkumiste korral määratakse karistuseks ühiskondlik töö. Erikooli
saatmisi tuleb ette väga harva.
2013. a alguses oli Järvamaal arvel 103 vanemliku hoolitsuseta last, aasta jooksul võeti lisaks
arvele 147 vanemliku hoolitsuseta last. Perekonnast eraldati 3 last, kellest 2 naasesid hiljem
bioloogilisse perekonda. Riiklikul hoolekandel viibis asenduskodudes 43 last neist 2 suunati
teenusele 2013. aastal. Eestkostel on 32 last, neist 7 suunati teenusele 2013. aastal.
Perekonnas hooldamise teenusel on 4 last. Võõrasse perekonda lapsendamisi ei olnud,
peresiseselt lapsendati 1 laps.
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Allikas: Järva Maavalitsus

Aastal 2013 registreeriti Järvamaal 475 kuritegu, mida on eelneva aastaga võrreldes 142 võrra
vähem, registreeritud kuritegudest on avastatud 70,1%. Vägivalla kuritegude arv 2013.a tõusis
11,9 %, varguste arv kasvas 80,7%. Avaliku korra rikkumisi pandi toime 112 ja nende tase
langes märgatavalt. Avaliku korra rikkujatest on märgatav osa inimesed, kes rikuvad nn
öörahu ja ei lase naabritel öisel ajal puhata.
Liiklusalaseid väärtegusid avastati 2013.a pea kaks korda vähem kui 2012- kokku 2913
juhtumit, hukkunuid oli liikluses 3, viga sai 65 inimest. Kuigi liiklusjärelevalve maht on
vähenenud, on avastatud alkoholi joobes juhtide arv vaid pisut langenud, 2012 oli see 238,
2013 aga 217. 2013.a oli joobes juhi süül 11 liiklusõnnetuses 15 kannatanut ja 2 hukkunut.

Allikas: Piirivalve- ja Politseiamet

Tervise Arengu Instituudi koostatud Järvamaa tervise ja heaolu näitajate ülevaatest nähtub, et
Järvamaal on Eesti keskmisest kõrgem igapäevasuitsetajate osakaal ja Eesti kõrgeim raseduse
ajal suitsetavate naiste osakaal (2000.a – 12,3%, 2010.a 16,2%; Eesti keskmine 2000.a –
7,6%, 2010.a – 8,4%). Samast nähtub, et alkoholisurmad ja alkoholist tingitud vigastatud
liikluses on samuti Eesti keskmisega võrreldes oluliselt halvemate näitajatega. Tubaka
tarbimisest ja passiivsest suitsetamisest hoidumiseks osales 2013.a rahvusvahelises
kampaanias „Suitsuprii klass“ Järvamaalt 8 kooli 20 klassi 306 õpilasega.
Eelmises maakonna turvalisuse arengukavas alkoholi ja narkoainete ennetustööks kavandatud
tegevusi ei õnnestunud läbi viia planeeritud mahus. Samas alates 2011.a on tabatud
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narkoainete tarvitajate arv taas languses. Politseil on olemas narkotestid ning teadmised ainete
tarvitajate äratundmiseks.

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet

2013.a registreeriti Järvamaal 98 lähisuhtevägivalla juhtumit. 2012.a Järva Maavalitsuse poolt
läbi viidud uuringu kohaselt oli Järvamaal 124 last, kes võisid kannatada perevägivalla all,
118 noort ja last, kelle puhul teati, et nad võivad olla õhtusel ajal järelvalveta, 323 last ja
noort, kelle vanem või vanemad töötasid välismaal.
Uue ohuna on lisandunud internetivägivald ja –sõltuvus. Eestis kasutab internetti üle 90%
lastest, seega oht kõige haavatavamale grupile on suur. 2012.a selgus maavalitsuse koostatud
uuringust, et Järvamaal on 126 last ja noort, kellel võib esineda arvutisõltuvust. Koolides ja
noortekeskustes on läbi erinevate programmide ja loengute püütud internetivägivalda ja –
sõltuvust ennetada ning riske vähendada.
Järvamaa politseil on väga hea koostöö ohvriabiga ja kohalike omavalitsustega. Kannatanute
abistamiseks on Järvamaal olemas naiste varjupaik ja laste jaoks turvatuba, Järvamaa
lasteabikeskus, Oisu Perekodu ja Koeru Perekodu.
2013.a on 12 omavalitsuse peale 8 piirkonnakonstaablit, -politseinikku, aktiivseid
vabatahtlikke abipolitseinikke on 16, kes 2013.a osalesid politseitegevuses 175 korral, kokku
1393 töötundi. Abipolitseinikke kaasatakse peamiselt patrulltegevusse, vähemal määral
erinevatel politseioperatsioonidel ja ennetusüritustel. Abipolitseinikke on enim kaasatud
Järva-Jaani konstaablijaoskonna tööpiirkonnas. Järvamaal on moodustatud 33 naabrivalve
sektorit.
Kaitseliidu Järva Malev on valmis osalema toetava jõuna politseioperatsioonides, tagama
korda massiüritustel, osalema loodusõnnetuste, näiteks metsatulekahjude likvideerimisel,
otsima inimesi jne. Kaitseliit teeb koostööd politsei, kohalike omavalitsuste, piirivalve,
päästeameti ja tuletõrjega. Oluline roll Kaitseliidu töös on noorte kaasamine läbi noorkotkaste
ja kodutütarde tegevuse. Järvamaa kodutütarde organisatsioonis oli 2013.a septembris 292 ja
noorkotkastel 267 inimest. Järva malevas oli 614 kaitseliitlast ja Naiskodukaitse Järva
ringkonnas 127 liiget. Aastatel 2008-2012 on Kaitseliidu Järva Maleva liikmed osalenud viie
looduses kadunud inimese otsingul. Kolmes maakonna gümnaasiumis
(Türi
Ühisgümnaasium, Paide Ühisgümnaasium, Koeru Keskkool) viivad kaitseliitlased läbi
riigikaitseõpetuse tunde, aidates seeläbi kaasa riigikaitsealaste teadmiste ja patriotismi
kasvule.
7

