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Sissejuhatus 

 

Eesti tervisepoliitika eesmärk on inimeste eluea pikendamine, eelkõige tervena elatud 

aastate kasv enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise ning kvaliteetse arsti- ja 

õendusabi abil. 

Eeldatav eluiga kasvas 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 0,82 eluaastat sh meestel 1,34 

eluaastat ja naistel 0,16 eluaastat. Seega meeste eeldatav eluiga sünnil oli 2013. aastal 72,7 

ja naistel 81,2 eluaastat. See tähendab seda, et sugude vaheline tervise ebavõrdsus 

vähenes 1,2 eluaasta võrra. Sellest hoolimata elavad mehed naistest eeldatavalt 8,6 

eluaastat vähem. 

Eeldatava eluea kasv 2013. aastal oli peamiselt tingitud surmajuhtude arvu vähenemisest 

õnnetusjuhtumite, traumade ja mürgistuste tagajärjel ja seda peamiselt noorte meeste 

hulgas. Kokku suri 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga õnnetusjuhtumite, traumade ja 

mürgistuste tagajärjel 166 inimest vähem (langus oli -14%). Suurim vähenemine vigastustes 

toimus juhuslike mürgistuste osas – 2013. aastal oli 235 juhusliku mürgistuse juhtu vähem (-

31%). Peamiselt vähenes narkootikumide üledoseerimisest tingitud juhtude arv (langus 59 

juhu) ja alkoholi mürgistuste tagajärjel hukkunute arv (30 juhtu). 

Tervena elatud eluiga kasvas 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 0,2 eluaastat sh meestel 

0,7 eluaastat. Naiste hulgas toimus tervena elatuid eluea osas langus (-0,3 eluaastat). Selle 

tulemusena vähenes naiste ja meeste vaheline tervena elatud eluea osas esinev sooline 

ebavõrdsus ühe eluaasta võrra. Naised elasid 2013. aastal tervena 56,7 ja mehed 53,7 

eluaastat. Peamiselt vähenes meeste puhul 55-aastaste ja vanemate osakaal, kes hindasid 

enda igapäevategevusi suurel määral piiratuteks ning samuti vähenes 16–24 ja 45–54 

aastaste pikaajalise haigusega isikute osakaal. 

2015. aastal jätkatakse töövõime reformi rakendamise ette valmistamist ja  rahvatervise 

seaduse uuendamisprotsessiga ning alustatakse lastekaitseseaduse rakendamist. Samuti on 

jätkuvalt  olulisteks väljakutseteks vaimse tervise teenuste edendamine, tervisliku toitumise 

ja liikumisharrastuse propageerimine, sõltuvusainete tarvitamise ennetamine ja kahjude 

vähendamine ning arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. Fookuses on WHO 

poolt Eestile tehtud ettepanekute rakendamine peatamaks HIV/AIDSi epideemiat. 

 

Järgnevalt antakse ülevaade peamistest planeeritavatest RTA tegevustest 2015. aastal, 

ülevaates on toodud välja eelkõige uued ja olulisemad tegevused.  Detailne RTA 2015. aasta 

tegevuskava on leitav Sotsiaalministeeriumi kodulehel www.sotsiaalministeerium.ee. Samuti 

http://www.sotsiaalministeerium.ee/


antakse indikaatorite osas ülevaade 2016 ja 2020 aastaks seatud eesmärkidest ning nende 

tasemest kõige uuemate kättesaadavate andmete kohaselt (peamiselt 2013. aasta andmed). 

 

 

I valdkond: Sotsiaalse sidususe suurendamine ja ebavõrdsuse vähendamine tervises 

 

Vaadates 2016. aastaks seatud eesmärke ja nende täitmist I valdkonna indikaatorite osas 

võib välja tuua, et kõigi indikaatorite osas on vaja teha olulisi edusamme. Samas võib 

positiivsena välja tuua, et 2013. aastal jõuti lähemale eeldatava eluea, pikaajaliste töötute ja 

suitsiidide suremuskordajatega seotud eesmärkidele. 

 

RTA indikaatorid I valdkond   2013 eesmärk 2016 sihttase (2020) 

Eeldatav eluiga sünnimomendil 

mehed 72,7 73 75 

naised 81,3 82,5 84 

Tervena (piiranguteta) elatud eluiga 

sünnimomendil 

mehed 53,7 57,5 60 

naised 56,7 62,5 65 

Ravikindlustusega kaetute osakaal 

rahvastikust (aasta lõpul)   93,6 99 100 

Suhtelise vaesuse määr (isikute osakaal, 

kelle ekvivalentssissetulek on madalam 

60% leibkonnaliikmete aasta 

ekvivalentsnetosissetuleku mediaanist)   18,7* 16 16 

Laste vaesusrisk (suhtelise vaesuse 

määr kuni 17-aastaste laste osakaal)   18,1* 18 17 

Pikaajaliste (üle 12 kuu) töötute 

osatähtsus tööjõus   3,8 1,3 0,8 

Suitsiidide suremuskordaja 100 000 

inimese kohta   15,9 12,5 10 

*2012 näitaja 

     

2015. aastal valmistatakse ette töövõime reformi jõustumist: testitakse ja hinnatakse 

töövõime hindamise metoodikat, arendatakse IT süsteeme, töötatakse välja teenused 

vähenenud töövõimega inimeste töövõime säilitamiseks, töötuse ennetamiseks, tööle  

naasmist ja töökoha säilitamist toetavad teenused.  

2015. aastal on plaanis esitada Vabariigi Valitsusele "Sotsiaalse turvalisuse, 

kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava aastateks 2016-2023" eelnõu. See 

arengukava seob ühtseks tervikuks sotsiaalvaldkonna tegevused sotsiaalkindlustuse, 



hoolekande, lastekaitse ja võrdsete võimaluste arendamise vallas ning selle 

koostamist alustati huvipoolte osalusel 2014. aastal. 

