
 
 

 
 

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
 
 
JUHATUSE OTSUS 

14.02.2018 nr 2 
 
 
Harjumaa tervisenõukogu moodustamine 
 
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 10512 lõike 1 ja rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 alusel 
on alates 01.01.2018 maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenevalt kohaliku 
omavalitsuse üksuste pädevuses ühiselt rahvatervise alaste ülesannete täitmine.  
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu 27.09.2017 otsuse nr 11 punktiga 1.2 võeti 
need ülesanded Harjumaa Omavalitsuste Liidule täitmiseks. 
 
Vabariigi Valitsuse 20.12.2012 korraldusega nr 527 heaks kiidetud rahvastiku tervise 
arengukavas 2009-2020 püsitatud eesmärkide Harjumaal saavutamiseks,  samuti 
rahvatervist puudutavate tegevuste ja teenuste arengu ning Harjumaa kohalike 
omavalitsuse üksuste ühise ülesande täitmisele kaasaaitajana luuakse Harjumaa 
Tervisenõukogu.   
 
Võttes aluseks eeltoodu ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1, 
rahvatervise seaduse § 10 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 20.12.2012 korraldusega nr 527 
heaks kiidetud rahvastiku tervise arengukava 2009-2020, Harjumaa Omavalitsuste 
Liidu põhikirja § 3, § 4 punkti 17 ja § 14 lõike 1, samuti lähtudes juhatuse liikmete ja 
tegevdirektori ettepanekutest 
 
 
1. Moodustada Harjumaa tervisenõukogu järgmises koosseisus: 

1.1 Kerli Tamm – Harjumaa Omavalitsuste Liit, rahvatervise nõunik  (esimees); 
1.2 Maie Liblik – Harjumaa Omavalitsuste Liit, siseturvalisuse nõunik (aseesimees);  
1.3 Ene Tomberg – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, juhtivspetsialist; 
1.4 Eike Käsi – Keila Linnavalitsus, abivallavanem; 
1.5 Marge Raja – Anija Vallavalitsus, abivallavanem; 
1.6 Eve-Mai Valdna – Maanteeamet, ennetustöö osakonna ekspert; 
1.7 Kristel-Liis Kaunismaa – Politsei- ja Piirivalveamet, vanemkorrakaitseametnik;  
1.8 Kristian Sirp – Põhja päästekeskus, ennetusbüroo juhataja; 
1.9 Age Tamm – Tallinna Haridusamet, vanemspetsialist; 
1.10 Urve Sellenberg – Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, juhataja; 
1.11 Ain Kivi – Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, ameti juhataja asetäitja; 
1.12 Kristel Abel – Tööinspektsioon, välissuhete osakonna juhataja; 
1.13 Külli Luuk –Tervise Arengu Instituut, vanemspetsialist (TET koordinaator);  
1.14 Ants Rebane – Loo Kool, direktor;  
1.15 Maret Lepiksaar – SA Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, MTÜ-de 

konsultant ja noortekoordinaator; 
1.16 Priit Kiigemägi – Harjumaa Spordiliit, peaspetsialist; 



 
 

1.17 Anli Vahesalu – Tervist Edendavate Koolide ja Tervist Edendavate 
Lasteaedade võrgustik, koordinaator; 

1.18 Tiina Saks – Mähe Perearstikeskus, perearst. 
 

2. Nõukogu ülesanne on  
2.1 nõustada maakonna terviseprofiili koostamist  ja uuendamist ning töötada välja 

maakonna rahvatervise strateegilised suunad (tegevuskava); 
2.2 koordineerida tervisestrateegiate ja –programmide eesmärkide ning tegevuste 

elluviimist maakonnas; 
2.3 tagada Harjumaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi nimetatud HOL)  korraldatud 

kaardistuse alusel terviseprioriteetide määratlemine ja paikkonna 
terviseandmete koondamine ning analüüs; 

2.4 osaleda rahvatervise valdkonna arendus- ja tööplaanide koostamisel, 
vahendada terviseinfot ning osaleda tööplaanide hindamisel; 

2.5 toetada paikkondi tervislike eluviiside ja tervisliku elukeskkonna 
arendustegevuses; 

2.6 teha ettepanekuid maakonna kohalike omavalitsuse üksustele tervispoliitiliste 
otsuste tegemiseks rahvatervise põhimõtetest lähtudes s.h nõustada 
omavalitsusüksusi arengukavade koostamisel; 

2.7 nõustada maakonna kohalikke omavalitsusüksusi paikkonna terviseprofiilide ja 
tegevuskavade koostamisel; 

2.8 korraldada tervisenõukogu liikmete täiendkoolitusi ning viia läbi tervisenõukogu 
sisehindamist; 

2.9 täita rahvatervise valdkonna tööplaanist tulenevaid ning teisi talle pandud ja 
kokkulepitud ülesandeid. 

 
3. Nõukogul on õigus 

3.1 saada HOL-st, Tervise Arengu Instituudist (edaspidi nimetatud TAI) jt 
partneritelt informatsiooni, abi ja nõu riiklike strateegiate eesmärkide täitmiseks 
koostatud tegevuskavade elluviimiseks; 

3.2 olla kaasatud riiklike tervisestrateegiate ja - programmide tegevuskavade 
koostamise ja uute strateegiate väljatöötamise protsessi; 

3.3 teha arendustegevuseks koostööd teiste asjaomaste isikute, organite ja 
koostöökogudega; 

3.4 saada TAI-st tööülesannete täitmiseks vajalikke materjale ning koolitusi 
vastavalt TAI koolitusplaanile; 

3.5 paluda riigi- ja omavalitsusasutustelt nõukogu tööks vajalikku infot ja andmeid; 
3.6 moodustada töögruppe ning määrata kindlaks töögrupi tegevuse põhimõtted; 
3.7 moodustada koostöövõrgusikke; 
3.8 vajadusel kaasata nõukogu töösse eriala spetsialiste ja valdkondade 

võtmeisikuid; 
3.9 võtta vastu otsuseid ning teha rahvatervist puudutavaid ettepanekuid HOL-le. 

 
4. Nõukogu lähtub töös järgmisest: 

4.1 töövormiks on koosolek, küsimuste käsitlemiseks võib pidada ka elektroonilisi 
arutelusid;  

4.2 tööd juhib ning koosolekud kutsub kokku ja juhib nõukogu esimees, tema 
äraolekul aseeesimees; 

4.3 nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele; 
4.4 nõukogu erakorraline koosolek kutsutaks kokku vähemalt 1/3 liikme 

nõudmisel;  
4.5 nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa rohkem kui 

pooled liikmed;  



 
 

4.6 nõukogu taotleb otsustamisel konsensust, hääletamise korral on igal liikmel 
üks hääl; 

4.7 nõukogu teeb otsustused poolthäälte enamusega, häälte võrdse jagunemise 
korral on otsustav nõukogu esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl; 

4.8 nõukogu liige, kelle puhul on alust arvata, et ta ei ole käsitletavas küsimuses 
objektiivne, võib otsustamisest taanduda ise või ta võidakse nõukogu otsusega 
küsimuse otsustmiselt taandada; 

4.9 nõukogu koosolek on avalik, kui nõukogu ei otsusta teisiti; 
4.10 koosolekud protokollitakse;  
4.11 nõukogu koosolekutele kutsutakse vajadusel päevakorras olevate 

küsimustega seotud isikuid kitsamate teemade käsitlemiseks; 
 

5. Nõukogu koosseisus teeb muudatuse HOL-i juhatus. 
 
6. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest. 
 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees  
 


