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Paikkond – teatud piirkonda koos seal elavate inimestega, keda 
võib ühendada kas elukoht, töökoht, etnilisus või paikkonna 
kombed või mingi muu kokkukuuluvustegur.

Millest me räägime?

Tervisedendus – Protsessi, mille eesmärk on suurendada inimeste 
võimekust omada enda tervise üle kontrolli ning seeläbi oma tervist 
tugevdada.

15 maakonda

79 omavalitsust

Koostöö on osapoolte valik ehk teadlik otsus, aktiivne ja järk-järgult
arenev (mitte staatiline) protsess, mille kulgu kujundavad nii
inimeste omavaheline suhtlemine kui ka dünaamilised
vastastikused suhted.
Koostööd tehakse ühise eesmärgi saavutamiseks.



Mis mõjutab koostööd, koos töötamist?

* Koostööd mõjutab eestvedamise oskus, mida tuleb
mõista kui võimet teisi veenda, nügida ja saada
nõusse selles, mida ja kuidas teha, ning võimet
hõlbustada raskustega hakkamasaamist.

* Koostöökäitumine on eelkõige kohanemiskäitumine.
Koostöö edukus on seotud oskusega teha kiireid
muutusi tegevuste voos. Koostöö protsess eeldab
kohanemist erinevate inimestega, ülesannetega,
kontekstiga (sotsiaalse keskkonnaga), koostöö
dünaamikaga, eksimustega ja avastades õppida.

Kohanemiskäitumise alla liigituvad veel info töötlemine
ja tõlgendamine, juhtimine, mõtestamine ehk
tähenduse loomine, teostamine ja mõju ning tulemuste
hindamine.
Allikas: Driskell, J. E., Salas, E. (2018). Foundations of Teamwork and Collaboratin. American Psychologist, 73,

Suhtlusoskuste skeem, nn roos (ESTÜ, 2007)



Probleemide lahendusi luuakse võrgustikus
koosloomes valdkonna praktikutega

Koostöövõrgustikud võimaldavad avada osalejate
tegutsemispotentsiaali ja suurendada tema võimekust
pidevalt muutuvas keskkonnas aina keerulisemates
vastastikuses mõjutamise protsessis.

Ökoloogilise süsteemiteooria järgi saab lapse ja tema
keskkonna vahelisi vastastikuse mõjutamise suhteid kujutada
astmeliselt laieneva süsteemina, kus iga aste on järgmisega
omavahel seotud, sest iga eelnev süsteem kuulub ühtlasi ka
järgmise koosseisu (Bronfenbrenner, 1995).

U. Bronfenbrenneri sotsiaal-ökoloogiline süsteemiteooria

Võrgustikus sõltub osaleja tegutsemisvõimekus teiste
liikmete, gruppide, süsteemide, struktuuride keskkonna
koostoimest.
Nii on väljakutse, kuidas liikuda traditsioonilisest
vertikaalsest ja konkureerivast töökultuurist horisontaalse
suunas.



Kodu

Kodu

Lapsed ja noored
• Laps/lapselaps
• Sõber/eakaaslane
• Õpilane
• Kogukonnaliige

Täisealine elanikkond
• Elukaaslane/abikaasa
• Lapsevanem/vanavanem
• Sõber/lähedane
• Töötaja ja/või tööandja
• Juht, valdkonna spetsialist
• Kogukonnaliige

Lasteaed/kool

Töökoht

Kohalik omavalitsus

Maakond

Tervise ja heaolu edendamine elukaare põhiselt, 
järjepidevalt ja samaaegselt läbi erinevate keskkondade

Kesktasand



Tervisedendus ja 
ennetus erinevates 

keskkondades
Sh tõenduspõhised 

programmid

THEK ja TAI tegevused tervise ja heaolu edendamisel ning 
riskikäitumise ennetamisel 

Lihtsustavate 
tööriistade, 

metoodiliste
materjalide 
jms loomine

Koostööpartnerite 
nõustamine, võrgustik

e 
hoidmine, spetsialistid

e pädevuste 
arendamine

Inimene ja keskkond

Toitumine ja 
liikumine

Vaimne tervis

Riskikäitumine

sh 
uimastiennetus
, seksuaaltervis

Positiivne 
vanemlus

TEGEVUSSUUNAD

TEEMAD

Valdkondadeülese ennetuse arendamine

Uuringute 
läbiviimine, uute 

arenduste 
piloteerimine,

hindamine



Valdkondade ülene ennetus ja edendus peab 
sisaldama:

• Huvikaitset, sh ühised põhimõtted ja riiklikud strateegiad, 
läbipaistev rahastussüsteem, avalik kommunikatsioon.