Lisaks töövõime reformile on 2015. aastal riiklike toetuste ja teenuste arendamisel 

fookuses lapsed. Alates 1. jaanuarist 2015. a tõuseb lapsetoetus pere esimesele ja 

teisele lapsele 45 euroni kuus ja alates kolmandast lapsest 100 euroni kuus. 

Vanemliku hoolitsuseta laste turvalisuse ja arengu tagamiseks arendatakse välja 

koolitus- ja tugiteenused asendushoolduse pakkujatele. 

Rahvatervise süsteemi tugevdamiseks ja paikkondliku tervisedenduse arendamiseks 

töötatakse välja uus rahvatervise seaduse eelnõu, jätkatakse maakondade toetamist 

tervisedendusel, s.h vigastuste ennetamisel, viiakse läbi paikkondlike tervisemõjurite 

uuring ning täiendatakse tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi. 

Töökoha tervisedenduse valdkonnas jätkatakse tööandjate ja töötajate teavitamist, 

koolitamist ja nõustamist töökohal tervise edendamise vajaduse ja võimaluste osas. 

Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon ( edaspidi VATEK) koostab vaimse tervise 

poliitika alusdokumendi ning alustab selle põhjal avalikke konsultatsioone, samuti 

valmib laste vaimse tervise teenuste kontseptsioonidokument, mille tulemused 

integreeritakse üldise vaimse tervise poliitika alusdokumenti. 

2015. aasta maiks avaldatakse 2014. aastal läbi viidud täiskasvanud elanike 

tervisekäitumise uuringu tulemused ning jätkatakse 2014. terviseuuringu metoodilise 

raporti koostamist. 

 

 

II valdkond – laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

 

II valdkonna indikaatorite osas on 5-st 2016. aastaks seatud eesmärgist saavutatud 3 

– 0-19. aastaste laste ja noore suremus kordaja, 1-19 aastaste vigastussuremus 

kordaja ning imikusuremuskordaja langus. Samas on märgata 1-19-aastaste laste ja 

noorte psüühika- ning käitumishäirete esmahaigestumuskordaja kasvu 100 000 

elaniku kohta, kuigi antud näitaja eesmärgi täitmiseks oleks vajalik antud näitaja 

langus. Samuti on võrreldes 2005 ja 2010 õppeaastat langenud oma tervist väga 

heaks hindavate 11-, 13- ja 15-aastaste laste osakaal. 

RTA indikaatorid II valdkond 2013 

eesmärk 

2016 

sihttase 

(2020) 



Suremuskordaja (alla-aastaste laste surmade arv aastas 

1000 elussünni kohta) 2,1 3 2,6 

0-19-aastaste laste ja noorte suremuskordaja 100 000 

inimese kohta 33,3 39 31 

0-19-aastaste laste ja noorte suremuskordaja 

õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tõttu 100 000 

inimese kohta 14,4 19 15 

1-19-aastaste laste ja noorte psüühika- ning käitumishäirete 

esmashaigestumuskordaja 100 000 inimese kohta 2287 1929 1801 

Oma tervist väga heaks hindavate 11-, 13- ja 15-aastaste 

laste osakaal 29,3* 33,8 34,7 

*2010 õppeaasta andmed 

    

Reproduktiiv- ja imikute tervise edendamise valdkonnas jätkab tööd rinnaga toitmise 

edendamise Eesti komitee, kelle koordineerida on rahvusvahelise rinnaga toitmise 

edendamise nädala tegevused ning kes kujundab avalikkusele ja sihtgruppidele 

suunatud teavitustööd. Jätkatakse tervishoiutöötajatele suunatud täiendkoolitusi 

juurutamaks beebisõbralike haiglate põhimõtteid.  

Viljatusravi  rahastamine jätkub samas mahus 2014.aastaga. Eesti Haigekassa 

jätkab raseduskriisi nõustamisteenuse toetamist ning jätkub ka koostöö erinevate 

sidusrühmadega teenuse integreerimiseks tervishoiusüsteemi osaks.  

Eelkooliealiste laste hammaste tervise nimel suurendatakse Eesti Haigekassa poolt 

laste hambaravi hõlmatust maakondades ning jätkatakse hambahaiguste ennetamise 

tegevuste läbiviimist. Ühe osa tegevustest moodustavad kampaaniad, mis kõnetavad 

lapsevanemat, et ta oma lapsega regulaarselt hambaarsti külastaks. Plaanis on 

koolitada hambaravi ennetuse valdkonnas vähemalt 50 maakondliku 

terviseedendajat, õpetajat ning kooliõde, kes annaksid oma teadmisi lastele edasi. 

Jätkub lasteaedade tervist toetava keskkonna arendamine ning tugisüsteemi 

koolitused diabeeti põdevate laste toimetuleku soodustamiseks haridusasutustes. 

Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel jätkatakse  laste terviseõpetuse ja –

kasvatuse teemadel teabepäevade ning koolituste läbiviimist haridusasutuste 

töötajatele. Koolitusi ja teabepäevi viiakse läbi nii koolieelsetes lasteasutustes kui ka 

koolides, eesmärgiga suurendada  võimekust laste ja noorte tervise edendamisel. 

Õppekava rakendamise toetamiseks avaldatakse veebipõhiselt ja trükituna 

õpetajaraamatud ning toimuvad koolitused põhikoolide õpetajatele teemadel 



„Toitumine ja liikumine“ ning „Uimastiennetus“. Läbi paikkondlike koordinaatorite 

tegevuse juhtimise toetatakse lasteaedade ja koolide tervist edendavate tegevusi 

koordineerivate meeskondade toimimist. 

