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Peamised surmapõhjused Eestis 2017. aastal
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Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas



Kaotatud eluaastad 2013. ja 2015. aasta võrdluses

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
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RTA 2009–2020

• Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 strateegiliseks valdkonna 
üldeesmärk on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse 
suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. 

• Tervena elatud eluiga on Eestis aastaks 2020 pikenenud meestel 
keskmiselt 60 ja naistel 65 eluaastani ning keskmine eeldatav eluiga 
on pikenenud meestel 75 ja naistel 84 eluaastani.

• Perioodil 2008–2016 keskmise eluea kasv aeglustunud. Meeste 
puhul on RTA eelmises perioodis püstitatud eesmärk juba 
saavutatud, kuid naiste puhul ilmselt jääbki praegust trendi 
arvestades see saavutamata. 

• Perioodil 2008–2016 on Eestis inimeste tervena elatud eluiga
vähenenud, naistel vastavalt 3 ja meestel 1,2 eluaastat. 
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Tervena elatud aastad
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Arstiabi kvaliteet ja kättesaadavus

• 2016. aastal oli arstiabi kvaliteediga rahul või pigem rahul 68,2% 
elanikest, 2015. a 73,3% ja 2013. a 73,6%. 

• RTAs on seatud eesmärk, et arstiabi kvaliteediga üldiselt või väga 
rahul olijate osakaal on 2016. aastaks vähemalt 76% ja 2020. 
aastaks 80%. 

• RTA eesmärk on, et arstiabi kättesaadavust hindab heaks või 
väga heaks 2016. aastaks 65% ja 2020. aastaks 68% elanikest.

• 2016. aastal hindas arstiabi kättesaadavust heaks 38% vastava 
vanusgrupi inimestest, 2015. aastal 42% ja 2014. aastal 43%. 

• Oluline on välja tuua, et 35% inimestest, kes pole 
terviseprobleemi korral arsti juurde pöördunud, on põhjusena 
välja toonud pika järjekorra. 

• Kõige sagedamini jätavad terviseprobleemide korral arsti juurde 
minemata muust rahvusest ja madalama haridustasemega 
inimesed. 



Teenuseta jäänud inimeste osakaal
Self-reported unmet needs for medical examination by sex, 
age, detailed reason and income quintile
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Osakaal 16 aastastest ja vanematest 
isikutest, kellel oli 2014. aastal katmata 

ravivajadus



Arvutuskäik valitussektori tervishoiukulude 
leidmisel, näitajad ja soovituslikud tasemed

Eesti 5,06%*

EL 7,8%

Eesti 40,6%

EL 47,3%

Eesti 13,07%
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Fiskaal kontekst Prioriteetsus

Allikas: WHO notes on the Memorandum to the Cabinet of Ministers on the Analysis of additional funding for health and 
proposals for ensuring sustainability of health insurance in Estonia 28 March, 2016. Eurostat
*2016  TAI ja Statistikaameti andmetel
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RTA 2020–2030 eesmärk

• Rahvastiku tervise arengukava eesmärk on pikendada Eesti 
inimeste eeldatavat ja tervena elatud eluiga, toetada inimeste 
tervena elamist ja vähendada ebavõrdsust tervises.





Inimkeskne tervishoid 

Kaija Kasekamp
Tervisesüsteemi arendamise osakond
nõunik



ÜRO kestliku arengu tegevuskava

Kestliku arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030 
Sisaldab 17 ülemaailmset kestliku arengu eesmärki

3. eesmärk on tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja 
heaolu

3.8 alameesmärk
Tagada kõikidele inimestele 
kõikne tervisekaetus sh
kaitse finantsriskide eest,
juurdepääs kvaliteetsetele, 
Tõhusatele ja
ohututele terviseteenustele 
ning ravimitele