• Kvaliteedi tõstmine, sh kokkulepped riigi- ja teadusasutuste vahel, 
sekkumiste tõenduspõhisuse regulaarne hindamine, kohaliku 
andmekogumissüsteemi ja mõõtevahendite arendamine, 
sekkumiste nõustamine.

• Sekkumismeetmete arendus, sh sekkumiste loomine, 
kohandamine, testimine, protsessi ja tulemuste hindamine.

• Tööjõu arendus, sh ühtsel standardil põhinev Euroopa riikides 
elluviidav ennetusalane koolituskursus (EUPC) otsustajatele ja 
praktikutele jne.



Ennetuse 
kvaliteedi 
tõstmine

Kokkulepped teadus-
ja riigiasutuste vahel

Ennetuslike 
sekkumiste 
efektiivsuse ja
tõendatuse
hindamine

Nõustamine

Kohalikud andmed ja 
mõõtevahendid

Ennetuse 
korralduse 
suunamine

Valdkonnaülene 
ennetus

Andmetel 
põhinev 
otsustamine ja 
rahastus

Huvikaitse

Eetiline ennetus

Ennetusest tulemusliku ennetuseni 



Tegevused laste ja noorte suunal

VEPA
Käitumisoskuste 

Mäng

Arendus, kvaliteedi 
tagamine, 
hindamine

KOV

Rahastus

Kesktasand

Rahastus

Koolid

Rakendamine
Lapsed ja noored

• Laps/lapselaps
• Sõber/eakaaslane
• Õpilane
• Kogukonnaliige

TEK/TEL 
põhimõtete 

rakendamise 
toetamine

Aredus, kvaliteedi 
tagamine., 

nõustamine, 
pädevuste 
tõstmine

Haridusasutuste 
tervisedenduse
koordinaatorite 

võrgustik

Valdkonna 
tervikvaade

Maakonna rah-
vatervise spetsialist ja

töörühm

Tervikvaade, vajadusel 
lisarahastus

Lasteaiad

Rakendamine

Koolid

Rakendamine Seikluste Laegas

Piloteerimine, 
arendus, kvaliteedi 

tagamine, 
hindamine

Vaimset tervist 
toetav 

Tulevikukool

Piloteerimine, 
arendus, kvaliteedi 

tagamine, 
hindamine

Lasteaiad

Rakendamine

Mentorid, 
kooli-

mentorid

Rakendamise
toetamine

KOV

Keskkonna
kujundamine, 

rahastus

Koolid

Rakendamine

Maakonna rah-
vatervise spetsia-

list ja töörühm

Tervikvaade,
vajadusel 

lisarahastus

Maakonna rah-
vatervise spetsialist ja

töörühm

Tervikvaade,
vajadusel lisarahastus

Mentorid

Rakendamise
toetamine

Koolitajad

Õpetajate
väljaõpe, 

mentorite
toetamine

Kesktasand

Rahastus

Kesktasand

Koostöös
arendamine,

rahastus

Kesktasand

Rahastus

Konsultandid

Rakendamise
toetamine



Tegevused täiskasvanud elanikkonna suunal

Töökoha 
tervisedendus

Arendus, 
pädevuste 

arendamine

Maakonna rah-
vatervise spetsia-

list ja töörühm

Tervikvaade, vajadu-
sel lisarahastus

Tööandjad

Rakendamine, 
rahastausTäiskasvanud elanikkond

• Elukaaslane/abikaasa
• Lapsevanem/vanavanem
• Sõber/lähedane
• Töötaja ja/või tööandja
• Kogukonnaliige

Imelised aastad

Arendus, kvaliteedi 
tagamine, hindamine

Tööandjad

Rakendamine

KOV

Rakendamine, 
rahastus

Maakonna rah-
vatervise spetsialist

ja töörühm

Tervikvaade, vajadusel 
lisarahastusKesktasand

Koostöö valdkonna 
strateegilisel 
arendamisel,

rahastus

Kesktasand

Rahastus

Täiendkoolitused

Arendus, elluviimine,
kvaliteedi tagamine

Maakonna rah-
vatervise spetsialist ja

töörühm

Tervikvaade, vajaduse 
analüüs, korraldamine

KOV

Osalemine, 
rakendamine, 

rahastus

Koolid
Lasteaiad

Osalemine ja 
rakendamine

Kogukond

Osalemine ja 
rakendamine

Tööandjad

Osalemine ja 
rakendamine

Kesktasand

Ühised 
tegevuspõhimõtted, 

rahastus

Grupi-
juhid

Rakenda-
mine

Tarkvanem.ee

Sisu ajakohastamine, 
haldamine Maakonna rah-

vatervise spet-
sialist ja töö-

rühm

LevitamineKOV

Levitamine

Kesktasand

Rahastus

TET 
võrgustik

Rakendamine



Tegevused spetsialistide 
ja juhtide suunal

Spetsialistid ja juhid:
• Organisatsiooni juhitasand
• Valdkonna spetsialisti tasand

