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SOTSIAALMINISTEERIUMI MISSIOON, VISIOON JA VÄÄRTUSED
Missioon
Kujundada Eesti riigis elukeskkond, kus inimestel on võrdsed võimalused inimväärseks eluks.

Visioon
Näeme Eestit sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult arenenud jätkusuutliku innovaatilise
riigina, kus elujõulised peresuhted, üldine sotsiaalne sidusus ja kvaliteetne elukeskkond on
aluseks sotsiaalsele turvatundele, heaolule ning kõrgele elatustasemele. Eesti rahvastiku
vähenemine on peatunud ning iive on positiivne.
Eesti ühiskond hindab jätkuvalt põhiväärtusi ning on avatud ja mõistev kultuurilise ja sotsiaalse
mitmekesisuse suhtes. Ühiskonna liikmed hoiavad ja arendavad oma elukeskkonda, kasutades
keskkonnaressursse jätkusuutlikult ja säästlikult. Eestis on investoritele soodus
majanduskeskkond.
Tänu elukeskkonna paranemisele ja tervise suuremale väärtustamisele on inimesed võimelised
tulemuslikumalt töötama ning on kõrge elueani majanduslikult ja ühiskondlikult aktiivsed. Kõik
tunnevad ennast põlvkondi ühendavate ja vastastikku toetavate lähisuhete tõttu turvaliselt.
Majanduse vajadusi arvestav konkurentsivõimeline kutse- ja kõrgharidussüsteem ning elukestev
õpe on parandanud inimeste ettevalmistust ja kohanemist elukeskkonna arenguga ning
suurendanud tootlikkust, mis toob kaasa sissetulekute olulise suurenemise.
Näeme, et Eesti ühiskonna moodustavad iseseisvalt toimetulevad inimesed, kes:




omavad võimalust eneseteostuseks töö, õppimise ja vaba aja veetmise kaudu;
on endast lugupidavad ja loovad ning kujundavad positiivsed suhted oma pereliikmete,
sõprade, teiste lähedaste ja kõigi kogukonnaliikmetega;
elavad terviseteadlikult, väärtustades enda ja teiste ühiskonnaliikmete vaimset ning
füüsilist tervist.

Kui inimestel tekib probleeme sotsiaalse turvalisusega, on meie ülesanne tagada neile
asjakohane sotsiaalkaitsesüsteemi toetus/teenus, et nad saaksid jätkata oma lähedaste keskel
iseseisvat inimväärset toimetulekut.

Väärtused
Lähtume oma töös eeskätt järgmistest väärtustest:
Inimkesksus
 Meie otsuste lähtekohaks on inimene. Kuulame ja arvestame huvirühmi, oleme sallivad ja
õiglased.
 Austame ja usaldame oma töökaaslasi, hindame iga inimese panust ja aega.
 Tunnustame ja toetame!
Koostöö
 Kuigi väärtustame eripalgelisust, tegutseme ühtse meeskonnana.
 Seadnud ühised eesmärgid, võtame initsiatiivi ning jõuame üksteist kuulates ja kaasates
sisuliste lahendusteni.
Professionaalsus
 Teeme oma tööd pühendunult ja professionaalselt, rakendame oma vaimujõu, teadmised
ja kogemused eesmärkide saavutamisele ja pidevale arengule.

 Tunneme rõõmu oma tööst ja näeme selles võimalust ühiskonda paremaks muuta.
 Oleme arvamusliidrid ja oma ala eksperdid, suudame näha tervikpilti ja oskame oma
seisukohti targasti põhjendada. Oleme tegudeinimesed, kes viivad kavandatu ellu ning
võtavad vastutuse oma tegude ja otsuste mõju eest.
Avatus
 Julgeme küsida, anname tagasisidet ega karda põhjendatud kriitikat.
 Suhtleme ja tegutseme ausalt ja arusaadavalt ning täidame antud lubadusi.
 Oleme avatud uutele ideedele ning püüame loovalt ja paindlikult jõuda parimate
tulemusteni. Meie tegevus on nähtav, mõistetav ja läbipaistev.

Strateegilised eesmärgid
Tegutseme peamiselt neljas tulemusvaldkonnas, kus oleme püstitanud endale järgmised
strateegilised eesmärgid:






laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi
laste sünde;
sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne
kaasatus;
tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise
kaudu
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Sissejuhatus
Valitsemisala arengukavas esitatakse lühiülevaade Sotsiaalministeeriumi neljast peamisest
tulemusvaldkonnast ning olulisemad tegevused strateegiaperioodiks 2017–2020, võttes aluseks
laste ja perede arengukava 2012–2020, heaolu arengukava 2016–2023 ning rahvastiku tervise
arengukava 2009–2020. Samuti on kajastatud seosed õiguskorra ja siseturvalisuse
tulemusvaldkonnaga, võttes aluseks siseturvalisuse arengukava 2015–2020 programmi
„Tasakaalustatud kodakondsus- ja rändepoliitika“ ja vägivalla ennetamise strateegia aastateks
2015–2020. Perioodiks seatud indikaatorid koos sihttasemetega on kajastatud arengukava lisas.
Peamised elluviidavad tegevused koos vahetute tulemustega on kajastatud Sotsiaalministeeriumi
valitsemisala tegevuskavas aastateks 2017–2020.