Allikas: Sustainable Development Goals – kestliku arengu eesmärgid



WHO Euroopa regiooni riikide poolt 2008. aastal vastu võetud Tallinna 
harta „Tervisesüsteemid tervise ja jõukuse heaks“ deklaratsiooni 
allkirjastamisega, on Eesti kinnitanud, et võtab eesmärgiks juhinduda 
järgmistest põhimõtetest:

• toetame ühiseid väärtusi – solidaarsust, õiglust ja avalikkuse osalust, 
tähelepanu elanikkonna vaesemate kihtide ja teiste haavatavate rühmade 
vajadustele; tänapäeval ei ole vastuvõetav, et inimesed vaesuvad halva tervise 
tõttu;

• investeerides tervisesse, investeerime inimarengusse, sotsiaalsesse heaollu ja 
jõukusesse;

• tervisesüsteemid ei tähenda üksnes arstiabi, vaid ka haiguste ennetamist, 
tervise edendamist; 

• muudame tervisesüsteemid inimese keskseks – paremini vastavaks inimeste 
vajadustele, eelistustele ja ootustele, tunnustades samal ajal inimeste õigusi ja 
enda vastutust oma tervise ees;

• hästi toimivad tervisesüsteemid on hädavajalikud tervise parandamiseks: 
edendame läbipaistvust ja võtame vastutuse tervisesüsteemide toimimise eest, 
et saavutada mõõdetavaid tulemusi;

• kaasame sidusrühmi poliitika ja strateegiate väljatöötamise ja elluviimise 
protsessi.

Allikas: Tallinna Harta, 2008, WHO



WHO definitsioon
Inimkeskne tervishoiuteenus
Inimesekeskne tervishoiuteenus on lähenemisviis, millega teadlikult võetakse arvesse 
inimeste, hooldajate, perede ja kogukondade vajadusi ning väärtusi partnerina ja kasu 
saajana nende poolt usaldusväärseks hinnatud tervishoiu süsteemis, mis on korraldatud 
arvestades pigem inimeste vajadusi, kui konkreetset haigust, ja mis arvestab ja austab 
inimese sotsiaalseid eelistusi. Inimkeskne tervishoid eeldab, et patsiendid saavad piisavalt 
teadmisi ja tuge, mida nad vajavad, et teha otsuseid ja olla kaasatud oma ravi protsessi ja et 
nende hooldajad on võimelised andma maksimaalse panuse toetavas keskkonnas. 
Inimesekeskne tervishoid on laiem kui patsiendi keskne tervishoid, hõlmates lisaks ravile ka 
tähelepanu terve kogukonna tervisele ja heaolule ning nende olulisele rollile mõjutada 
tervishoiu poliitikat ning tervishoiu teenuseid.

People-centred care
an approach to care that consciously adopts individuals’, carers’, families’ and communities’ 
perspectives as participants in, and beneficiaries of, trusted health systems that are 
organized around the comprehensive needs of people rather than individual diseases, and 
respects social preferences. People-centred care also requires that patients have the 
education and support they need to make decisions and participate in their own care and that 
carers are able to attain maximal function within a supportive working environment. People-
centred care is broader than patient and person-centred care, encompassing not only clinical 
encounters, but also including attention to the health of people in their communities and their 
crucial role in shaping health policy and health services.  

Allikas: What is people-centred health care? WHO. 2015. 



Allikas: What is people-centred health care? WHO. 2015. 



OECD definitsioon

Inimese keskne tervishoiusüsteem on süsteem, milles kõik osalised 
töötavad koos, võttes eesmärgiks arvestada inimese vajadusi, et 
pakkuda kvaliteetset teenust viisil, mis on õiglane ning rahaliselt 
jätkusuutlik

People centred health systems is defined as ‘one in which all parts of 
the system work together, organised around the needs of people, to 
provide high quality care in a way that is equitable and financially 
sustainable’

Allikas: Esialgne definitsiooni ettepanek, OECD 2017, esitatud liikmesriikidele ametkondlikuks kasutamiseks



Allikas: Esialgne definitsiooni ettepanek, OECD 2017, Esitatud liikmesriikidele ametkondlikuks kasutamiseks



Näiteid teistest riikidest



Uus-Meremaa tervisestrateegia 
2016–2020
Strateegia sisaldab kaheksat põhimõtet, mis kajastavad uusmeremaalaste 
väärtusi ja ootusi süsteemile.
Neist kokkulepitud põhimõtetest juhindutakse otsuste tegemisel, näiteks 
teenuste ümberkorraldamisel.