Maakondlikes Rajaleidja keskustes pakutakse SA Innove vahendusel lastele ja 

noortele  karjääri- ja õppenõustamise teenuseid. Vigastuste ennetamiseks jätkab 

Kultuuriministeerium ujumise algõpetuse programmiga, kus osaleb ligikaudu 12 000 

teise klassi lapse üle Eesti. Ujumise algõpetuse läbiviimise toetamine koolides vajaks 

aga tulevikus süsteemsemat lähenemist, kuna tegelikult on ujumisõpetus 

kooliprogrammi kohustuslik osa. Hetkel aga esineb probleeme ujulateni jõudmise ja 

kohati ka tasulise sissepääsu osas, mis tekitab ebavõrdsust programmi 

kättesaadavusel. Koostöös Eesti Haigekassa ja Spordimeditsiini SA`ga jätkatakse 

noorsportlaste tervisekontrolli läbiviimist. 

Põllumajandusministeerium jätkab koolipiimatoetuse kava- ning koolipuuvilja ja -

köögivilja kava elluviimist. 2014/2015 õppeaastal jätkub Haridus- ja 

Teadusministeeriumi koolilõuna toetuse eraldamine põhikooli õpilastele.  Käesolevast 

õppeaastast on planeeritud toetuse eraldamine lisaks ka gümnaasiumiõpilastele. 

Riikliku koolilõuna toetus ühe õpilase kohta on 0,78 EUR-i õppepäevas. Kuna 

tegemist on üsna väikese summaga, siis puudu jääva osa peavad katma kas 

omavalitsused või lapsevanemad. Omavalitsuste ja ka lastevanemate erinevad 

rahalised võimalused tekitavad ebavõrdse olukorra koolilõuna tagamises ning peaks 

tulevikus olema rohkem läbimõeldud, et koolilõuna oleks kõigile lastele võrdselt 

võimaldatud. 

Jätkuvad noorte alkoholitarvitamise ennetamisele suunatud projektid „Efekt“ ja 

„TarkVanem“ ning läbi teatri NO99 7.klassile suunatud etendused alkoholikahjudest.  

Piloteeritakse universaalset uimastiennetusalast tõenduspõhist sekkumist VEPA 

mäng (Good behavior game) 20 kooli esimestes klassides ning positiivsete tulemuste 

korral laienetakse uuest õppeaastast vähemalt 20 uude kooli. Tubakavaldkonnas 

jätkub „Suitsuprii klassi“ võistluse läbiviimine Tervise Arengu Instituudi poolt, mis on 

suunatud tubakatarvitamise ennetamisele. Juba tubakasõltuvusega noortele 

pakutakse tubakast loobumise nõustamise teenust. Koostöös noorsoopolitseinikega 

viiakse koolide meeskondadele läbi uimastiennetusseminare sh veebipõhise juhise 

„Soovitused uimastiennetuseks ja uimastitega seotud juhtumite lahendamiseks 

koolis“ tutvustamiseks. 



Narkootiliste ainete tarbimise ennetamiseks tagatakse noortele suunatud 

veebikanalite pidev uuendamine (www.narko.ee) ja infomaterjalide koostamine 

kõigile sihtgruppidele. Uimastialase teadlikkuse tõstmiseks ja sotsiaalsele survele 

vastu seismise toetamiseks viiakse Siseministeeriumi toetusel läbi projekti „Kaitse 

end ja aita teist“ (KEAT) 6. klasside õpilastele. Kavas on viia läbi tegevused, mille 

raames suunatakse alaealised narkootikumi tarvitamisega vahele jäänud noored 

vastavatesse abi- ja sotsiaalprogrammidesse. Alaealistele sõltlastele on jätkuvalt 

tagatud nõustamine, ravi ja rehabilitatsioon. Noorte teadlikkuse tõstmisel HIV 

nakkusest ja selle levikuteedest jätkatakse Haridus-ja Teadusministeeriumi 

eestvedamisel turvalist seksuaalkäitumist soodustavate teadmiste, eluoskuste ja 

hoiakute kujundamist.  

2015. aasta lõpus avaldatakse kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) 2014 

aasta tulemuste raport ning kogutakse andmeid koolinoorte alkoholi ja uimastite 

tarbimise (ESPAD) uuringuks. 

Norra finantsmehhanismist rahastatavate projektide keskmes on laste vaimne tervis. 

2015 aastal valmib Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse hoone. Tallinnas, Tartus, 

Pärnus ja Ida-Virumaal luuakse sama toetuse abil olemasolevatesse 

tervishoiuasutustesse vaimse tervise keskused, kus lastepsühhiaatria meeskonnad 

osutavad ambulatoorseid ja/või statsionaarseid lastepsühhiaatria teenuseid (v.a Ida-

Viru vaimse tervise keskuses). Piloteeritakse pikaajalise integreeritud 

rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse osutamist raske ja püsiva psüühikahäirega 

lastele. Veebipõhiste teenuste arendamisel täiendatakse 4 veebikeskkonda, luuakse 

mobiilirakendused ja kognitiivsed veebipõhised eneseabivahendid, mis on suunatud 

vaimse- ja reproduktiivtervise alastele teenustele. Viiakse ellu sotsiaalkampaaniad ja 

koolitused tervise alase teadlikkuse tõstmiseks. Rahvatervise programmi projekti 

"Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks" 

raames valmib laste vaimse tervise kontseptsioon, mille tutvustamine laiemale 

avalikkusele toimub aasta teises pooles. 

EMP „Riskilaste ja noorte“ programmi eeldefineeritud projekti raames piloteeritakse 

vanemlusprogrammi Incredible Years (IY), mille eesmärk on aidata vanematel 

arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, eesmärgiga ennetada ja toime tulla 

laste erinevate käitumisprobleemide ja arenguküsimustega. Projekt lõppeb 2016. 

aasta aprillis, mil lapsevanemad on koolitatud, programmi rakendamise süsteemi 

toimimist on hinnatud ning programmi rakendamise mõju uuritud. 



