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Tervisedendus /     Terviskasvatus



Kronoloogiast

• Rahvatervise osakond
sotsiaalministeeriumis 02.1993 –
sotsiaalminister Marju Lauristin

• Eesti Tervisekasvatuse Keskus
05.1993 (aastaeelarve 21000 
EUR)

• Rahvusvahelised regulaarsed
konverentsid 06.1993

• Ettevalmistus regionaalse
võrgustiku loomiseks, koolitused
regioonide esindajatele 1993



Kronoloogiast II

• Tervisekaitseline Sihtkapital
/Rahvatervise
Arendusnõukogu
Haigekassa juures 1994

• Rahvatervise seadus
14.06.1995, rakenduskavata

• Regionaalne võrgustik 1995, 
koolitusprogramm koostöös
Suurbritannia, Soome, 
Hollandi ja USA-ga.





Kogukond /     Paikkond



Kronoloogiast III

• Paikkonna arengu
pilootprojekt koostöös
Toronto Ülikooliga 1997-1999

• Paikkonna arengu mudel
koolides 1993, lasteaedades, 
haiglates 1999, linnades
1991/1997





Paikkonna arengu seminar Pühajärvel, aug 2001



Parim programm 101 riigi hulgas 1997



Kronoloogiast IV

• Alles 6.03.2001 määrusega 31 kinnitati
“Maavalitsuse tervisedenduse spetsialistide
tegevuse korraldamine”

• Kümne aasta jooksul ei suudetud valitsuses
kinnitada tervisepoliitika dokumenti.

• Aastast 2004 paikkonna arenguprotsesside
koordineerimine TAI-s



Tallinna tervisedenduse võrgustik
Torinos



Võit lauluvõistlusel Stockholmi konverentsil 2003



Kogukonna areng

• “… kogukonna võimestumise protsess, kus
kogukonna liikmed koostöös lahendavad
ühiseid probleeme ja arendavad pideva
tegevusega kogukonna elukvaliteeti.“



Suutlikkus /      Võimestumine

Kas me ise oleme võimestunud?





Tervise arendus püsib kolmel sambal

Kogukondade 

võimestumine/

suutlikkuse 

arendus

Analüüs,

hindamine

Monitooring
/ uuringud

Tervise-

kesksed

poliitilised
otsused

Kolm Sammast



Kogukonna arengu konsulent / Kutsekoda

• Teadmised ja oskused:
1) kirjeldab, analüüsib ja põhjendab erinevaid lahendusvariante, 
lähtudes kliendist, konkreetsetest oludest, võimalustest ja piirangutest; 
analüüsib teostatavust, ressursivajadust ja hindab riske;
2) toetab kohaliku kogukonna arenguprotsessi juhendades kohalikke 
eestvedajaid;
3) koostab lahendusvariantide teostatavuse analüüsi, sh eelarve, 
ressursivajadus, maksumuse analüüs; teeb arvutused sõltuvalt 
ettevõtlusvormidest ja pikaajalisest planeerimisest;
4) nõustab ja juhendab klienti valitud tegevuse või lahenduse 
elluviimisel; juhendab piirkonna arengukava koostamisel;
5) nõustab kogukonda aidates inimestel üksteist mõista ja kaasata neid 
meeskonnatööle piirkonna arendamiseks.



Muutuste mõjud

• Viimastel kümnenditel oleme olnud tunnistajaks 
hüppelisele muutusele ühiskonnas;

• Muutused, mida rahvastiku tervise arengus praegu 
läbi elame on sama fenomenaalsed kui need, mis on 
leidnud aset informatsioonitehnoloogias ja 
kommunikatsioonivaldkonns.



• Aset on leidnud nihe industriaalühiskonnast 21. saj. 
teadmiste ühiskonda;

• Muutused ühiskonnas on sama drastilised kui need, 
mis leidsid aset 19.saj lõpus siirdudes 
agraarühiskonnast industriaalühiskonda.

• Mõlemad ajaloolised nihked on üsna sarnased oma  
olulise mõju tõttu rahvastiku elule.



• Just nii nagu koolera oli kiiret urbanisatsiooni 
iseloomustavaks probleemiks ja sümptomiks, 
stress ja ülekaal  on nüüdse tarbimisühiskonna 
probleemiks ja sümptomiks.



Rahva tervis ja kuidas seda mõõta

Rahvastiku tasand         Indiviidi tasand   Kogukonna tasand

Statistika Juhtumiuuring          Osalusel põhinev uuring

sh pos. indkaatorid Narratiivid / Lood



Me tegeleme sellega, mida me mõõdame.



See, mida me mõõdame …

• Mõjutab tulemusi meie elus;

• Mõjutab meie käitumisi;

• Ja on poliitiliste otsuste eesmärgiks.



Rahvuslik Õnnelikkuse Indeks

Gross National Happiness (GNH)

• Rahvuslik Õnnelikkuse Indeksi (GNH) kontseptsioon 
Bhutan kuningas 1970ndal aastal;

• Eesmärk anda riigi arengu indikaatorina majanduslike 
indikaatorite (GNP) kõrval võrdväärne olulisus mitte-
majanduslikele aspektidele.



Rahvuslik Õnnelikkuse Indeksi (GNH) 
indikaatorid

• Neli peamist valdkonda
1. Head valitsemistavad

2. Jätkusuutlik sotsiaal-majanduslik areng

3. Kultuuri jätkusuutlikkus/hoidmine

4. Keskkonnasäästlikkus

• Sisaldavad 9 ala-valdkonda, 33 indikaatorit ja
124 mõõtmisjaotust





T

Kogukonna arengu eesmärk ongi rahulolu ja õnnelikkus!

Hoidkem üksteist!

Tänan kuulamast!