KOV 
võimestamise

projekt

Arendus, kvaliteedi 
tagamine, 
hindamine

Tööandjad

Rakendamine, 
rahastus

KOV

Rakenda-
mine, 

rahastus

Maakonna rah-
vatervise spetsialist

ja töörühm

Tervikvaade, 
vajadusel lisarahastus

Täiendkoolitused

Planeerimine, 
elluviimine, 
kvaliteedi 
tagamine

Maakonna rahvater-
vise spetsialist

Tervikvaade, vajaduse 
analüüs, korraldamine

KOV

Osalemine,
rahastus, 

rakendamine

Koolid
Lasteaiad

Osalemine ja 
rakendamine

Kogukond

Osalemine ja 
rakendamine

Tööandjad

Osalemine ja 
rakendamine

Kesktasand

Ühised
tegevuspõhimõtted, 

rahastus

Tervise- ja 
heaoluprofiil (THP)

Arendus, e-keskkond, 
nõustamine

Maakonna 
rahvatervise 
spetsialist ja 

töörühm

Tervikvaade, 
planeerimine ja 

elluviimine

KOV 
spetsialist 

ja töörühm

Tervikvaade, 
planeerimine, 

rahastus, 
elluviimine

Tööandjad

Planeerimine
ja elluviimine

Kogukond

Planeerimine
ja elluviimine

Koolide 
toitlustuse hin-
damismudeli

loomine

PIloteerimine, 
arendus, 

hindamine

Maakonna rah-
vatervise spetsia-
list ja töörühm

Maakonnaülene 
koordineerimine, 

tagasisidestamine

Koolid

Rakenda-
mine

Mentorid

Rakendamise
toetamine

Kesktasand

Koostöö paikkonna 
ekspertrühmaga, 

rahastus

KOV

Toetavad
tegevused

Tööandjad

Toetavad
tegevused

Maakonna 
tervise ja heaolu 

ülevaated

Väljaandmine

Maakonna rahvater-
vise spetsialist ja töö-

rühm

Anaüüsimine, sisend
THP'sse

KOV 
spetsialist

ja töörühm

Analüüsimine,
sisend

THP'sse

Kesktasand

Koostöö
arendamisel, 

rahastus

Kesktasand

Koostöö
arendamisel, 

rahastus

Tegemisi toetav 
kommunikatsioon
sh terviseinfo.ee

Ajakohase 
informatsiooni 

loomine, 
levitamine KOV

Toetavad
tegevused, 
levitamine

Maakonna rah-
vatervise spet-

sialist ja töö-
rühm

Toetavad
tegevused, 

rahastus, levita-
mine

Tööandjad

Toetavad
tegevused. 
levitamine

Maakonna rahva-
tervise spetsialist

ja töörühm

Toetavad
tegevusedHuvikaitse

Lobitöö, 
võrgustike 

arendamine, 
avalikkuse 

teavitamine

Koolid
Lasteaiad

Planeeri-
mine ja 

elluviimine

Kesktasand

Koostöö,
rahastus

Kesktasand

Rahastus

Kesktasand

Rahastus



THEK roll:

• Huvikaitse 
juhtide suunal

• Nõustamine
• Toetava 

seadusandluse 
huvikaitse

THEK roll:

• Tervise- ja 
heaoluprofiili
arendamine

• Koolitused
• Nõustamine

THEK roll:

• Nõustamine

THEK roll:

• Nõustamine
• Tõenduspõhiste sekkumiste 

kohandamine, kvaliteedi 
tagamine, hindamine, 
rakendamise toetamine

• Koolitamine
• Juhendid

THEK roll:

• Nõustamine

THEK roll:

