
27.11.2013

1

Paikkonna tervisemõjurid ja 
terviseprofiilid

Laura Aaben

Paikkonna tervisedenduse peaspetsialist

Tervise Arengu Instituut

26.11.2013

Kaotatud eluaastad maakonniti (2006)

Allikas: Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2009
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Kaotatud eluaastad KOV-ide kaupa (2006)

Allikas: Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2009

Tervis sõltub suuresti elukeskkonnast, kus 
inimene oma igapäevast elu elab
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Riiklik >> Maakondlik >> Kohalik >>

Valminud ja valmimisel terviseprofiilid (01.10.2013)
72% Eesti elanikkonnast (ca 980 000 inimest) 

114/226 KOV

TUMEROHELINE – profiil valmis
HELEROHELINE – profiil valmimas
HALL – ei ole koostamist alustatud 
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Senised kogemused I

• Maavalitsused ja kohalikud omavalitsused on 
võimelised terviseprofiile koostama

• Tugev ja väga oluline dokument kohalike rahva tervist 
mõjutavate tegevuste planeerimisel/rahastamisel

• Kui andmete kogumise tullakse kenasti toime, siis 
andmete analüüsimise oskusi tuleb veel lihvida

• Andmetele tuginev tegevuste planeerimine vajab veel 
samuti lihvimist

Senised kogemused II

• On KOV-e, kes on terviseprofiili abil saanud palju 
parema ülevaate  paikkonnas toimuvast

• Kuid kõik kohalikud ametnikud ei pea terviseprofiili 
vajalikuks ja ei mõista selle mõtet – see on OK

• Võimalus saada tegevusrahasid Euroopa Sotsiaalfondist 
toimis eduka motivatsiooni tõstja kui langetajana
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Kõige olulisem saavutus

Terviseprofiilid on aidanud rõhutada:

• Terviseprobleemid ei ole kõikjal Eestis samad

• Me tegeleme tegevustega, mille vajadus põhineb 
faktidel

• vajadust paremate regionaalsete andmete järele
(Eesti keskmine ei peegelda kogu Eesti olukorda)
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Paikkonna tervisemõjurite uuring, 2011

• Ühekordne küsitlusuuring

• Valim 10 000 inimest

• Valim koostatud 77 KOVi põhiselt

• Andmed maakondlikud

• Andmeid koguti: 

– põhiliste tervisekäitumise näitajate kohta

– inimeste hinnangud kohalikule elukeskkonnale

• Iga maakond saab põhjaliku uuringu raporti, mis toob välja 
võimalikud tervisekäitumise põhjused ja seosed

• Ainulaadne ja väärtuslik materjal iga maakonna olukorra 
analüüsimiseks

• Aitab põhjendada Eestis täiskasvanud elanikkonna 
tervisekäitumise uuringu muutmist maakonna-põhiseks

Mida maakondade andmed meile räägivad?

Vaatamata sellele, et Eesti on väga väike riik, on eri maakondades 
elavate inimeste tervisenäitajates üsna märkimisväärsed 
erinevused. 

Kõige murettekitavamad on äärmused. Enamik maakondadest 
jääb Eesti keskmise lähedale, kuid mitmete näitajate puhul on 
parima ja halvima maakonna vahed väga suured

Halvimad näitajad koonduvad tihti samadesse maakondadesse 
(Lõuna- ja Ida-Eesti), kuid on ka probleeme, mis tõsised kogu 
Eestis (ülekaalulisus, vähene puu- ja köögiviljade söömine, 
alkoholi tarvitamine jne).
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Millest on maakondlikud erinevused tingitud?

Kuna Eestis regionaalseid terviseandmeid süstemaatiliselt ei 
koguta, siis ei ole piirkondade vahelisi erinevusi olnud 
võimalik põhjalikult analüüsida.  

Tervis on tavaliselt parem kõrgema sissetuleku, hariduse ja 
sotsiaalse staatusega elanikel ning mida suuremad on riigis 
käärid neis valdkondades, seda suuremad on ka erinevused 
tervises.

Seega, võime teha loogikal põhinevaid järeldusi (põhjused on 
sotsiaalmajanduslikud), kuid midagi kindlat öelda ei saa. 

Seega, taaskord..

Terviseprofiilid on aidanud rõhutada:

• terviseprobleemid ei ole kõikjal Eestis samad

• Eesti keskmine ei peegelda kogu Eesti olukorda



27.11.2013

8

Terviseprofiilide tulevik?

• Mitmed paikkonnad koostavad oma profiili juba teist korda ehk 
uuendavad algset versiooni – võimalus minna rohkem süvitsi ja 
tekib harjumus olukorda pidevalt seirata 

• TAI eesmärgiks parandada terviseprofiili koostamise mugavust ja 
kompaktsust – nüüd on meil selleks rohkem kogemust

• Oluline on pidevalt suurendada terviseprofiili rakendamise 
võimalusi eri valdkondades – koostöö teiste riiklike asutustega 
(liiklusohutus, kuritegevus, sotsiaaltöö/lastekaitse, noorsootöö jne)

• Rahvatervise seaduse muudatusega kehtestada KOVidele ja 
maavalitsustele terviseprofiil kohustuslikuks 

• Juurutamine võtab aega

KOV tervisedenduse tulevik?
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Juhtkonna 
heakskiit

Meeskonna 
koondamine

Olukorra 
kaardistamine 

(terviseprofiil)

Tegevuskava 
koostamine

Järjepidev 
elluviimine

Hindamine

Eesti paikkonna tervisedenduse mudel

Märksõna 1: VÕIMEKUS

Paikkonna tervisedenduse eesmärk on 
saavutada kogukonna võimelisus oma otsuste 
ja tegudega reaalselt ise lahendada oma 
(elanike) tervise ja sotsiaalseid probleeme. 
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Märksõna 2: JUHTIMINE

Paremaid tulemusi saavutatakse tervises siis, 
kui viiakse ellu tervist toetavaid muutusi 
keskkonnas ja poliitikas. 