Strateegia põhimõtted:
• Parim võimalik tervis ja heaolu uusmeremaalastele nende elukaare jooksul
• Ebasoodsas olukorras olevate inimeste tervise paranemine
• Koostööl põhinev tervisedendus, taastusravi ning haiguste ja vigastuste 

ennetus kõigis sektorites
• Kõigile uusmeremaalastele õigeaegne ja võrdne juurdepääs laias ulatuses 

tervisega ja erivajadustega seotud teenustele hoolimata maksevõimest
• Hästi toimiv süsteem, millesse inimesed usuvad
• Aktiivne partnerlus inimeste ja kogukondade vahel kõigil tasanditel
• Mõelda kaugemale tervise kitsastest definitsioonidest ning teha heaolu 

saavutamiseks koostööd teistega
Allikas: New Zealand Health Strategy 2016



Allikas: New Zealand Health Strategy 2016



Soome KASTE programm 2012–
2015 (1)
Kaste programmi sihid on:
1. Ebavõrdsus heaolus ning tervises on vähenenud:

− Riskigruppide võimalused kaasamiseks, heaoluks ning terviseks on 
paranenud
− Ennetus ja varajane toetus on efektiivsed
− Isikutevaheline ning koduvägivald on vähenenud

2. Sotsiaalse heaolu ja tervishoiu struktuur ning teenused on organiseeritud 
kliendipõhiselt ning majanduslikult jätkusuutlikul viisil:

− Kliendid toetuvad teenuse kvaliteedile ning tõhususele
− Hästi toimivad teenused ning kvalifitseeritud ja rahulolev personal 
tagatakse juhtimise abil
− Teenused on majanduslikult jätkusuutlikud ning hästi toimivad

Fookus on nihkunud probleemide ravilt füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu 
edendamisele ning kogu rahvastik probleemide ennetamisele.

Allikas: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, KASTE 2012–2015



Soome KASTE programm 2012–
2015 (2)

Kaste programm sisaldab kuut alaprogrammi ning seadusandlikku reformi ja 
nendega seotud soovitusi.

Alaprogrammid on järgmised:
1. Riskirühmade kaasamise, heaolu ja tervisevaldkonna võimaluste 

parandamine
2. Lastele, noortele inimestele ja lastega peredele mõeldud teenuste 

reformimine
3. Eakatele inimestele mõeldud teenuste struktuuri ja sisu reformimine
4. Teenuse struktuuri ja põhiteenuste reformimine
5. Informatsioon ja infosüsteemide kohandamine selliselt, et need toetaks 

klienti ja spetsialisti
6. Teenuste struktuuri ja heaolu ümberkorraldamise toetamine töökohtadel 

juhtimise abiga

Allikas: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, KASTE 2012–2015



Kliinik 2018 avas sessioon –
patsiendikeskne tervishoid

Allikas: https://www.uttv.ee/naita?id=26702#

Professor Raul Kiivet

„..meditsiin ongi ju patsiendi keskne..“
„mis toimub kahe arsti kabineti vahel – see võiks olla 
tervishoid“ 