 

 

III valdkond – tervist toetav elu-, töö- ja õpikeskkond 

 

III valdkonna 2016. aastaks seatud 8-st indikaatorite eesmärgist on saavutatud üks 

(nõuetele vastava joogiveega varustatud rahvastiku osakaal) ning soovitud suunas 

liiguvad näitajad veel 3 näitaja osas (surmaga lõppenud tööõnnetuste arv, 

toidutekkesed nakkushaigused ja peenosakeste aastakeskmine kontsentratsioon 

Eesti linnade välisõhus). Vastupidises suunas, ehk seatud eesmärgist kaugemale 

liiguvad aga suremus hingamiselundite haigustesse ning tööõnnetuse tagajärje l 

kaotatud tööpäevade arv. Samas peab siinjuures arvestama, et toidutekkeliste 

nakkuste indikaatori sisu muutus alates 1. aprillist 2013. Nimelt ei kuulu soole 

täpsustamata bakteri- ja viirusnakkused ning askaridiaas enam nimetatud nakkuste 

loetellu ning loetellu on lisandunud amöbiaas (Eestis oli 2013. aastal 840 soole 

täpsustamata bakter- ja viirusnakkust ning 381 askaridiaasi haigusjuhtu). 

RTA indikaatorid III valdkond 2013 

eesmärk 

2016 

sihttase 

(2020) 

Suremus hingamiselundite haigustesse 100 000 inimese kohta 38,5 33 31,4 

Surmaga lõppenud tööõnnetuste arv 100 000 hõivatu kohta 3,2 3 2,4 

Tööõnnetuste tagajärjel kaotatud tööpäevade arv 100 hõivatu kohta 19 17 15 

Töö mõju tervisele- hõivatute osakaal, kes arvavad et nende töö 

halvendab nende tervist 43,5* 40 30 

Toidutekkeste nakkushaiguste esmashaigestumuskordaja 100 000 

inimese kohta 237 200 200 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud rahvastiku osakaal 91,7 88 90 

Astma diagnoosi/ravi saanute osakaal 16-64-aastaste hulgas 2,7** 1,7 1,5 

Peenosakeste (PM10) aastakeskmine kontsentratsioon Eesti 

linnade välisõhus (mg/m3) 14,2 16 14 

*2009 

   **2012 

    

Elukeskkonna olulisemaks tegevuseks on keskkonnaseadustiku 

kodifitseerimisprotsessi jätkamine - atmosfääriõhu kaitse seaduse ja veeseaduse  

eelnõude menetluse lõpetamine, nende alusel kehtestatavate määruste koostamine 



ja vastu võtmine. Tööstuslikest allikatest ja koduahjudest eralduvate välisõhu 

saasteainete heitkoguste inventuurimetoodikate täiendamine ja lõhnaaine heitkoguse 

arvutamise metoodika koostamine. Fluoriididele joogivees kehtestatud piirnormi 

ületavate veevärkide nõuetega vastavusse viimiseks EK tähtaega ei pikendanud ja 

veevärgid, mille vesi sisaldab fluoriide rohkem kui 1.5mg/l tuleb veevärgi omanikel 

vastavusse viia. 

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel kaasajastatakse ja täiendatakse 

tervisekaitsenõudeid ilu- ja isikuteenuste osutamisele, pöörates suuremat tähelepanu 

ohutusnõuetele. Nõuete väljatöötamisel võetakse aluseks Euroopas väljatöötatud või 

väljatöötamisel olevad valdkonna standardid. Määrusega eristatakse ka täpsemalt 

protseduurid, mida võib ilu- ja isikuteenuse osutaja teha. 

Valmib põlevkivi tervisemõju uuring, uuringu käigus viiakse läbi saasteainete analüüs 

ning nende seos terviseandmetega. Uuringu tulemusena valmib põhjalik ülevaade  

põlevkivisektori tervisemõjudest Eestis. Valmivad Keskkonnatervise Uuringute 

Keskuse uuringud joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja 

isiklikes veevärkides, soojustatud ja soojustamata koolimajade siseõhu kvaliteedi 

uuring Tallinnas, keskkonnast tulenevate tervisemõjude tunnetus ja valmisolek nende 

ära hoidmiseks, siseõhu saasteainete piirnormid erinevates Euroopa maades ja müra 

ja õhusaaste tasemed asulaväliste maanteede sanitaarkaitse vööndis. Toiduohutuse 

valdkonnas jätkuvad saasteainete sisalduse ning kalaparasiitide esinemise uuringud 

Läänemere kalas. Lisaks alustatakse mitmete tervise seisukohalt oluliste 

saasteainete (perkloraadid, ergotalkaloidid, akrüülamiid) toidus sisalduse uuringute 

läbiviimist ning lisaainete (nitritite ja nitraatide) saadavuse hindamist. Antakse välja 

teabematerjal „Akrüülamiid toidus ning selle vältimise ja vähendamise võimalused “. 

