Andmed ja
analüüs on mõistlike
otsuste eeldus
Tervise- ja heaoluprofiil on teadmistel
põhinevate otsuste alus

Mis on terviseja heaoluprofiil?
Tervise- ja heaoluprofiil on kohaliku omavalitsuse
töövahend. See aitab koguda ja analüüsida elanike
heaolu ning tervist mõjutavaid andmeid. Viie
valdkonna näitajad võimaldavad luua mitmekülgse
vaate.

Haridus ja
tervishoid

Rahvastik

Elukeskkond
ja turvalisus

Sotsiaalvaldkond

Ressursid ja
juhtimine

Mis kasu on tervise- ja
heaoluprofiilist?
Omavalitsusjuhtidele
y Annab ülevaate
elanikkonna heaolust ja
seda mõjutavatest teguritest
sünnist surmani.
y On aluseks strateegiliste
sihtide seadmisel ja otsuste
langetamisel.
y Toetab tervise ja heaolu
edendamist paikkonnas.

Omavalitsuse töötajatele
y Koondab valdkondadeülese
andmestiku ühiselt analüüsimiseks.
y Aitab vahendeid (aeg, raha,
inimesed) otstarbekamalt kasutada.
y Annab sisendi omavalitsuse
arengudokumentidesse.
y Arendab valdkondade koostööd ja
ühtlustab eri valdkondade arusaamu
probleemide, vajaduste, sihtide ning
tegevuse kohta.
y Aitab kaasata kogukonda ühiste
eesmärkide seadmisel ja tegevuse
kavandamisel ning elluviimisel.

E-KESKKONNA
VÕIMALUSED

Kuidas koostatakse tervise- ja
heaoluprofiil e-keskkonnas?
y Riigi kogutavad statistilised
andmed võetakse enamasti
automaatselt üle.

y Sisestada saab hinnanguid ja andmeid.
y Struktuuripuu võimaldab valida soovituslike näitajate
vahel lisaks kohustuslikele.
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ALGATAMINE

ANDMETE
KOGUMINE

ANALÜÜSIMINE
JA JÄRELDUSTE
TEGEMINE

MÕÕDETAVATE
EESMÄRKIDE
SEADMINE

ARENDUSTEGEVUSE
PLANEERIMINE JA
ELLUVIIMINE

Teadmised
kohalikest oludest ja
meeskonnaliikmete
pädevus aitab andmetele
anda tähenduse.

Andmeanalüüsi ja
arutelude alusel valib
meeskond 2–3 peamist
teemat ja sõnastab
eesmärgid. Lepitakse
kokku muutuste jälgimise
näitajad.

E-KESKKONNA
VÕIMALUSED

Juhtkonna
kaasamine, meeskonna
moodustamine ja
vastutusvaldkondade
jaotamine. Esialgse
ajakava kokku
leppimine.

Kõigi andmete
koondamine kindla
süsteemi alusel
(nii numbrite kui
ka spetsialistide
teadmistele toetuv).

y Tervise- ja heaoluprofiili koostamist toetavad
juhendmaterjalid.
y Teiste omavalitsuste kogemustele toetumise
võimalus.
y Üks e-keskkond, ligipääs korraga mitmel
spetsialistil.

E-KESKKONNA
VÕIMALUSED
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Arutatakse läbi, lepitakse kokku ja
koostatakse realistlike tähtaegade
ning mõõdetavate tulemustega
tegevuskavad.
Regulaarne hindamine ja tähtaegade
jälgimine toetab erinevat tegevust.
Erinevad tegevused võivad olla koondatud
ühiseks tervise- ja heaolu tegevuskavaks või
liidetud valdkondlike tegevuskavade juurde.

y Keskkond tekitab andmete esitlemiseks joonised ja tabelid.
y Paljude numbriliste näitajate aegread: võimalus analüüsida
viimaste aastate suundumusi.
y Näitajate juurde lisatud juhised, mida analüüsil arvestada.
y Valdkonna kokkuvõtte tegemine.
y Kokkuvõtete ja järelduste tegemine koos meeskonnaga.
y Ülevaade teistest valdkondadest.

Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond, juhendmaterjalid
ja tugisüsteem on arendatud Sotsiaalkindlustusameti
ja Tervise Arengu Instituudi koostöös.
Lisainfo
www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/terviseedendamine-paikkonnas/tervise-ja-heaoluprofiil
Kontakt
heaoluprofiil@tai.ee
profiil@sotsiaalkindlustusamet.ee

