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Millest sõltub meie 
tervis?

Mudeleid tervisemõjude 

kirjeldamiseks on palju.

Erinevatel ajastutel on 

seatud keskmesse 

erinevad tervismõjurid.



Tervis igas poliitikas

Rahvastiku tervist mõjutavad 

hulgalised sotsiaalmajanduslikud, 

keskkondlikud, kultuurilised, 

käitumuslikud, bioloogilised 

tegurid. 

_________________________

POLIITILISED OTSUSED

_________________________

REGULATSIOONID

_________________________

VAHENDID



Enamus asju, mida 
inimesed teevad ja 
enamus 
keskkondlikke 
aspekte, mis inimesi 
ümbritsevad, omavad 
mingil tasandil mõju 
rahvastiku tervisele.1

1CDSH (2008). Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social
Determinants of Health. Geneva: World Health Organization



Regulatsioonide roll 
ühiskonnas ja rahvastiku 
tervise kujundamisel

Regulatsioonid aitavad luua ja 

säilitada sotsiaalset, majanduslikku 

ja füüsilist keskkonda, kus inimesed 

elavad, õpivad, töötavad ja 

mängivad. Regulatsioonid 

autoriseerivad, struktureerivad ja 

kaitsevad institutsioone ja nende 

rolle ning annavad raamid 

muudatuste elluviimiseks.2

2Sarat, A. (1990). ‘“… the law is all over”: Power, resistance and the legal consciousness of the 
welfare poor’, Yale Journal of Law and the Humanities 2(2): 343–79



Tervisevaldkonna 
õigusaktid vs 
tervisevaldkonna 
välised õigusaktid –
mõlemad on olulised 
saavutamaks 
paremaid tulemusi 
rahvastiku tervises





Riikliku poliitika rahvastiku tervise mõjutamise viisid

Kohandatud: Pellegrin, M. (2017). 5 Ways Public Policy Imacts Health



Eneseregulatsioon – kas see toimib?

Vabatahtlikud „regulatsioonid“:

- ei arvesta enamasti tõenduspõhiste suunistega;

- ei too kaasa sundi ega kohustust, rikkumistel pole 
tagajärgi;

- pole võimalust tagada kõigi turuosaliste ühinemist;

- koosnevad enamasti pügalatest, mida niikuinii 
rakendatakse ning ei too kaasa piisavat lisandväärtust;

- on enamasti üldised ning umbmäärased ning nende 
täitmist pole võimalik jälgida/hinnata.3

Huvide konflikt:

tervise kaitse/edendamine vs kasumi teenimine/säästmine, 
kuid erand kinnitab reeglit.

3European Health Alliance (2016). Self-Regulation: a False
Promise for Public Health? http://bit.ly/2guXv9Q

https://epha.org/wp-content/uploads/2016/12/Self-Regulation-a-False-Promise-for-Public-Health_EPHA_12.2016.pdf


Miks võtab mõni 
õiguslik muudatus 
nii kaua aega?



Poliitikamuudatuse 
elluviimine eeldab 
õiget ajastust, 
piisavaid ressursse 
ning poliitilist ja 
ametkondlikku 
toetust.



Iga õiguslik muudatus peab olema 
eesmärgipärane ja läbimõeldud

Probleem

Eesmärk

Võimalikud lahendused

Sobivus kehtivasse 

õiguskorda

Võrdlus teiste riikidega

Mõjude analüüs



Tähtajad pole 
vankumatud...



Tänan kuulamast!
Liis Kesa

Liis.Kesa@sm.ee