 

2015. aastal suunab Sotsiaalministeerium oma tegevused töösuhtes oleva töötaja 

töövõime säilitamise regulatsiooni kaasajastamisele, alustades tegevusi 

vastavasisulise kontseptsiooni koostamisega. Täiendavalt jätkatakse 

ennetustegevust tööandja ja töötaja teadliku käitumise kujundamiseks läbi praktiliste 

töövahendite. Välja on töötatud mitu töökeskkonnaalast töövahendit, mis aitavad 

tööandjal ja töötajal paremini mõista töökeskkonna ohutegureid. Koostatud on 

elektrooniline töövahend Tööbik (http://www.toobik.ee/site/login) ning avatud on 

veebiportaal Tööelu (www.tööelu.ee). Tööbik on ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu 

alase info haldamiseks loodud töövahend, mis võimaldab ettevõttel hallata oma 

http://www.toobik.ee/site/login
http://www.tööelu.ee/


töökeskkonnaga seotud andmeid, viia läbi riskianalüüsi, pidada vajalikke 

andmebaase ning kasutada meeldetuletusi, et vajalikud tegevused saaksid 

õigeaegselt täidetud. Tööelu portaal koondab endasse töökeskkonna- ja 

töösuhetealase teabe, et kasutajad leiaksid kogu vajaliku info ühest portaalist. 2015. 

aastal on plaanis mõlema töövahendi edasiarendamine ja ajakohastamine ning lisaks 

Tööbiku põhjalikum tutvustamine avalikkusele.  

Rahvatervise arengukava raames, viib Tööinspektsioon ellu erinevaid tegevusi 

eesmärgiga muuta töökeskkond töötaja tervist hoidvaks ning vähendada 

tööõnnetustest ja tööga seotud haigestumistest põhjustatud haiguspäevade arvu 

ühiskonnas. Üheks Tööinspektsiooni tegevuseks on inimeste teadlikkuse tõstmine 

töökeskkonnast tulenevatest terviseriskidest ja nende maandamise meetmetest. 

Kavas on jätkata laiemat avalikkust puudutava  ennetuskampaania „Tunne oma 

õigusi“ läbiviimist, kus keskendutakse kõige aktuaalsematele teemadele ja kõrge 

riskitasemega huvigruppidele läbi erinevate kommunikatsioonikanalite. 2015. aastal 

keskendutakse noorele töötajale ehk neile noortele (18+ vanusegrupile), kes 

valdavalt lõpetavad õpingud 2015. aastal kutseõppeasutustes ja sisenevad tööturule. 

Sotsiaalkampaania eesmärgiks on noorte teadlikkuse suurendamine töökeskkonnast 

ja töösuhetest, et anda esmaseid teadmisi tööellu astujale. Samuti on eesmärgiks 

vähendada alla kahe aastase tööstaažiga töötajatega juhtunud tööõnnetuste arvu. 

Tööinspektsioon jätkab ka erinevate teabeürituste korraldamist ning nendel 

osalemist, materjalide väljaandmist (erinevad brošüürid), nõustamisteenuse 

osutamist, koostöös Sotsiaalministeeriumiga Tööelu portaali arendamist ehk kõiki 

neid tegevusi, mis aitavad kaasa teadlikkuse suurendamisele töökeskkonna 

terviseriskidest ja töösuhete kvaliteedi parandamisele. Selleks, et saada ülevaade 

töökeskkondades esinevatest  ohuteguritest ja nende mõjust inimeste tervisele 

korraldatakse süstemaatilist ja järjepidevat riikliku järelevalvet, et kõrvaldada või 

vähendada töökeskkonnas esinevate terviseriskide mõju võimaliku miinimumini. 

Samuti viiakse läbi sihtkontrolle, kus keskendutakse ohtlikematele 

tegevusvaldkondadele ja piirkondadele ning kõrgeima riskiastmega 

ettevõtetele/asutustele/organisatsioonidele. Sihtkontrollide temaatika ja suunitlus 

pannakse paika koostöös Tööandjate Keskliidu, Ametiühingute Keskliidu ja teiste 

huvigruppide esindajatega.  

2015. aastal uuendatakse riikliku immuniseerimiskava alusdokumenti ning inimese 

papilloomiviiruse (HPV) ja pneumokokknakkuse (PCV) kulutõhususe uuringuid. 



Uuendatud analüüside tulemusel jätkatakse immunoprofülaktika ekspertkomisjonis 

arutelusid riikliku immuniseerimiskava muutmiseks edaspidi.  

 

 

IV valdkond –Tervislik eluviis 

 

IV valdkonna osas 2016. aastaks seatud 8-st eesmägist on saavutatud üks (surmaga 

lõppenud õnnetusjuhtumite arv 100 000 inimese kohta). Ligilähedaselt on saavutatud 

ka eesmärk joobes juhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkunute arvu osas. 

Samuti on langenud uute HIV-nakkus juhtude arv 100 000 elaniku kohta, kuid 

saavutamaks 2016. aastaks seatud eesmärki tuleb sellesse rohkem panustada. 

Problemaatilisemaiks võib pidada aga 3 indikaatorit, mis on seotud ülekaalulisuse ja 

rasvumisega, kuna antud näitajad liiguvad vastupidiselt soovitud suunale. Samuti on 

problemaatiline ka kasvava trendiga illegaalseid narkootikume proovinud 15- ja 16-

aastaste osakaal. 

RTA indikaatorid IV valdkond 2013 eesmärk 2016 sihttase (2020) 

16-64-aastaste ülekaaluliste inimeste osakaal 29,9* 26 25 

16-64-aastaste rasvunud inimeste osakaal 19* 13 12 

Ülekaaluliste kooliõpilaste osakaal 10,7 6,5 6 

Uute HIV-nakkuse juhtude arv 100 000 inimese kohta 24,7 20 15 

HIV-nakatunud rasedate osakaal kõigist rasedatest  

andmed 

puuduvad <1 <1 

Illegaalseid narkootikume proovinud 15-16-aastaste 
osakaal 32** 24 21 

Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, mürgistused ja 

traumad 100 000 inimese kohta 72,7 78 61 

Joobes juhtide osalusel toimunud õnnetustes 
hukkunute arv 26 25 15 

*2012 
   **2011 
    

Liikumisharrastuse edendamiseks jätkatakse erinevate liikumisharrastuse projektide 

läbiviimist ning portaali www.liigume.ee edasiarendamist. Jätkatakse Eesti Koolispordi Liidu 

ja ujumise algõpetuse kursuse läbiviimise toetamist. Samuti valmivad kokkuvõtted 2014. 

aastal toimunud liikumisaastast ning liikumisharrastuse arengukavast 2011-2014. Uue 

algatusena viia esmakordselt septembris koos Euroopa Komisjoniga ellu Euroopa 

spordinädal. 

http://www.liigume.ee/


Ülekaalulisuse ja rasvumise ennetamiseks ja vähendamiseks ning toitumisest tingitud 

terviseprobleemide leevendamiseks jätkatakse toitumise rohelise raamatu väljatöötamist, mis 

valmib 2015. aastal.  