Kliinik 2018 avas sessioon –
patsiendikeskne tervishoid

Allikas: https://www.uttv.ee/naita?id=26702#

Maris Jesse 

„Mis on patsiendikeskne meditsiin, inimkeskne tervishoid – oluline 
on mõista, et me ei ole ainsad, kes seda lahti mõtestada proovivad“
„Jah, tervishoid töötab inimese jaoks, kuid kas selle keskmes on 
tervishoiuteenuse osutaja või inimene oma vajaduste ja ootustega?“ 
„Patsiendikesksust ei ole võimalik muud moodi saavutada, kui 
paneme ennast patsiendi kingadesse“



Kliinik 2018 avas sessioon –
patsiendikeskne tervishoid

Allikas: https://www.uttv.ee/naita?id=26702#

Rain Laane

„Asjad, mida inimene ootab on kindlustunne, usaldusväärsus, ausus 
ja koostöö“
„Kvaliteet ei ole täna see, mille üle Eesti inimesed kurdavad, aga 
kurdetakse kättesaadavuse üle. Seal on meil arenemisruumi“
„Patsiente absoluutselt ei huvita kas raha on või ei ole, kas ja kui 
palju on ravijuhte ja mis on nende keskmine maksumus, patsienti 
huvitab, kas ta saab vajalikku abi“



Kliinik 2018 avas sessioon –
patsiendikeskne tervishoid

Allikas: https://www.uttv.ee/naita?id=26702#

Anneli Kannus

„Üha spetsiifilisemaks muutuvad tervishoiutöötajate teadmised, üha 
enam on kolleegil vajalik õpetada ja kaasata kolleegi, sest patsiendid 
on hakanud taipama, et nemad on tervikud. Patsienti ei saa jagada  
tükkideks…“
„Patsiendi küsitluse tulemused: patsient soovib meeldivat 
suhtumist, naeratust ja head sõna.“
„Me ei suuda patsiendikeskselt läheneda, kui me endiselt võistleme 
üksteisega.“



Kliinik 2018 avas sessioon –
patsiendikeskne tervishoid

Allikas: https://www.uttv.ee/naita?id=26702#

Professor Margus Lember

„Oma olemuselt ei saa olla arstiabi mitte patsiendikeskne, kuna 
arstiabi andmine saab alati alguse patsiendi pöördumisest murega, 
millele ta loodab saada vastuse.“
„Patsiendi kesksus on alati olemas, kuid on küsimus on mil viisil me 
seda rakendame.„
„Patsiendikeskses tervishoius on kaks olulist elementi: esiteks ei 
tohi olla ühtegi otsust minu kohta, mis on tehtud ilma minuta ja 
teiseks, et patsient on tervik.“



Tänan!

Kaija.Kasekamp@sm.ee



RTA programmide 
prioriteedid
Heli Laarmann
Rahvatervise osakonna juhataja

Agris Koppel
Tervisesüsteemide arendamise osakonna juhataja

29.05.2018



Tervist toetatavate valikute 
programm

Tervist toetava keskkonna 
programm

Visioon:

• Elukeskkond soodustab tervislikke
valikuid

• Info riskikäitumise vähendamiseks ja 
tervislike valikute tegemiseks ning eluviisi 
kujundamiseks on kättesaadav

• Teenused, mis aitavad vähendada 
riskikäitumist ja eluviisi tervislikumaks 
muuta, on kättesaadavad ning 
integreeritud tervishoiu ja 
sotsiaalteenustega

• Ebavõrdsus tervises on vähenenud

Visioon:

• Meid ümbritsev looduslik ja tehiskeskkond 
on ohutu ja soodustab tervise säilimist ning 
tervislikku eluviisi

• Info elukeskkonna (sh õpikeskkonna)
tervisesõbralikumaks ja ohutumaks 
muutmiseks on kättesaadav ning seda 
toetatakse ja soodustatakse

• Ebavõrdsus tervises on vähenenud



Tervist toetatavate valikute programm Tervist toetava keskkonna programm

FOOKUSVALDKONNAD

Toitumine Elukeskkond (keemilised, füüsikalised 
ja bioloogilised ohutegurid)

Liikumine Õpikeskkond (keemilised, füüsikalised 
ja bioloogilised ohutegurid)

Vaimne tervis

Vigastused

Uimastid (alkohol, tubakas, 
narkootikumid)

Nakkushaiguste ennetamine ja leviku 
tõkestamine

….veel?