Ohtude ennetamises ja ohu korral käitumise õpetamisel noortele kannab olulist rolli
Päästeameti Järva päästepiirkonna, Paide politseijaoskonna, Kaitseliidu Järva Maleva,
Maanteeameti ja nende koostööpartnerite korraldatav laste ohutuslaager „Kaitse end ja aita
teist". Lisaks noorte harimisele omab projekt olulist rolli maakonna elanike ohutusalase
teadlikkuse tõstmisel ja koostöö arendamisel.
Päästeamet korraldab süsteemselt üleriigiliselt päästealast ennetustööd erinevatele
sihtgruppidele (ohutuspäevad, õppepäevad, koolitused, meediakampaaniad). Järvamaa
päästepiirkond kuulub Päästeameti Lääne päästekeskuse koosseisu, kokku on maakonnas neli
riiklikku päästekomandot, vabatahtlikke päästekomandosid on maakonnas viis. Aastatel 20082013 toimus Järvamaal 14 veeõnnetust, milles hukkus 3 inimest, üle-riigiliselt on
veeõnnetustes hukkunute arv kasvutrendis. 215s eluhoone tulekahjus hukkus kokku 14
inimest. 2013. a oli Järvamaal kokku 609 pääste väljakutset, neist tulekahjudele 207,
liiklusõnnetustele 66, õnnetusele veekogul 2 väljakutset.
2013.a viidi tuleohutusalast nõustamist koostöös valdade sotsiaaltöötajatega läbi 96 kodus
viies omavalitsuses. Selgus tõsiasi, et spetsiaalselt kaardistatud ning külastatud kodudest
63,5% esines puudusi suitsuanduriga. Küsimusele „Kas teate hädaabinumbrit?“ suutis kindla
ja õige vastuse anda 76% küsitletutest, mis näitab, et kodukülastustes osalenud elanike
teadlikkus suitsuandurist, tulekahju korral tegutsemisest ning teadmised üldisest tuleohutusest
ei ole kiita.
Üheks riskigrupiks on üksi elavad eakad. Järva Maavalitsuse ja Haigekassa poolt tellitud
uuringus „Eakate vigastusriskid 2011-2013 Järvamaal“ osales 956 inimest 11st maakonna
omavalitsusest. Peamiste riskidena toodi esile suitsuanduri puudumine, elektrisüsteemid on
kontrollimata, halvasti liivatatud või liivatamata teed, ravimid ja olmekeemia kõigile
kättesaadavad, ahiküte ja sellega seonduv, tulekustutusvahendite puudumine või nende
hoidmine kõrvalhoones, kontrollimata elektrisüsteemid, libedad ja ohtlikud jalanõud,
põletuskahjustused, oskamatus kasutada kiirvalimisnumbreid.
Nii nagu kogu riigis, on ka Järvamaal ohuks rahvastiku üldine vananemine. Seepärast peab
üha enam keskenduma eakate tööturul hoidmisele ja neile tegevuste pakkumisele, sh
keskendudes ka puuetega inimeste kaasamisele ja nõustamisele.
2013.a lõpus elas maakonnas 10092 vanadus- või töövõimetuspensionäri, mis on pea
kolmandik kogu elanikkonnast.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
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Üldhooldekodu teenuste pakkujaid on maakonnas 4, asenduskodu teenuseid pakuvad 3
asutust, päevakeskuse teenuseid 3 asutust, varjupaiga teenust 1. Erihoolekandeteenuste
kasutajaid oli Järvamaal 2013.a jooksul kokku 240. Täiskasvanute hooldamise teenust
hoolekandeasutuses osutati 228 isikule. Päevakeskuse teenuseid osutati 364 isikule. Kodutute
öömaja teenuse kasutajaid oli 11 ning aasta jooksul öömajas viibitud inimööde arv kokku oli
665. Varjupaigateenust osutati 28 isikule.
Isikliku abistaja teenust osutati 2013.a jooksul viies omavalitsuses 26 isikule.
Tugiisikuteenust osutati 45 isikule. Koduteenuse kasutajaid oli kokku 156, teenust osutati 9
omavalitsuses. Eluasemeteenust osutati 9 omavalitsuses (224 sotsiaalkorterit, 62
munitsipaaleluruumi). Kui 2012.a kasutati Järvamaa elanikele soodustingimustel müüdavate
ja laenutatavate tehniliste abivahendite müümise/laenutamise teenust 1395 kliendi poolt, siis
2013.a kasutas teenust 1612 klienti.
Rahvastiku vananemisega seonduvalt võib prognoosida hooldusvajaduse suurenemist.
Puudega laste ja omaste hooldajate toetus on väike, hooldatavate vajaduste parimaks
rahuldamiseks on hooldajad tihti sunnitud loobuma igapäevasest palgatööst, mis omakorda
põhjustab inimeste vaesumist. Näiteks pidevat hooldust vajava lapse hooldaja saab 2013.a
Paide linnas 26 eurot kuus, Tartus aga 100 eurot kuus, osalise hooldusvajadusega lapse
hooldaja saab Paide linnas 19,50 eurot, Tartus aga 75 eurot kuus toetust.
Registreeritud töötute osakaal on maakonnas languses. Töötute osakaal maakonnas on 2013.
aastal keskmiselt 5,7%. Töötud on aktiivsed ja naasevad kiiresti tööle, kasutades vahepealset
aega tõhusalt tööturuteenustes oskuste ja kvalifikatsiooni täiendamiseks. Noorte töötuse
ennetamiseks rakendatakse 10 koolis karjääriõpet, 11 koolis on õppeainena majandusõpetus,
lisaks kaasatakse noori karjääriõppe alastesse projektidesse ja programmidesse, et parandada
nende väljavaateid tööturule astumiseks. Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus pakub maakonna
noortele tasuta karjääriteenuseid nii oma ruumides kui koolides kohapeal.

