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Tapa valla „Terviseprofiil ja
tegevuskava 2015-2020“ kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2, § 37 lõike 3
punkti 2 ja rahvatervise seaduse § 10 alusel.

§ 1. Kinnitada Tapa valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020 vastavalt lisale.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.
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Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu
„Tapa valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020“ juurde
Volikogu määruse eelnõu eesmärk on kinnitada Tapa valla terviseprofiil, mis on oluline
valdkondadeülene andmebaas ja tegevuskava. Terviseprofiil aitab kaasa vallaelanike huvi ja
motivatsiooni tõstmisele tervislike eluviiside harrastamiseks, terviseliikumisega tegelemiseks
ning selleks vajalike tingimuste loomisele.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 järgi korraldab omavalitsusüksus neid kohalike
elu valdkondi, mis on kohustaud teiste seadustega.
Terviseprofiili koostamise eesmärk on juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste
tervisemõjudele, tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse
arengukavasse, anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui otsusetegijate seas,
aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemuste saavutamiseks ja luua
eeldused elanikkonna tervise parendamiseks. Iga omavalitsusüksus soovib, et tema elanikud
oleksid võimalikult terved, sest terve inimene loob ühiskonnale lisaväärtust. Kindlasti esineb
tegureid, mis mõjutavad inimesi individuaalselt, nagu soolised, ealised ja pärilikud tegurid, mida
ei ole alati võimalik muuta, kuid kohalik omavalitsusüksus saab vastu võtta otsuseid, mis
kujundavad elukeskkonda positiivses suunas ning aitavad kaasa piirkonna elanike elukvaliteedi
tõusule.
Probleemide lahendamine saab alguse probleemide teadvustamisest nii kohaliku omavalitsuse
kui indiviidi tasandil. Terviseprofiili koostamine on tegelikult olukorrale hinnangu andmine
kogukonna ja elukeskkonna tereviseseisundist lähtudes.
Terviseprofiil on suunatud Tapa valla elanikele terviseteadlikkuse tõstmiseks, erinevate
valdkondade spetsialistidele, otsusetegijatele ja poliitikutele tervisetemaatika paremaks
mõistmiseks ning valdkondadevahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema tervise nimel.
Terviseprofiili tegevuskavas on välja toodud aktuaalsed ja vajalikud tegevused, millega
tegelemine peab olema pidev ja tõhus. Olulised teemad on kindlasti lähisuhtevägivalla
juhtumitega tegelemine ning selle ennetustöö, laste probleemide varane märkamine ja selle
ennetustöö ning tingimuste loomine tervislike eluviiside harrastamiseks. Tähelepanu peab
pöörama eakate toimetulekule ning sellega seoses põlvkondadevahelisele sidususele,
meditsiiniteenuste kättesaadavusele, puuetega inimestele teenuste pakkumisele. Siinkohal on
väga tähtis infovahetus ja koostöö erinevate instantside vahel. Tegevuskavas ära näidatud
tegevusi peab tegema inimeste pärast ja jaoks, et luua võrdsed võimalused kõigile elanikkonna
gruppidele tervislikus õpi-, töö- ja elukeskkonnas elamiseks.
Terviseprofiiliga on lähiaastateks loodud tegevuskava Tapa valla elanike tervist väärtustavateks
tegevusteks. Tegevuste elluviimine saab toimuda erinevate valdkondade spetsialistide ja
huvigruppide koostöös. Tapa vald on tervislikku eluviisi ja kvaliteetset elukeskkonda väärtustav
kohalik omavalitsusüksus.
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