Tasakaalustatud ja täisväärtusliku toitumise alase teadlikkuse suurendamiseks elanikkonna 

seas jätkatakse toitumisalaste teavituskampaaniate läbiviimist ning toidu ja toitumise 

andmebaaside (toidukoostise andmebaas, toitumisprogramm, toitumisuuringute andmebaas) 

arendamist. Koostatakse tarbijatele suunatud veebileht toidu märgistamise nõuete 

tutvustamiseks ja sellealase teadlikkuse tõstmiseks.  

 

 

Osteoporoosi ennetamiseks jätkatakse koostöös MTÜ Eesti Reumaliiduga tasakaalustatud ja 

täisväärtusliku toitumisalase teadlikkuse tõstmist elanikkonna seas, 2015. aastal on 

sihtrühmaks tööealine elanikkond.  

Toitumisalase nõustamisteenuse arendamiseks töötatakse koostöös MTÜ Eesti 

Tervisedenduse Ühinguga välja toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseeksami 

küsimustikud ning hindamisjuhend. Kutseeksami läbiviimisega ja selle läbinutele kutse 

omistamisega alustatakse 2015.a III kvartalis. 

Jätkatakse riiklike toitumis- ja toidusoovituste uuendamist ning elanikkonna toitumise faktilise 

uuringu läbiviimist.  

Alkoholikahjude ennetamisel lähtutakse 2014. aastal heakskiidu saanud alkoholipoliitika 

rohelisest raamatust, selle elluviimise koordinatsiooniks koguneb regulaarselt ministeeriumite 

vaheline töörühm ning iga aasta tegevuste kohta esitatakse aruanne Vabariigi Valitsusele 

koos RTA aastase tegevusaruandega. Rohelise raamatu prioriteetsed valdkonnad on 

alkoholi kättesaadavuse ja reklaami piiramine, aktsiisitõus, ravi- ja nõustamisesüsteemi 

arendamine, salaalkoholi tõkestamine, joobes juhtimise ja joobest põhjustatud vigastuste 

ennetamine, teavituse järjepidevus ning kvaliteetne andmeseire. Ministeeriumite vaheline 

töörühm plaanib alustada alkoholiseaduse põhjalikku üle vaatamist ning arutelusid 

reklaamiseaduse ja teiste alkoholipoliitika jaoks oluliste seaduste muutmise vajaduse kohta, 

töörühm jälgib ka kehtivate õigusaktide rakendamist ja töötab välja ettepanekuid järelevalve 

tõhustamiseks. 

2015. aastal valmib alkoholsõltuvuse ravijuhis ning alustatakse programmi „Kainem ja 

Tervem Eesti“ tegevusi ravi ja nõustamissüsteemi arendamiseks, aasta teises pooles 

alustatakse raviteenuse osutamisega. Jätkatakse laste alkoholitarbimise tõkestamiseks ellu 

kutsutud programmide TarkVanem ja Efekt rakendamist ning kohalike omavalitsuste 

alkoholiennetust toetavat programmi. 

2014. aastal lõpetab töö riiklik vigastuste rakkerühm ning selle lõpparuandes ära toodud 

järeldustest lähtuvalt tuleb osapooltel kokku leppida edasises koordinatsioonimehhanismis  ja 



tegevustes. Koostatakse ka uus vägivalla ennetamise strateegia. Jätkuvad Päästeameti vee- 

ja tuleohutuse alased kampaaniad, infopäevad, maakondlikud teavitustegevused ning 

uuringud. Maanteeamet korraldab teavituskampaania ohutu sõidukiiruse osas teadlikkuse 

tõstmiseks.  

Vigastuste rakkerühma esialgsete soovituste kohaselt tuleb ministeeriumitel planeerida 

mitmeid uusi tegevusi. Liiklusvigastuste osas, kus seni on saavutatud märkimisväärset edu 

RLOPi järjekindla rakendamisega, tuleb edu jätkumiseks kaasata uusi sihtgruppe (eakad), 

parandada koostööd tervise- ja transpordisektori vahel juhtimisõiguse küsimustes ja 

liiklusvigastuste andmete töötlemise osas. Kukkumiste vältimisel on suurimaks takistuseks 

vähene info juhtumite asjaolude kohta, mistõttu on tõenduspõhiste sekkumiste 

planeerimiseks vajalik andmekogumise parandamine ja täiendavad analüüsid. Teadaoleva 

info põhjal tuleb esimese sammuna pöörata enam tähelepanu eakatele, nende 

elukeskkonnale ja aktiivse eluviisi soodustamisele. Uppumissurmade ennetamisel on kõige 

olulisem roll ujumisõpetuse tõhustamisel üldhariduskoolides ning joobes ujumise 

ennetamine. Selleks analüüsib Kultuuriministeerium ujumise algõpetuse tõhusust, 

valmistamaks ette ujumise algõpetuse II etapi rahastamist põhikooli lastele rahaliste 

võimaluste avanedes. Jätkuvad Päästeameti veeohuskampaaniad. Lastel erinevate 

vigastuste ennetamiseks saab senisest paremini ära kasutada tervisesektorit, s.h sünnitusabi 

andvaid haiglaid ja peremeditsiini. 2015. aastal planeeritakse taastada kohustuslik perearsti 

või –õe koduvisiit ning pöörata nende käigus enam tähelepanu koduse keskkonna riskidele. 