Allikas: Töötukassa

Heaolu üheks tähtsamaks teguriks on inimese tervis. Järvamaal on 2013.a septembris
teenindamisel 24 iseseisvat perearsti nimistut (kõige väiksem nimistu 605 isikuga ning kõige
suurem nimistu 2024 isikuga). Perearsti nimistuid teenindab 22 perearsti. Kindlustamata
isikuid on nimistutes keskmiselt 12%. Esmatasandi tervishoiuteenus ei ole üksi teenust
osutavate perearstide näol pikemas perspektiivis jätkusuutlik ning patsiendi vajadusi, huve ja
turvalisust tagav teenus. Sotsiaalministeeriumi arengukava kohaselt peaks perearstid
koonduma tervisekeskusteks, mille teeninduspiirkonda kuuluks vähemalt 6000 elanikku ja
mida teenindaks 4 perearsti/pereõde, füsioterapeut, ämmaemand ja oleks olemas teised
tugiteenused.
Probleemiks on prognoositav tervishoiutöötajate arvu vähenemine ja puudus lähiaastatel.
Järvamaa Haiglas töötavate arstide keskmine vanus on 53,59. Eesti Haigekassa planeerib
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aktiivraviteenused ja ambulatoorse eriarstiabi teenuste toetamise vähenemist ja lõpetamist
maakonnas.

Allikas: Järvamaa Haigla

Seoses rahvaarvu vähenemisega ja noorte perede vähesusega on vähenenud ka sünnitajate arv
Järvamaa Haiglas. Samas on sünnitusabi kättesaadavus noorte perede maakonda jäämiseks ja
siia elama asumiseks väga oluline.

Allikas: Järvamaa Haigla

2012.a avas Järvamaa Haigla õendusabi keskuse. 2013.a oktoobrist pakutakse
koduõendusteenust seitsmes Järvamaa omavalitsuses. Koduõendusteenus on teenuse saajale
tasuta ja tihedalt seotud sotsiaalvaldkonnaga. Kolmepoolse koostöö (perearst, koduõde,
kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja) tulemina on võimalik tõsta vallaelanike rahulolu
tervishoiu- ja sotsiaalteenustega ja nii mõnelgi multiprobleemsel patsiendil on võimalik
jätkuvalt jätkata elu oma koduses keskkonnas.

Allikas: Järvamaa Haigla
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Alates 2014.a 1. jaanuarist muutusid kiirabi teeninduspiirkonnad, Järva maakonnaga kuulub
ühte piirkonda Viljandimaa. Järvamaad teenindab kolm kiirabibrigaadi, üks neist asub Türil,
kaks Paides, sealjuures Ambla valda teenindab Tapa brigaad. Maakonna elanike jaoks on
elulise tähtsusega ööpäevaringse erakorralise meditsiini teenuse pakkumise jätkumine
Järvamaal kvalifitseeritud õe- või arstibrigaadidega.

Allikas: Järvamaa Haigla

Järvamaal puudub koordineeritud transporditeenus patsientidele. Kui päevasel ajal abistavad
patsiente võimalusel kohalikud omavalitsused, siis puhkepäevadel, õhtusel ja öisel ajal on
erakorralise meditsiini osakonna teenuseid vajanud haigel koju saamine raskendatud. See
näitab vajadust koordineeritud patsiendi transportimise süsteemi välja töötamiseks.
Haiguse vältimine on alati parem kui põdemine. Vaktsineerimine on väga tõhus ning ohutu
viis kaitsta end tõsiste nakkushaiguste eest, vaktsineerides aitame kaasa haiguste leviku
takistamisele ja kaitseme oma lähikondseid ning neidki, keda mingil põhjusel vaktsineeritud
ei ole.

Allikas: Terviseamet

Nagu kogu Eestis, nii ka Järvamaal moodustab nakkushaigustest enamuse gripp ja ülemiste
hingamisteede viirusnakkused (katarrid kokku) 89,5 %. Ülejäänud nakkushaigustest enim
haigestuti piisknakkustesse (6,2%) ja soolenakkustesse (2,2%). Haigestumine
soolenakkustesse Järvamaal kasvas 2013.a 1,2 korda. Eestis tervikuna oli haigestumine
soolenakkustesse madalam kui Järvamaal.
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Võrreldes 2012. aastaga kasvas 2013.a Järvamaal haigestumine kõikidesse registreeritud
soolenakkustesse, va rotaviirusenteriiti. Salmonelloosi haigestumine oli Järvamaal 4,4 korda
suurem kui Eestis tervikuna.
Immuniseerimisega on võimalik ära hoida mitmete ohtlike haiguste levik. Riiklikus
immuniseerimiskavas olevate vaktsiinide abil välditavaid haigusi Eestis kas enam üldse ei
esine või esineb neid harva. Seetõttu võidakse alahinnata vaktsineerimisest saadavat kasu, sest
nende nakkushaiguste tegelik olemus hakkab ununema. 1-aastaste laste seas
vaktsineerimistega hõlmatuse näitajad 2013.a suurenesid, kuid leetrite, mumpsi ja punetiste
vastase vaktsineerimisega hõlmatuse näitaja vähenes ning jääb alla Maailma
Tervishoiuorganisatsiooni soovitatud hõlmatuse tasemest. 2-aastaste laste hõlmatus
kaitsepookimistega 2013.a Järvamaal langes kõigi eakohaste vaktsinatsioonide osas ja jääb
alla Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitatud hõlmatuse tasemest. Hõlmatuse näitajaid
halvendavad andmete puudumine vaktsineerimiste kohta lastel, kes elavad välismaal, kuid
kuuluvad Järvamaa perearsti nimistusse. Osa lapsevanemaid ei tule lapsega perearsti
vastuvõtule, tõusev trend on vaktsineerimisest keeldumine.
Järvamaa tervisedenduse projektide tegevustes osales 2013.a 12209 last, noort ja täiskasvanut.
Erinevate programmide ja koolitustega pöörati rõhku südame-vereringkonnahaiguste
ennetamisele, tubaka ja alkoholi tarbimisest loobumisele, koolitoidu kvaliteedile, puu- ja
köögiviljade tarbimise tähtsusele, tervislikule liikumisele, koolispordile, lisaks nõustati
riskiperesid ja uuriti eakate vigastuste riske ning pöörati tähelepanu vigastuste ennetamisele.
Järva Maavalitsuse juurde on moodustatud nõuandva õigusega Järvamaa Tervisenõukogu,
mille ülesandeks on tervisedendusliku töö planeerimine maakonnas. Komisjoni eesmärgiks on
aidata kaasa tervist toetava keskkonna loomisele, tervislikel põhjustel tööhõivest
väljalangemise ennetamisele ning tõsta elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavast
käitumisest.

