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Mis on paikkonna tervisedendus? 

 Süsteemne töö Eesti  
maavalitsustes ja kohalikes omavalitsustes,  

mille keskmes on kohalikul tasandil 

tervist toetava elukeskkonna 
kujundamine. 

 



Tervisedenduslikud tegevused paikkonnas 

• Kohalikes ühtekuuluvustunde kasvatamine, kaasamine 

• Kohalike võrgustike tugevdamine 

• Kohalike spetsialistide ja elanike teadmiste ja oskuste 
parandamine 

• Elanikele vajalike sotsiaal- ja terviseteenuste korraldamine 

• Huvitegevuse ja liikumisharrastuse võimaldamine 

• Turvalisuse parandamine, suurendamine 

• Mitmekülgsete toitumisvõimaluste soodustamine 

• Uimastite kättesaadavuse piiramine 

 

 

 



Teadlikkus vs keskkond 

 Ainult teadlikkusest ei piisa inimeste 
tervisekäitumise paranemiseks. 

 

 Oluline suunata rohkem tähelepanu tervist 
toetava keskkonna kujundamisele. 

 

 Ilma käitumist toetava keskkonnata ei toimu 
laiapõhist käitumise muutumist. 



Tervis kõigis poliitikates 

Elanike tervist ja heaolu saab edendada kõige 
tulemuslikumalt siis, kui 

- sinna panustavad kõik sektorid ja eluvaldkonnad 

- toimub tõhus koostöö eelnimetatute vahel. 
 

 Paikkonna tervisedenduse peamine eesmärk on 
luua tõhus ja kestlik koostöövõrgustik. 

 



RIIKLIK KORRALDUS 

Paikkonna tervisedendus 



Üleriigiline 

 

• Sotsiaal-
ministeerium 

• Tervise Arengu 
Instituut 

• Eesti Haigekassa 

 

• Rahvastiku tervise 
arengukava (RTA) 

• Rahvatervise 
seadus 
 

Maakondlik 

 

• Maavalitsus, sh: 

• Tervisedenduse 
spetsialist 

• Tervisenõukogu 

 

• RTA 

• Rahvatervise 
seadus §9 

 

Kohalik 

 

• Tervisedenduse 
töö korraldatud 
väga erinevalt 

 

• Osades KOVides 
tervisenõukogud 
(enamuses mõne 
muu  komisjoni 
töö osa) 

 

• Tervisedenduse 
spetsialistid tööl 
Tallinnas ja Tartus 
(+ mõni üksik 
KOV veel) 

 

• RTA 

• Rahvatervise 
seadus §10 



Tervisenõukogud 

• Koosnevad kohalikest spetsialistidest ja otsusetegijatest 
 

• Enamasti esindatud valdkonnad: koolid, lasteaiad, 
noorsootöö, sotsiaaltöö (sh lastekaitse), huvitegevus, 
politsei ja pääste, perearstid, ametnikud 
(arendusnõunikud, keskkonna- ja linnaplaneerijad jne), 
eri valdkondade MTÜd. 
 

• Eri KOV-ides eri moodi 

– Volikogu komisjonid / eraldiseisvad nõukogud 

– Ainult konsulteeriv roll / planeerija ja elluviija roll 



Juhtkonna 
heakskiit 

Meeskonna 
koondamine 

Olukorra 
kaardistamine 
(nt. terviseprofiil) 

Tegevuskava 
koostamine 

Järjepidev 
elluviimine 

Hindamine 

Eesti paikkonna tervisedenduse mudel 



Märksõna 1: STRATEEGILISUS 

 Võimalusi tervise edendamiseks on kohalikul 
tasandil palju, kuid on oluline, et kõik 
elluviidavad tegevused on strateegilised, 
läbimõeldud ja järjepidevad. 

 



Märksõna 2: VÕIMEKUS 

 Paikkonna tervisedenduse eesmärk on 
saavutada kogukonna võimelisus oma otsuste 
ja tegudega reaalselt ise lahendada oma 
(elanike) tervise ja sotsiaalseid probleeme.  