Kooliealiste laste vigatuste ennetusel on suurim roll haridussüsteemil koostöös teiste 

sektoritega. Enesetappude ärahoidmiseks tuleb eelkõige võimestada tervise- ja 

sotsiaalsektorit. Kõigi vigastuste ennetamisel on kandev roll alkoholi liigtarvitamise ja 

narkootikumide tarvitamise ennetamisel, milleks on Vabariigi Valitsus heaks kiitnud vastavad 

strateegilised dokumendid. 

Liikumisharrastuse edendamiseks ja spordivigastuste ennetamiseks koostatakse avaliku 

liikumis- ja spordiürituse meditsiinilise teenindamise juhend. 

Tubakapoliitika valdkonnas on 2015. aasta tegevustest olulisemad Vabariigi Valituse poolt 

30.10.2014 heakskiidetud tubakapoliitika rohelise raamatu elluviimise edasine 

koordineerimine- tööd jätkab tubakapoliitika töörühm. Koostatakse tubakaseaduse eelnõu 

direktiivi 2014/40/EL üle võtmiseks Eesti õigusruumi (tubakatoodete märgistamisel 

pilthoiatuste kasutamine, maitsestatud sigarettide keelustamine, koostisosade aruandlus, 

tubakatoodete ja E-sigareti e-kaubanduse reguleerimine, unikaalne identifitseerimise tunnus 

sigaretipakkidele ja turvamärgised).  

Viiakse läbi tubaka tarvitamise ennetamisele ja vähendamisele suunatud laiaulatuslik 

teavituskampaania, mida ei ole tehtud tubakavaldkonnas mitmeid aastaid.  



Jätkub võitlus salasigarettidega, milleks rakendatakse maksumenetluse laiendamist 

jõustunud kohtuotsustele, kohtumenetluse raames konfiskeeritud kaubalt nõutakse maksud 

sisse, regulaarne operatiivne kontrollitegevus Eesti-Vene rohelisel piiril, salatubakatoodetega 

tegelevate isikute ja tegevuskohtade kaardistamine ning tubakakoerte laialdasem 

kasutuselevõtt sisemaal. 

Tööd jätkab Vabariigi Valituse Uimastiennetuse komisjon, mille alla on moodustatud 

töögrupid, mis keskenduvad kesksete teemade lahendamisele uimastiennetuses 

(universaalne ennetus, pakkumise ja nõudluse vähendamine, kahjude vähendamine, ravi ja 

seire).  

Uuendatakse psühhiaatrilise abi seadust, mille raames luuakse alus ning miinimumnõuded 

narkomaania ravi ja rehabilitatsiooni teenustele. Kaardistatakse sõltuvuse ennetamise, 

kahjude vähendamise, ravi ja sõltuvusvastase taastusabiga seotud spetsialistide 

koolitusvajadused, mille põhjal koostatakse taseme- ja täienduskoolitus ettepanekud 

kõrgkoolidele. Jätkatakse narkootikumide sõltlastele mõeldud ravi ja sõltuvusvastase 

taastusabi korraldamist, sh. jätkatakse Justiitsministeeriumi kaudu süüdimõistetud 

uimastiprobleemidega isikutele teenuse osutamist, kelle vangistus on asendatud ravi või 

sõltuvusvastase taastusabiga.   

Tõhustatakse järelevalve alaseid koostööoperatsioone ja reide, eesmärgiga avastada uusi 

narkootilisi ja psühhoaktiivseid aineid turul ning uute võimalike narkootiliste ainete ja 

psühhoaktiivsete ainete sissetoomist nii posti kontrollist kui piirilt. 

HIV epideemia kontrolli all hoidmise ja haigestumise vähendamise eelduseks on kõikide 

seniste HIV ennetuse põhitegevuste jätkumine ning HIV-nakatunute antiretroviirusraviga 

kaetuse ja hea ravisoostumuse tagamine, sh riiklikud ravimihanked ravimite tagamiseks 

kõikidele tuberkuloosihaigetele ja HIV-nakatunud isikutele. Lisaks on kavas WHO HIV/AIDS 

Eesti raporti ettepanekute rakendamine HIV ravi ja teiste teenuste kättesaadavuse ja 

kvaliteedi parandamiseks. Tagatakse süstlavahetusteenus, asendus- ja võõrutusravi (sh 

vanglastes ja arestimajades) HIV leviku vähendamiseks. Jätkatakse HIV-alase teadlikkuse 

tõstmisega üldelanikkonnale, sh. ajateenistuses ja kinnipidamiskohas viibivatele isikute seas. 

Viiakse läbi teadlikkuse tõstmisega seotud koolitusi teenuse osutajatele, politsei- ja 

päästeametnikele ning vanglapersonalile ja uuendatakse operatiivselt infoportaali 

www.hiv.ee.  

Tuberkuloosi ennetamise ja ravi valdkonnas on eesmärgiks hoida haigestumine püsivas 

langustrendis ning selle eelduseks on kõikide seniste tuberkuloositõrje põhitegevuste 

jätkumine. Arvestades Eesti tuberkuloosihaigestumise eripärasid keskendutakse üha enam 

tuberkuloosiepideemia kontrolli all hoidmisele enimohustatud riskirühmade seas, sh HIV-

nakatunud ja süstivad narkomaanid. Peamised prioriteedid tuberkuloositõrje korralduses on 

multiresistentsete haigusvormide leviku tõkestamine, tuberkuloosi varajane avastamine 



riskigruppide ja nakkuskontaktsete seas ning integreeritud ravi tagamine sõltuvushäiretega 

tuberkuloosi haigetele. 2015. aastal jätkatakse õiguskorra muudatuste menetlemist 

eesmärgiga luua täiendavad õiguslikud alused nakkusohtlike ning ravist kõrvale hoiduvate 

TB haigete ravile tagasi toimetamiseks. 