Vigastuste esmasjuhtumite välispõhjused Järvamaal
2012
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2008
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Juhuslik mürgistus

6 000

7 000

Rünne
Allikas: Tervise Arengu Instituut

Esmahaigestumusjuhud vigastustesse statistika kajastab tervikuna Eestis valitsevat trendikukkumised ja mehhaanilise jõu toimel toimunud vigastused on ka Järvamaal kõige
suuremateks põhjusteks. Alkoholijoobes lisandub veel põhjusena ka rünne. Kui 2009.a oli
tervishoiuasutuste ja perearstide poole seoses vigastustega pöördunud inimeste koguarv 6189,
siis 2011.a oli vigastustega pöördunute arv 6357. Kõige rohkem esmajuhte registreeritakse
puhke- ja vaba aja tegevuses. Suur on vigastuste esmajuhtude arv ka sportlikus tegevuses.
Kuigi vigastussurmade üldarv väheneb aasta- aastalt, on ta jätkuvalt suur just meeste hulgas.
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Terviseamet kontrollib regulaarselt ühisveevärgi joogivee kvaliteeti. 2008.a toimus vee
mikrobioloogiline reostus Aravetel, 2009.a paigaldati Aravete asula puurkaevule joogivee
puhastusseade. 2012.a ületas ammooniumi tase lubatud piiri Taikses (nii erakaevus, kui
ühisveevärgis). 2013.a vastas Taikse ühisveevärgi vesi analüüsitulemuste põhjal nõuetele.
Aastas on keskmiselt kaks tõsisemat juhtu, mil erakaevu omanikel on pretensioone
(põllumajandus)ettevõtete tegevuse või tegevusetuse suhtes, samuti kaevatakse müra üle,
mida põhjustavad ettevõtete tehnoseadmete häired.
Erakaevude veekvaliteedi üle Terviseamet järelevalvet ei teosta, aga ametil on säilinud
nõuandev funktsioon. Kuna Järvamaa on suuresti põllumajanduspiirkond, siis mitmed
erakaevu omanikud (aastas keskmiselt kuni viis) on lasknud vett analüüsida kahtluse tõttu, et
ümbritsevate põldude väetamine ning põllumajandusloomade pidamine on põhjustanud
veekvaliteedi halvenemise- muutused lõhnas, maitses. Lisaks on muret tuntud, et
veekvaliteedi halvenemises on süüdi kanalisatsiooni- jms kaevetööd, raudtee ligidus, paaril
korral on mainitud veel olevat bensiini lõhn. Kahjuks on vee analüüsitulemustega
tagasipöördujaid vähe, seega erakaevu veekvaliteedi ülevaade praktiliselt puudub. Vähe
ollakse kursis vajadusest puhastada ja hooldada erapuurkaeve. 2013.a oktoobris ja novembris
Paide linnas Kastani ja Peetri tänava piirkonnas kahes erakaevus ei vastanud
mikrobioloogilised näitajad nõuetele. Keskkonnainspektsioon võttis asja menetlusse,
kahtlustati ladestatud reomuda mõju.
2008-2013 aastal teatati päästeteenistusele 76 korral Järvamaalt leitud võimalikust
lõhkekehast, plahvatusest või pommiähvardusest. Inimkannatanutega õnnetusi ei olnud.
Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi ja ühtse maakondliku liikluskasvatuse,
liikluskorralduse ja liiklusohutuse poliitika väljatöötamiseks ning elluviimiseks on vajalik
maakondliku liikluskomisjoni moodustamine. Täna puudub maakonnas liikluse korraldamise
ja liiklusohutuse tagamisega seotud tegevuste koordineerimine.
Järvamaa teedevõrk on tihe ning ühendus vallakeskuste ja linnade vahel hea. Ühendusteede
olukord väiksemate keskuste ja külade vahel on rahuldav. Probleemne on talihooldus: liiga
madalale seatud hooldustasemed on tekitanud olukorra, et talvel ei ole tagatud inimeste ja
kaupade vaba liikumine ning häiritud on ühistransport. Ebarahuldavad liikumisvõimalused on
tihti üheks põhjuseks, miks inimesed linnadesse kolivad.
Järvamaad läbib Tallinn-Lelle-Türi-Viljandi raudtee. 2012.a peale raudtee kapitaalremonti
tõsteti Türi-Viljandi raudteelõigul tippkiirust 120 kilomeetrini tunnis. 2013. a paiknes
Maanteeameti andmetel Järva maakonnas 917,489 km riigimaanteid. Järvamaa kohalike
omavalitsuste hallata oli 1 196,9 km avalikult kasutatavaid kohalikke teid, nendest maanteid 1
050,0 km ja tänavaid 14,9 km. Järvamaad läbival Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel on
mitmeid liiklusohtlikke teelõike, kus on juhtunud läbi aastate suurem osa maakonna
liiklussurmadest. 2008-2013 on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Järvamaa lõigul
toimunud 73 inimvigastatuga liiklusõnnetust, milles vigastatuid kokku 127 inimest ja
hukkunuid 16.
Kohalike teede heakorras on murettekitavam liikluskorraldusvahendite üldine olukordmärgid on mitmel pool võssa kasvanud või vananenud ja loetamatud. Jalakäijate
turvalisemaks liikumiseks puuduvad kohati jalgratta- ja jalgteed nii kohalike kui
riigimaanteede ääres. Mitmes omavalitsuses on hangitud kergliiklusteede ehitamiseks raha
läbi erinevate projektide ja programmide, samas on kohti, kus ohutu jõudmine kergliiklusteeni
pole tagatud.
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Maanteeamet tegeleb pidevalt liiklusohtlike kohtade väljaselgitamise ja kõrvaldamisega,
muuhulgas ka vahendite piires jalgteede ja kergliiklusteede rajamisega sinna, kus see on
liiklusohutuse parandamiseks hädavajalik. Ei saa unustada ka laste ja noorte
liikluskasvatusprogrammide olulisust ja jalgratturite koolitamise vajalikkust riskide
vähendamiseks, selleks korraldab Maanteeamet koostöös politsei ja päästjatega õppepäevi
lasteaiakasvatajatele, liiklusõpetuse läbiviimise koolitusi koolidele, lasterühma saatja
koolitusi, helkuri vajalikkuse koolitusi ja meedia kampaaniaid, liikluskoolitusi gümnaasiumi
õpilastele, eakate ohutus- ja turvakoolitusi.
Hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste
toimepidevuse tagamist reguleerib hädaolukorra seadus. Riigitasandil töötab Vabariigi
Valitsuse kriisikomisjon, Järvamaa kuulub regionaalselt Lääne-Eesti päästekeskuse
kriisikomisjoni piirkonda ja kohalikul tasandil töötavad kohaliku omavalitsuse
kriisikomisjonid. Kohaliku omavalitsuse kriisikomisjon analüüsib hädaolukordade tekkimise
tõenäosust ja teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ning
pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade
lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse
korraldamise kohta omavalitsusüksuses. Arengukava Turvaline Järvamaa 2014-2020
hädaolukordade tekkimise tõenäosust ja riske ei analüüsi.
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Arengukava Turvaline Järvamaa 2014-2020 tegevuskava
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Teavitamine ja koolitused,
märkamine ja teatamine
tugispetsialistidele,
ennetus- ja
sekkumisprogrammide
väljatöötamine, ennetusja sekkumisprogrammide
läbiviimine,
sotsiaalprogrammid,
ennetus- ja teavitustöö
tõhustamine,
juhtumikorraldajate
rakendamine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Toetava koolikeskkonna
loomine, probleemidele
varajane märkamine ja
reageerimine, vajadusel
rakendatakse enam
individuaalõpet
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Kvalifitseeritud
tugispetsialistide
rakendamine
haridusasutustes
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Lähisuhtevägivalla (nii
vaimse kui füüsilise) all
kannatajate varane
märkamine ja sekkumine
ning tugiisikute süsteemi
väljatöötamine ja
rakendamine, teavitamine,
koolituste ja infopäevade
korraldamine vägivalla all
kannatajate märkamiseks
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Laste ja noorte vägivaldne käitumine ja õigusrikkumine väheneb
Vastutaja
koostööpartner