Allikas: https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_indeks__2013_aruanne_final.pdf  

https://www.siseministeerium.ee/public/KOV_indeks__2013_aruanne_final.pdf


Paikkonna terviseprofiil 

• Kohalik arengudokument , mis:   

– kirjeldab ja analüüsib kohalike elanike 
terviseolukorda ja seda mõjutavaid tegureid 

– aitab seada kohalikke rahvatervise eesmärke ja 
planeerida selle saavutamiseks vajalikke tegevusi 
ja vahendeid 

 

• Üles ehitatud samale struktuurile mis riiklik 
rahvastiku tervise arengukava – justkui kohalik 
versioon riiklikust arengukavast 



Sotsiaalne sidusus ja

võrdsed võimalused

SE 1. Sotsiaalse sidususe suurendamine 

ja ebavõrduse vähendamine tervises

Tervisliku ja turvalise arengu 

tagamine lastele ja noortele

SE2: Laste ja noorte suremus ja 

psüühika- ning käitumishäirete 

esmashaigestumus on vähenenud ning 

noored annavad oma tervisele järjest 

positiivsema hinnangu

Rahvastiku tervise

paranemine

ÜE: Eeldatava eluea ja

tervena elatud eluea pikenemine

Tervislik elu- töö- ja õpikeskkond 

SE 3. Elu-, õpi- ja töökeskkonnast 

tulenevad terviseriskid on vähenenud

Tervislikud eluviisid

SE 4. Elanikkonna kehaline aktiivsus on 

tõusnud, toitumine on muutunud 

tasakaalustatumaks ja riskikäitumine on 

vähenenud

Tervishoiusüsteemi areng

SE 5. Kõikidele abivajajatele on 

kindlustatud kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste kättesaadavus





Valminud ja valmimisel terviseprofiilid (01.10.2013) 
72% Eesti elanikkonnast (ca 985 000 inimest)  

114/226 KOV 

TUMEROHELINE – profiil valmis 
HELEROHELINE – profiil valmimas 
HALL – ei ole koostamist alustatud  



Vaimne tervis paikkonna tervisedenduses 

Vaimne tervis ei ole seni olnud paikkonna 
tervisedenduses prioriteet – vajaka jääb ka 
teadmistest, oskustest ja ressursidest. 

 

Vaimset tervist toetavad juba tehtavast: 

– Ühtekuuluvustunde kasvatamine, kaasamine 

– Kohalike võrgustike tugevdamine 

– Elanikele vajalike sotsiaal- ja terviseteenuste 
korraldamine 

– Huvitegevuse ja liikumisharrastuse võimaldamine 

– Uimastite kättesaadavuse piiramine 

 

 

 

 

  

  

  



TOETAVAD TEGEVUSED 

Tervise Arengu Instituudi  



Juhtkonna 
heakskiit 

Meeskonna 
koondamine 

Olukorra 
kaardistamine 
(nt. terviseprofiil) 

Tegevuskava 
koostamine 

Järjepidev 
elluviimine 

Hindamine 

TAI tugi paikkonna TE-mudeli rakendamisel 

KOV juhtide 
koolitamine ja 
kohtumised 

Toetava 
seadusandluse 
eestkoste 

Nõustamine 

Juhendid – 
terviseprofiil ja 
uuringud  

Koolitused  

Nõustamine 

Riiklike andmete 
kättesaadavuse 
parandamine 

Tõenduspõhiste 
sekkumiste  
planeerimise 
juhend 

Koolitused 

Nõustamine TN sisehindamise 
juhend 

Heade praktikate 
kogumine ja levit. 

Koolitamine 

Terviseprofiili  
elluviimise hindamine 

Rahastamine 



Depressiooni sümptomid - mõõdetud emotsionaalse enesetunde küsimustiku (EEK) depressiooni 
skaala põhjal, mille aluseks on psüühikahäirete rahvusvahelistes klassifikatsioonides esitatud 
depressiooni diagnostilised kriteeriumid. 
 
Allikas: Paikkonna tervisemõjurite uuring, TAI 2011  



Peamised tegevussuunad aastani 2020 

 Keskne fookus KOV tervisedenduse  
võimekuse ja motivatsiooni kasvatamisel 
 

• Seadusandlus (rahvatervise seadus, KOKS) 

• KOV tervisenõukogude juurutamine 

• KOV terviseprofiilide praktika juurutamine 

• KOVide omavahelise koostöö (sh mentorluse) soodustamine 

• KOV alkoholipoliitika kujundamise ja elluviimise võimekuse 
suurendamine 

• Paikkondliku tervisedenduse rahastamise mudeli väljatöötamine 

• Strateegilise planeerimise oskuste parandamine paikkondlikul 
tasandil 

• Koostöö Siseministeeriumiga 

 



AITÄH!  
laura.aaben@tai.ee 
tiia.pertel@tai.ee 
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