• Hindamiste
juhendid

• Koolitused



Valdkondadeülesed töörühmad
Paikkonna ekspertrühm

Ennetuse teadusnõukogu

Edendus
perede
suunal

PVV

Edendus
laste ja 
noorte
suunal

LNV

Edendus
tööandjate 

suunal

Tervikvaade 
edendusele

PTV

MARO

Kogukond

Maakonna rahvater-
vise spetsialist ja 

töörühm/nõukogu, 

Tööandjad

Rahvatervise 
spetsilist ja  
töörühm

Haridus-
asutused

Valdkondadeülene koosseis
Riigiametid

KOVid
II ja III sektor

Tervishoid
Haridusasutused

Ministeeriumid 
ja allasutused
SiM - > PÄA, 

PPA
SoM - > SKA

RaM
JuM
HTM

Kõrgkoolid

Katus-
organisat-

sioonid
ELVL

Kodukant

Statistika
ja

registrid

Uuringud

Narko-
maania ja 

nakkushai-
gused

Tervise-
riskid

TAI

KOV THEK

KESKTASAND

Valdkondadeülene koosseis
Riigiametid

II ja III sector, nt Perepesa
Tervishoid

Haridusasutused

Koolitused Turundus

Ennetusest tulemusliku 
ennetuseni 

Valdkondade-
ülene

ennetus-
nõukogu

Haridusasutuste 
tervisedenduse
koordinaatorid



Paikkonna tervisedenduse
protsess ja sisu

KOV kutsub kokku 
valdkondadevahelise töörühma 

Juhi toetus ja meeskond

Olukorra kaardistus
KOV tervise- ja 
heaoluprofiili koostamine  
ja uuendamine iga nelja 
aasta järel

Prioriteetide valimine

Kahe-kolme prioriteetse teema osas 
eesmärkide ja mõõdikute seadmine 
järgmiseks kolmeks-neljaks aastaks. 

Tegevuskava

Järjepidevate ja mitmetahuliste 
tegevuskomplektide ja hindamise 

planeerimine

Elluviimine
Tegevuste elluviimine ja 

hindamine. Sisend muutusteks ja 
kohandusteks

Laste ja noorte
vaimse tervise 
probleemide
ennetamine

Haridusasutustega seonduvate kaitsetegurite
tugevdamine

 Tervisealaste teadmiste andmine ning tervise 
väärtustamine haridusasutuses

 Ennetavate sekkumisprogrammide
rakendamine (VEPA, Vaikuse minutit, KiVa, 
SPIN  jne)

 Hoolekogude tähtsustamine, kaasamine ja 
aktiviseerimine

 Huvi- ja vabaajategevuste mitmekesistamine ja 
kättesaadavuse parandamine

Koduga seonduvate kaitsetegurite
tugevdamine
 Ennetavate sekkumisprogrammide

võimaldamine vanematele (Imelised aastad, 
Gordoni perekool jne)

 Tarkvanem.ee veebilehe jagamine

Kogukonnaga seonduvate kaitsetegurite
tugevdamine
 Varjase märkamise võrgustike loomine ja 

hoidmine
 Toetavate teenuste (nõustamine, teraapiad) 

kättesaadavuse pirandamine
 Täiendavad piirangud avalikel üritustel

alaealsite alkoholitarvitamise ennetamiseks

Andmetel
tuginev

otsustamine
ja laia pildi

nägemine!!!



Paikkonna tervisedenduse
protsess ühe näite alusel

• Maakonna tervisedendaja 
kutsub kokku 
valdkondadevahelise töörühma 
(sh KOV esindajad)

Meeskond

Olukorra kaardistus
Maakonna tervise- ja 
heaoluprofiili koostamine  
ja uuendamine iga nelja 
aasta järel

Prioriteetide valimine

Kahe-kolme prioriteetse teema osas 
eesmärkide ja mõõdikute seadmine 
järgmiseks kolmeks-neljaks aastaks. 

Tegevuskava
Järjepidevate ja mitmetahuliste 

tegevuskomplektide ja hindamise 
planeerimine

Elluviimine
Tegevuste elluviimine ja 

hindamine. Sisend muutusteks ja 
kohandusteks

Laste 
ülekaalulisuse 
ennetamine ja 
vähendamine

Toitlustuse kvaliteet
 lasteaedade ja koolide menüüde analüüs
 asutuse eripärasid arvestavad soovitused
 asutuse nõustamine toitumisnõustaja poolt
 koolitused menüüde koostajatele ja kokkadele
 hea tahte kokkulepped kodulähedase ja 

maheda tooraine kasutamise suurendamiseks

Laiem kaasamine ja tunnustamine
 aktiivne teemakäsitlus kohalikus meedias
 arutelud vanematega, ettevõtjatega
 tublimate asutuste tunnustamine

Toetavad tegevused
 Toitumis- ja liikumisharjumuste edendamine 

lasteaias ja koolis (nt Liikuma Kutsuv Kool, 
Seikluste Laegas)

 huvi- ja vabaajategevuste mitmekesistamine 
ja kättesaadavuse parandamine

 turu või muu sarnase otse tootjalt tarbijale 
lahenduse võimaldamine