PPA
perekond, koolide
tugispetsialistid,
õpetajad, KOV,
sotsiaaltöötajad,
lastekaitsetöötajad,
tervishoiutöötajad,
noorsootöötajad,
alaealiste komisjon,
Süda-Eesti
Sotsiaalkeskus,
KENK, meedia,
T.O.R.E. õpilased,

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Koolituste/
programmide
arv, osalejate arv
Koolitustes/
programmides
osalejate arv
Noorte vägivalla
ohvrite arv
Õigusrikkujate
arv
Juhtumikorraldajate arv
Noorte koolist väljalangemine on vähenenud

Vastutaja
koostööpartner

KOV, koolid
õpilased, T.O.R.E.
õpilased, perekond

mõõdik

2014

2015

2016

2017

Individuaalse
õppekavaga
õpilaste arv
Väljalangemiste
arv

Kvalifitseeritud tugispetsialistide ja vajalike tugiteenuste olemasolu kõikides
haridusasutustes
Vastutaja
koostööpartner

KOV
haridusasutused,
KENK

mõõdik

PPA, KOV,
KENK, perekond,
haridusasutused,
ohvriabi,
noorsootöötajad,
sotsiaaltöötajad,
tervishoiutöötajad,
MTÜ Süda-Eesti
Sotsiaalkeskus, MV

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Tugispetsialistide arv
Neist vastavad
kvalifik-le
Lähisuhtevägivalla juhtumite arv väheneb

Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

juhtumite arv
Tugiisikute
süsteem välja
töötatud
Koolituste,
infopäevade arv
Osalejate arv
Vähem on hooletusse jäetud inimesi

Vastutaja
koostööpartner

Hooletusse jäetud inimeste KOV
varane märkamine ja
koolid, MTÜd, MV,
sekkumine
sotsiaaltöötajad,
tervishoiutöötajad,
noorsootöötajad
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

mõõdik

mõõdik

2014

2015

2016

2017

Juhtumite arv
Lahendatud
juhtumid
Loodud on nõuetele vastavad tervisekeskused

Vastutaja
koostööpartner

mõõdik
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2014

2015

2016

2017

Tegevuste ühtne
eesmärgistatus tulenevalt
patsiendikeskse
tervishoiuteenuse
osutamise põhimõtetest,
koostöös nõuetele
vastavate
perearstikeskuste loomine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Tervishoiutöötajate arvu
vähenemist ja puudust
lahendatakse
koostöös Järvamaa
võtmeinstitutsioonide ja
SM vahel
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Olemasolevate
aktiivraviteenuste
säilitamine samas mahus,
koostöö erinevate
institutsioonidega
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Konkurentsivõimelise
sünnitusabi teenuse
pakkumine

Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Koostöö KOVidega ja
haigekassaga teenuse
tagamiseks kogu
maakonnas
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Haigekassalt minimaalselt
kolme arsti valveringi
tagamine, 24 tundi
erakorralise
meditsiiniosakonna töö
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Abivajava patsiendi
transportimine meditsiiniteenusteni- süsteemi väljatöötamine ja rakendamine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