Seega - tervisedendust peavad ellu viima need 
inimesed või grupid, kellel on reaalselt võimu 
ja/või võimalusi sotsiaalpoliitilisi muutusi ellu 
kutsuda.

Märksõna 3: KESKKONNA KUJUNDAMINE

Ainult teadlikkusest ei piisa inimeste 
tervisekäitumise paranemiseks. 

Ilma käitumist toetava keskkonnata ei toimu 
laiapõhist käitumise muutumist.
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Märksõna 4: STRATEEGILISUS

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

Rahvatervise seadus, 1995

§ 10. Kohaliku omavalitsuse ülesanded

Kohaliku omavalitsuse ülesanded on:

1) tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise 
korraldamine ja nende järgimise kontrollimine 
kohaliku omavalitsuse maa-alal;

2) elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise 
edendamisele suunatud tegevuse 
korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal.
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Rahvatervise seaduse muudatuste 
oodatav tulemus

Muudatus aitab kindlustada paremini rahva tervise 
kaitse läbi selle, et maakondadel ja KOV-idel tekivad 
selgepiirilisemad kohustused ja vastutusalad rahva 
tervise kaitsel.

Uus rahvatervise seadus, 2015 ?

Kohaliku omavalitsuse ülesanded on:

1. Tervist toetava kohaliku poliitika kujundamine, paikkonna terviseprofiili ja 
tegevuskava koostamine ja elluviimine (iga 4-aasta tagant uuendamine)

2. Tervist toetava ja turvalise elukeskkonna arendamine

3. Terviseteabe vahendamine elanikele ja asutustele, kohalike     
terviseürituste ning riiklikke ja maakondlikke tervisekampaaniat 
toetavate tegevuste elluviimine

4. Elanikele vajalike rahvatervise teenuste osutamine ja rahastamine 
vastavalt kohalikele vajadustele, KOV eelistustele ja võimalustele 

5. KOV ülese koostöö korraldamine: tervisenõukogu (vms organi) töö, 
kohalike koostöövõrgustike arendamine ja koordineerimine.

6. Tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise 
kontrollimine, koostöö TA piirkondliku talitusega

7. Kohalike tegevuste hindamiste läbiviimine
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On kohalike omavalitsuste 
sellise võimekuse saavutamine 

võimalik?

Aastaks 2020?

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

Terviseprofiili 
juhendid 

Koolitused 

Nõustamine

Riiklike andmete 
kättesaadavuse 
parandamine

Tõenduspõhiste 
sekkumiste  
planeerimise 
juhend

Koolitused

Nõustamine
Tervisenõukogu 
sisehindamise 
juhend

Kohalike uuringute 
juhend

Heade praktikate 
kogumine ja levit.
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Rahastamine?

Mida enam suudame tõestada, et meie tegevused on 
põhjendatud, vajalikud ja reaalselt aitavad kaasa 
Eesti (majanduslikule) arengule, seda suurem on 
tõenäosus saada tegevustele rahastust.

Teisalt, ei saa eirata laiemaid probleeme, mis on seotud 
kohalike omavalitsuste rahastamisega

Ja muidugi ka üldiste haldusvõimekuse probleemidega

Olukorrast Raplamaal
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Positiivsed muutused Raplamaal

• Tervise enesehinnang on tõusnud 8 aastaga 52% -> 62%

• Suremus südameveresoonkonna haigustesse on 
vähenenud 

• Vigastushaigestumuses on saavutatud langusutrend, 
sh laste osas

• Elanike turvatunde ja turvalisuskäitumise näitajad on 
paremad Eesti keskmisest

• Suitsuprii Klassi konkursi edukalt lõpetajate osakaal 
kasvanud jõudsalt (60% -> 83%)

• Koolitoidu maine ja kvaliteet on paranenud

• Kehakaalu ja tervisliku toitumise näitajad Eesti 
keskmisest paremad

Kuid on veel mõned murekohad

• Meeste vigastussuremuse tase on jätkuvalt kõrge 
(liiklus ja enesetapud)

• Tahtlikud enesevigastused on sagenenud

• Puukborrelioosi haigestumus on 5 aastaga kasvanud 
10 korda

• Suitsetamise kõrge tase naiste ja rasedate seas

• Vanuserühma 15-24 näitajad enamikes 
tervisekäitumise valdkondades halvemad, kui teistel 
vanuserühmadel
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Süsteemne tegutsemine Raplamaal 

• Välja on arendatud väga tugev võrgustik nii 
maakonna üleselt kui enamikes kohalikes 
omavalitsustes

• Järjepidevalt tegeletakse enesehindamisega ja oma 
teadmiste/oskuste arendamisega

• Kuna maakondlik tervisedenduse süsteem on juba 
üsna kenasti üles ehitatud, siis saab fokusseerida 
kitsamatele murekohtadele

Sõbralik üleskutse ☺

Jagage oma häid kogemusi ja õppetunde ka 
teiste Eesti kohalike omavalitsustega

Teil on, mida teistele näidata ja õpetada

Ja mis kõige olulisem – jagage ka oma innustust!
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AITÄH! 
laura.aaben@tai.ee