 

 

V valdkond – tervishoiusüsteemi areng 

V valdkonna osas 2016. aastaks seatud 5-st eesmärgist on saavutatud 3 (arstide arv 

100 000 elaniku kohta, rahulolu arstiabi kvaliteediga ja leibkonna kulutuste osakaal tervishoiu 

kogukuludest). Samas on eesmärgist palju puudu järgmiste näitajate osas: õdede arv 

100 000 elaniku kohta ja rahulolu arstiabi kättesaadavusega – siinjuures on eriti muret tekitav 

õdede arvu langus 100 000 elaniku kohta 2012. ja 2013. aastal. Samuti tuleb meeles pidada, 

et kuigi arstide arvu osas 100 000 elaniku kohta on sihttase saavutatud on uuringute 

tulemustele tuginedes teada, et arstide keskmine vanus on küllalt kõrge (51 eluaastat) ning 

seetõttu tuleb arvestada võimaliku arstide arvu langusega läbitulevikus. 

RTA indikaatorid V valdkond 2013 eesmärk 2016 sihttase (2020) 

Arstide arv 100 000 inimese kohta 334,5 320 320 

Õdede arv 100 000 inimese kohta 609 830 900 

Arsiabi kvaliteediga üldiselt või väga rahul olijate 
osakaal 73 71 72 
Arstiabi kättesaadavust heaks või väga heaks 
pidanute osakaal 47 65 68 

Leibkonna kulutuste osakaal tervishoiu kogukuludest 22,3 <25 <25 
 

 

Arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine on jätkuvalt üks olulisemaid prioriteete V 

valdkonnas. Tervishoiuteenuste hindasid mõjutavad enim 2014 aastal Haiglate Liidu, Kiirabi 

Liidu ja tervishoiutöötajate kutseliitude vahel sõlmitud kollektiivleping. 

Eesmärgiks on säilitada tervishoiuteenuste kättesaadavus vähemalt 2014 aasta tasemel. 

Eelisarendatavaks valdkonnaks on esmatasandi tervishoid sh iseseisev õendusabi ja 

üldarstiabi, vähendamaks survet eriarstiabile ja tagamaks krooniliste haigete koordineeritud 

ravi. 

Patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamiseks ning patsientide rahulolu hindamiseks 

jätkatakse iga-aastase rahvastikupõhise uuringu läbiviimist. Patsientide teadlikkust tõstvate 

Eesti Haigekassa poolt korraldatavate teavituskampaaniate üheks fookuseks on jätkuvalt 

teadlikkus õigeaegselt pöörduda perearsti ja -õe poole. Analüüsitakse patsiendi 

valikuvõimaluste võimaliku suurendamise ja rahalise hüvitise rakendamise mõjusid riigi 



siseselt. Jätkatakse vastutuskindlustuse kehtestamise ettevalmistamist paralleelselt 

patsiendiohutuse süsteemi täiendamisega ja kvaliteedinõuete täpsustamisega. 

Tagatakse vältimatu abi, tuberkuloosi ja HIV ravi kättesaadavus ravikindlustamata isikutele. 

Patsiendiohutuse tagamiseks viiakse Eesti õigusruum vastavusse kliiniliste katsete 

määrusega. Ohutute ja kvaliteetsete ravimite tagamiseks osaletakse EL tasemel direktiivi 

eelnõu  menetluses ravimite hinnakujunduse läbipaistvuse tagamiseks.  

Jätkatakse ettevalmistusi muudatusteks kiirabiteenuse kvaliteedinõuete kaasajastamiseks sh 

nõuded varustusele ja personalile ning koostööle Päästeameti, politsei ja haiglatega. 

Reguleeritakse ühtlasi mitteerakorraline meditsiiniline ja mittemeditsiiniline 

patsienditransport. 

Üldarstiabis jätkatakse õdede õiguste ja rolli laiendamist neile piiratud retseptiõiguse 

andmise regulatsiooniga. Esmatasandi tervishoiu tugevdamiseks laiendatakse üldarstiabi 

osutajate tegevusvaldkonda füsioteraapia teenusega.  

Eriarstiabis organite siirdamise kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks ning ühtlasi 

rahvusvaheliseks elundivahetuseks valmisoleku tagamiseks jõustatakse rakkude, kudede ja 

elundite käitlemise ja siirdamise korralduse uus seadus ja rakendusaktid. 

Valmistatakse ette EL finantsperioodi 2014-2020 vahenditest esmatasandi tervisekeskuste ja 

pädevuskeskuste meetmete rakendamiseks sh viiakse lõpule projektide valik toetuse 

andmiseks ja investeeringute kava koostamiseks.  

Haigekassa poolt ravi kvaliteedi tõstmiseks ning objektiivseks hindamiseks jätkatakse 

kvaliteediindikaatorite välja töötamist ja esitlemist ning toetatakse tõenduspõhiste 

ravijuhendite koostamist.  

Viiakse lõpule üleminek töövõimetuslehe elektroonilisele andmevahetusele ka tööandjate 

poolt aastaks 2015. E-tervise projektidest on prioriteediks e-kiirabi, puude- ja töövõime 

määramise teenuse rakendamine, ette valmistatakse e-saatekirjade, doonorite registri, e-

immuniseerimispassi ja soolevähi sõeluuringu moodul vähi sõeluuringute registrisse. 

Sõeluuringute register alustab tegevust emakakaela vähi ja rinnavähi skriiningute 

läbiviimisel. 

 