SM,
Loodud
Haigekassa,
nõuetele vastav
perearstid, JOL, MV, tervisekeskus
erialaseltsid,
kodanike ühendused,
AS Järvamaa Haigla

Järvamaa esmatasandi arstiabi, eriarstiabi, õendusabi ja ämmaemandusabi
teenused on jätkusuutlikud
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

2019

2020

AS Järvamaa Haigla Vajadustele ja
SM
nõuetele vastav
Tartu Ülikool,
hulk tervishoiutervishoiu
töötajaid
kõrgkoolid,
Koostöö
JOL, MV
Eesti Haigekassa poolt AS Järvamaa Haiglalt ostetavate
ravijuhtude arv ei vähene
Vastutaja
koostööpartner

AS Järvamaa Haigla
Haigekassa, JOL,
MV, SM

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

Eriarstiabi
ravijuhtude arv
Õendusabi
ravijuhtude arv

Järvamaa Haigla sünnitusosakond on jätkusuutlik,
sündide arv ei lange alla 300 aastas
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

AS Järvamaa Haigla Sündide arv
JOL, MV, KOV,
Järvamaa
erialaseltsid,
Haiglas
kodanike ühendused,
kogukond
Koduõendusteenusega on kaetud kõik Järvamaa omavalitsused
Vastutaja
koostööpartner

AS Järvamaa Haigla
KOV, JOL,
Haigekassa

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kaasatud
KOVide arv
Külastuste arv

Järvamaa Haigla erakorralise meditsiini osakonna töö jätkub ööpäevaringselt
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

AS Järvamaa Haigla
Haigekassa, KOV,
JOL

Minimaalselt
kolme arsti
valvering on
Haigekassa
poolt
rahastatud
Abivajajad aidatakse meditsiiniteenusteni ja tagasi

Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

KOV
Ööpäevaringne
JOL, Haigekassa,
transporditeenus
SM,
on olemas
AS Järvamaa Haigla
Eakate ja puuetega inimeste hooldekohtade arv ja koduhooldusteenuse
võimalused suurenevad
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Leida võimalused
hooldekohtade arvu ja
koduhooldusteenuse mahu
suurendamiseks
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Hooldajatele igakuise
sissetuleku kindlustamine,
hooldusteenuste
kättesaadavuse
parandamine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Karjääriõppe planeerimine
ja rakendamine koolide
õppekavades, noorte
ettevõtlikkuse arendamine,
väike-ettevõtluse
arendamine
maapiirkondades,
kutseõppe
populariseerimine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Eakate ja puuetega
inimeste kaasamine ja
rakendamine vastavalt
nende võimetele
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Suurendatakse inimeste
liikumisaktiivsust,
toitumisharjumuste
parandamine,
sõltuvusainete tarbimise
vähendamine, riskiva
seksuaalkäitumise
vähendamine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Vigastuste ennetuse
strateegia elluviimine,
väikelaste vanemate ja
väikelastega töötavate
inimeste teadlikkuse
tõstmine, noorte
teadlikkuse tõstmine
tervisedenduses ja laste
oskus vältida vigastusi
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Teavitustöö
müügikohtades
turvakaamerate

KOV
Hooldekohtade
Eesti Haigekassa,
arv maakonnas
SM, MTÜd,
Koduhoolduse
hooldekodud
tarbijate arv
Puuetega inimeste hooldajad on enam tasustatud
Vastutaja
koostööpartner

KOV
MTÜd, SM

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2019

2020

Hooldajatoetuse
suurus

Suureneb Järvamaa elanike tööhõive
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

KOV
koolid
KENK, JAK,
Töötukassa, MTÜd,
ettevõtjad,
noortekeskused,
JKHK

Karjääriõpetust
pakkuvate
koolide arv
ettevõtlikkuse
arendamise
programmide
arv
Kutsealase
eelkoolituses
osalejate arv
Eakate ja puuetega inimeste tegevuses ja tööturul hoidmine

Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

KOV
kaasamise
SM, riik,
projektide arv
päevakeskused,
sotsiaaltöötajad
Jätkub tervisedendusalane tegevus elanikkonna töövõime hoidmiseks, tervislikel
põhjustel tööhõivest väljalangemise ja produktiivsuse vähendamise
ennetamiseks
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MV
TAI,
haridusasutused,
KOV, MTÜd

Kampaaniate
arv
Infopäevade
arv
Tervisedendavates
projektides
osalejate arv
Järvamaa elanikkonna vigastuste ennetamine ja vigastussurmade vähendamine
Vastutaja
koostööpartner

MV
KOV, EH,
haridusasutused,
MTÜd,
sotsiaaltöötajad

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Seminaride,
konverentside
arv
Infopäevade,
koolituste arv
Osalejate arv

Alkoholi ja tubakatoodete kättesaadavus alaealistele on oluliselt vähenenud
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

PPA, KOV
Paigaldatud
kaubandusettevõtted, turvakaamerate
turvafirmad, KOV,
arv
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

vajalikkusest, alaealistele
alkoholi ja tubakatoodete
ostjate märkamisest ja
teavitamisest;
müügikohtade
varustamine
infomaterjalidega
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Teavitustöö,
politseipatrulli olemasolu
rahvarohketel üritustel,
täiskasvanutele suunatud
ennetustegevuste kasv

kogukond

Alkoholi
tarbinud
alaealiste arv
Tubakatooteid
tarbinud
alaealiste arv
Alkoholi tarvitanud juhtide arv väheneb

Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

PPA
õppeasutused, MA,
KOV, kohalik
kogukond,
turvafirmad

Eesmärk
Koolituste läbiviimine
narkoainete tarvitajate
äratundmiseks, luua
võimalus koostöös AS
Järvamaa Haigla ja KOVga narkojoobe
tuvastamiseks Järvamaal,
ennetustöö: loengud,
koolitused, seminarid,
kättesaadavuse piiramine,
(endiste) tarvitajate
kaasamine ennetustöösse
ja nõustamisse