Inimkeskse tervishoiu 
programmi arendamine

TSAO
Aprill-juuni 2018



Fookusvaldkond 
1: Inimeste ja 
kogukondade 

võimestamine ja 
kaasamine, 

terviseharitus

Fookusvaldkond 
2: Personali 
võimekuse 

kasvatamine, 
juhtimise ja 
vastutuse 

tugevdamine

Fookusvaldkond 3: 
Teenuste mudeli 

ümberkujundamin
e ja koostöö ning
koordineerimine
sektorite sees ja 

vahel

Fookusvaldkond 4: 
Kvaliteedi

parendamine ja 
ohutuse

edendamine

Fookusvaldkond 5: 
tervise ebavõrdsus 

tervishoius ja 
haavatavate 
elanikkonna-

rühmade kaitsmine

KÄSITLUSVALDKONNAD
PROBLEEMID
LAHENDUSED

Tagatakse kvaliteetsed ja kättesaadavad 
sotsiaalteenustega integreeritud tervishoiuteenused, 

mis aitavad vähendada enneaegset suremust ning 
toetavad krooniliste haigustega elamist

VISIOON



• Üksikisikute ja perede võimestamine ja kaasamine
• Kogukondade võimestamine ja kaasamine
• Lähedaste võimestamine ja kaasamine
• Vähemuste ja marginaalsete rühmade kaasamine
• Terviseteadlikkuse suurendamine kogu elukaare 

kestel

Fookusvaldkond 1: inimeste ja kogukondade
võimestamine ja kaasamine, tervise haritus



• Tervishoiutöötajate struktuuri ümberkujundamine –
koolituste paindlikkus ning kohandatavus

• Osalusjuhtimise arendamine – tagasiside süsteemide 
arendamine

• Selge vastutuse võtmine
• Juhtimise tugevdamine ja muutuste juhtimine
• Infosüsteemide ja teadmiste tugevdamine

Fookusvaldkond 2: personali võimekuse
kasvatamine, juhtimise ja vastutuse

tugevdamine



• Teenuste prioriteetide defineerimine elutsükli alusel, arvestades 
sotsiaalseid eelistusi

• Tervisedenduse, ennetamise ja rahvatervise taasväärtustamine
• Tugeval esmatasandil põhinevate süsteemide ehitamine
• Haiglaväliste tervishoiuteenuste eelistamine
• Innovatsioon ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine
• Üksikisikute ravi koordineerimine
• Terviseprogrammide ja teenuseosutajate koordineerimine
• Sektoritevaheline koordineerimine

Fookusvaldkond 3: teenuste mudeli 
ümberkujundamine ja koostöö ning

koordineerimine sektorite sees ja vahel



• Ravi-, käsitlus- ja kvaliteedijuhised ning 
hindamisinstrumendid

• Patsiendiohutuse edendamine
• Ohutu ja tervislik töökeskkond (sh tervishoiuasutuses)

Fookusvaldkond 4: kvaliteedi parendamine
ja ohutuse edendamine



• Rahaliste ja mitterahaliste barjääride vähendamine
• Põhiõiguste kaitse (nt nõusoleku küsimine)
• Haavatavad sihtrühmad (nt keelebarjäärid)
• Teenuste disain sihtrühma vajadusi arvestades (nt „mehed 

arsti juurde“)
• Omaosaluskoormuse vähendamine
• Eetika ja suhtlemine 

Fookusvaldkond 5: tervise ebavõrdsus 
tervishoius ja haavatavate elanikkonnarühmade 

kaitsmine



Aitäh!
Agris Koppel
agris.koppel@sm.ee

Heli Laarmann
heli.laarmann@sm.ee