PPA
õppeasutused, EMO,
perearstid, KOV,
turvafirmad, kohalik
kogukond, ohvriabi,
kriminaalhooldus, ,
AS Järvamaa Haigla,
tervisedendajad,
õpetajad,
sotsiaaltöötajad,
tervishoiutöötajad,
lastekaitsetöötajad,
noorsootöötajad,
noorsoopolitsei,
kolmas sektor,
meedia

Suurendada piirkondlike
konstaablite arvu ja
kaasata enam
vabatahtlikke
abipolitseinikke,
politseiring noortele
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

2017

2018

2019

2020

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Ennetustööloengute,
koolituste,
seminaride arv
Koolitatud
narkoainete
tarbimise
äratundjate arv

Tuvastatud
narkoainete
tarvitajate arv
Tabatud
narkoainete
müüjate arv
Kaasatud
tarvitajate arv
Varguste arv kaubandusettevõtetest väheneb

Eesmärk

Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

2016

Narkoainete tarvitajate arv väheneb
Vastutaja
koostööpartner

Teavitustöö
müügikohtades
turvakaamerate
vajalikkusest ja
tehnikaalane nõustamine,
turvakontseptsiooni
koostamine; riskiobjektide
kaardistamine ja
kontrollimine patrullimisel
Eesmärk

2015

Teavituskampaaniate, koolituste arv
Tabatud
joobes juhte
Kannatanute
arv
Hukkunute arv

Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

2014

Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

PPA
Paigaldatud
turvafirmad,
turvakaamerate
kaubandusettevõtted/ arv
kohalik kogukond

Politsei töö on kogukonnapõhine, kaasatud on rohkem abipolitseinikke
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

PPA, KOV
Piirkondlike
JOL, haridusasutused konstaablite arv
Abipolitseinike
arv
Vähem arvutisõltlasi ja internetivägivalda
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik
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2014

2015

2016

2017

Internetiriskide
teadlikkuse suurendamine

Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Elanike koolitamine ja
teavitamine küttekollete
hooldamise, tuleohutuse
alal ja suitsuanduri
vajalikkusest, tulekahju
korral käitumisest ning
hädaabinumbrile 112
helistamisest
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Elanike koolitamine ja
teavitamine veeohutuse
alaselt. Täiendavate
veeohutusalaste
infotahvlite
paigaldamine veekogude
äärde
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Nakkushaiguste seire,
haiguspuhangute varajane
avastamine, tõrjemeetmete
rakendamine
haigustekitaja leviku
tõkestamiseks
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Ennetavate
vaktsineerimiskampaaniate
läbiviimine elanikkonna
hulgas. Laste, õpilaste ja
noorukite vaktsineerimine
vastavalt kehtivale
riiklikule
immuniseerimiskavale
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Avalike turvakaamerate
lisamine ja sidumine PPA
süsteemiga, infopäevade
ja koolituste korraldamine,
teavitamine meedias

Koolid, perekond
Koolituste ja
KENK, koolid,
projektide arv
lasteaiad, KOV,
sotsiaaltöötajad,
tervishoiutöötajad,
noorsootöötajad,
PPA, MTÜ SüdaEesti Sotsiaalkeskus,
Tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arv on vähenenud, elanikkonna
tuleohutusalane teadlikkus on kasvanud
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Päästeamet
Koolituste arv
KOV
maakonnas
sotsiaaltöötajad,
meedia, turvalisusega Vigastatute arv
tegelevad ettevõtted
ja MTÜ-d, elamute
Hukkunute arv
haldajad,
vabatahtlikud
päästjad
Veeõnnetustes hukkunute arv ei suurene ja elanikkonna veeohutusalane
teadlikkus on kasvanud
Vastutaja
koostööpartner

Päästeamet
haridusasutused,
KOV, turvalisusega
tegelevad ettevõtted
ja MTÜ-d,
vabatahtlikud
päästjad

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Koolituste arv
maakonnas
Paigaldatud
infotahvlite
arv

Elanikkonna üldine nakkushaiguste alane teadlikkus on suurenenud
Vastutaja
koostööpartner

Terviseamet
AS Järvamaa haigla,
KOV,
Järvamaa
Veterinaarkeskus

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Seire
Juhtumite arv

Immuniseerimisega hõlmatuse näitajad on lastel, õpilastel ja noorukitel
maakonnas Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt soovitatud tasemel
Vastutaja
koostööpartner

Terviseamet
perearstid, Järvamaa
haigla, koolide
tervishoiutöötajad,

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Laste, õpilaste
ja noorukite
hõlmatus
immuniseerimi
sega (%)

Ohte osatakse märgata ja nendest teavitatakse vastavaid asutusi
Vastutaja
koostööpartner

PPA
Päästeamet,
Kaitseliit,
turvafirmad,
ohvriabi, KOV,
sotsiaaltöötajad,
noorsootöötajad,
haridusasutused,

mõõdik

Paigaldatud
turvakaamerate
arv
Infopäevade ja
koolituste arv
Teavitamine
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Koolituste, sh esmaabi
koolituste korraldamine,
ohutuslaager „Kaitse end
ja aita teist“, loodusesse
eksimise korral käitumise
programm „Otsi Otti!“,
kriisi- ja koostööõppused

kohalik kogukond,
meedias
Järvamaa haigla ja
perearstid
Inimestel on oskus ohuolukorras käituda ja osatakse hädasolijat aidata
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

Päästeamet, PPA,
Kaitseliit
Eesti Punane Rist,
turvafirmad,
ohvriabi, KOV,
sotsiaaltöötajad,
noorsootöötajad,
haridusasutused,
kohalik kogukond,
Järvamaa haigla ja
perearstid

Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Kaasamine Kaitseliidu,
Naiskodukaitse,
noorkotkaste ja
kodutütarde tegevustesse,
riigikaitseõpetuse tundide
läbiviimine kõikides
maakonna
gümnaasiumides/
keskkoolides, riiklike
tähtpäevade väärtustamine
ja tähistamine,
programmid isamaalisuse
kasvatamiseks
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Teavitustöö ettevõtete ja
veekäitlejate seas,
erakaevude omanike
nõustamine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Teavitustöö ettevõtete
seas, tähelepanu juhtimine
heanaaberlikkusele
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Elanike koolitamine ja
teavitamine kuidas tuleb
käituda lõhkekeha leiu
korral
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Koolituste arv
Koolitatud
inimeste arv
Programmis
„Kaitse end ja
aita teist“
osalenute arv
Programmis
„Otsi Otti!“
osalenute arv
kriisi- ja
koostööõppused
Väärtustatakse noorte isamaalist kasvatust,
riigikaitse alane teadlikkus suureneb

Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

Kaitseliit, KOV
haridusasutused,
ANKid, MTÜd,
kogukond, perekond

2014

2015

2016

2017

Kaitseliidu
Järvamaa
organisatsioonide liikmete arv
Riigikaitseõpetuse tundi
läbiviivate
koolide arv
Läbi viidud
isamaaliste
ürituste arv

Joogiveo reostumise oht on viidud miinimumini
Vastutaja
koostööpartner

KOV, Terviseamet
veekäitlejad,
ettevõtted,
Keskkonnaamet

mõõdik

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Ühisveevärgi
reostuste arv
Erakaevude
reostuste arv
Mürakaebuste arv väheneb nullini

Vastutaja
koostööpartner

KOV, Terviseamet
ettevõtted

2014

mõõdik

2014

2015

2016

Kaebuste arv

Elanike teadlikkus lõhkekehade leidmisel paraneb ja valesti käitumise juhtumid
vähenevad
Vastutaja
koostööpartner

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Päästeamet
Koolituste arv
PPA, kohalik meedia, maakonnas
vallalehed,
Õnnetuste arv
vabatahtlikud päästjad
Liiklusohutusalane tegevus on koordineeritud
Vastutaja
koostööpartner

Maakondliku
MV
liikluskomisjoni loomine,
PPA, KOV, JOL, MA
liiklusohtude kaardistamine
ja analüüsimine,

mõõdik

Komisjoni
loomine
Ohtude
kaardistamine
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2014

2015

2016

2017

liiklusohutuse tegevuskava
väljatöötamine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Eakate ja puuetega
inimeste liikumisohtlike
kohtade kaardistamine,
ohtude kõrvaldamine (sh
libedustõrje tegemine
talvel), kodudes
liikumisturvalisuse alane
nõustamine
Eesmärk
Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Jätkata liiklusohtlike
kohtade väljaselgitamisega
ja nende kõrvaldamisega,
korrastada kõnniteed,
tagada ohutu liiklemine
jalgrattateeni (kõnnitee või
jalgrattatee pikendamine)
Eesmärk

Tegevuskava
väljatöötamine
Paranevad eakate ja puuetega inimeste liikumistingimused toas ja õues
Vastutaja
koostööpartner

Vastutaja
koostööpartner

KOV, MA

2016

2017

2018

2019

2020

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Korrastatud
kõnniteede km
Ühendatud
kõnni- ja
jalgrattateede
km

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Järvamaa lõik on turvalisem

Tallinn-Tartu-VõruLuhamaa maantee
ehitamine vähemalt Mäoni
4-realiseks, liiklusohutus
kampaaniate läbiviimine
Eesmärk

MA
PPA, haridusasutused

Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Vastutaja
koostööpartner

Liikluskasvatuse
jätkamine
haridusasutustes,
jalgratturite koolitamine
kõikides koolides

2015

Ohtude
kaardistamine
Kõrvaldatud
ohukohtade arv
Kodudes
liikumisturvalisuse
nõustamine
Jalgsi ja kergliiklusvahendiga liiklemine muutub ohutumaks

Vastutaja
koostööpartner

Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

2014

KOV
Kinnistuste omanikud,
sotsiaaltöötajad,
kogukond, perekond

Tegevused eesmärkide
saavutamiseks

Pidev teede olukorra
omaniku poolne
järelevalve, elanike poolne
puudustele tähelepanu
pööramine ja teavitamine
Eesmärk

mõõdik

KOV
kogukond

mõõdik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2019

2020

4-realise
maantee ehitus
Liiklusohutus
kampaaniate
arv
Kohalikud teed hoitakse korras
mõõdik

2014

2015

2016

Teede
järelevalve
Korrastatud
kohalike teede
km
Lapsed ja noored on teadlikud ohutust liiklemisest

Vastutaja
koostööpartner

KOV
MA, haridusasutused,
ANKid

mõõdik

Jalgrattureid
koolitavate
koolide arv
Jalgratta juhi
eksami
sooritanute arv
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2014

2015

2016

2017

2018

Terminid, lühendid
MV- Järva Maavalitsus
KOV- kohaliku omavalitsuse ametiasutus
KENK- Sihtasutus Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus
PPA- Politsei- ja Piirivalveamet
MTÜ- mittetulundusühing
NPALS- Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus
T.O.R.E.- Tugiõpilaste Oma Ring Eestis
SM- Sotsiaalministeerium
HTM- Haridus- ja Teadusministeerium
JKHK- Järvamaa Kutsehariduskeskus
MA- Maanteeamet
ANK- Avatud noortekeskus
TAI- Tervise Arengu Instituut
EH- Eesti Haigekassa
SA KIK- Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kasutatud materjalid
Järva maakonna terviseprofiil ja tegevuskava 2013-2015
Järvamaa arengustrateegia 2012-2020
Järvamaa arengulepe
Järvamaa aastaraamatud 2008-2012
Järvamaa noorsootöö arengukava 2012-2017
Järvamaa kultuurikorralduse arengukava 2009-2013
Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015
Eakate vigastusriskid 2011-2013 Järvamaal
Tegevuskava "Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks 2003-2015"
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