Sotsiaalministeeriumi tulemusvaldkondade eesmärgid, indikaatorid ja
meetmed
Tulemusvaldkond 1. Perepoliitika
Üldeesmärk: laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades
seeläbi laste sünde
Peame sotsiaalkaitsepoliitika kavandamisel ja rakendamisel silmas laste ja perede heaolu
toetava keskkonna loomist ning elukvaliteedi parandamist, soodustades seeläbi laste
sündimust ja positiivse iibe saavutamist. Juhtiv roll eesmärgi elluviimisel on
Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnal. Laste ja perede heaolu ning elukvaliteedi
tõstmisele suunatud meetmed kajastuvad laste ja perede arengukavas 2012–2020 ning selle
rakendusplaanis. Tegevuspõhisele eelarvele ülemineku eeldusena Sotsiaalministeeriumi
valitsemisalas esitatakse Vabariigi Valitsusele 2016. aastal valdkonna arengukava koostamise
ettepanek ning 2017. aastal laste ja perede arengukava eelnõu järgnevaks perioodiks, mille
rakendamiseks koostatakse programmid.
Prioriteedid 2017–2020:







ühe vanemaga perede toimetuleku toetamine, sh elatisabiskeemi rakendamine;
lapsehoiu ja puudega laste tugiteenuste arendamine;
riikliku lastekaitse korralduse rakendamise tagamine, sh tervisekontrollipõhise
seiresüsteemi rakendumine 0–6-aastastele lastele ja varase märkamise seiremeetmed
kooliealistele lastele ja NEET noortele ning vanemlusprogrammi elluviimine;
asendushoolduse korralduse ja sisu uuendamine;
vanemapuhkuste süsteemi muutmine soodustamaks töö ja pereelu ühitamist ning isade
osalust lapsehoolduspuhkusel;
väärkoheldud laste valdkondadeülese tugisüsteemi käivitamine.

Alaeesmärk 1.1: Eesti laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine ja ühtne,
toetades ühiskonna jätkusuutlikkust
Eesti riigi üks prioriteet on rahvastiku kasv ja positiivne iive. Sellise eesmärgipüstituseni on
viinud Eesti ja kogu Euroopa demograafiline seis, mida iseloomustab rahvastiku kahanemine ja
vananemine. Rahvaarvule avaldavad mõju eelkõige sündimus ja seda mõjutav perepoliitika,
suremus ja seda mõjutav tervisepoliitika ning välisränne ja seda mõjutav rändepoliitika.
Perepoliitika olulist rolli sündimuse suurendamises nähakse sobiva, st lapse kasvatamist toetava
keskkonna loojana, mis aitab seeläbi realiseerida soovitud laste sündi.
Laste- ja perepoliitika kujundamine peab olema tõenduspõhine, tuginedes teadmistel, uuringutel,
analüüsidel. Lastele ja peredele suunatud teenused ja abi peavad tuginema parimale
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olemasolevale tõendusmaterjalile ning vastama nende vajadustele. Selleks on vajalik arendada
valdkonna teadus- ja arendustegevust ning teha süsteemset koostööd poliitikakujundajate,
teadusasutuste ja praktikute vahel.

Meede 1.1.1: laste ja perede valdkonna ühtne, jätkusuutlik ja vajaduspõhine
arendamine
Laste- ja perepoliitika arendamine peab olema teadmistepõhine, järjepidev ja valdkondadeülene.
Poliitika rakendamiseks loob raamistiku laste ja perede arengukava 2012–2020, mille eesmärkide
elluviimine toimub tihedas koostöös teiste ministeeriumide (eelkõige Rahandusministeeriumi,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Haridus- ja
Teadusministeeriumiga), asutuste ja organisatsioonidega. Oma iseloomult horisontaalse poliitika
eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused on läbivalt integreeritud ka teiste eesmärkide all
välja toodud meetmetesse. Arengukava ja selle rakendusplaani täitmise jälgimiseks koostatakse
iga-aastane aruanne ning laste- ja perepoliitika hetkeolukorra analüüs, mis esitatakse Vabariigi
Valitsusele.
Laste heaolu tagamiseks tuleb tagada valdkondadeülene koordinatsioon ning igapäevane
koostöö sotsiaal-, haridus-, töö-, õiguskaitse-, tervise-, rahvastikupoliitika jm valdkonna
spetsialistide ja ekspertide vahel ning rakendada nende teadmisi terviklikku tõenduspõhisesse
poliitikakujundusse. Selleks rakendatakse ellu Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi
2009–2014 programmi „Riskilapsed ja -noored“ eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Riskilaste ja noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ raames koostatud „Laste ja noorte valdkondadeülese
tugisüsteemi väljaarendamise lähtealuseid“. Kontseptsioonis seatud eesmärkide täitmine
tugevdab lastepoliitika haldusalade ülest koordinatsiooni, arendab spetsialistidevahelist
infovahetust ja kohaliku tasandi võrgustike käivitamist ning ennetustöö tegemist ühtsete
põhimõtete alusel.
Laste ja perede heaolu toetamisel omab võtmerolli kohalik tasand ning omavalitsuste võimekus
kujundada teadmistel põhinevat poliitikat. Omavalitsuste poliitikakujunduse võimekuse
suurendamiseks viiakse ellu katseprojekt Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–
2014 programmi „Riskilapsed ja -noored“ eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Riskilaste ja noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ alaosa „Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede
toetamiseks“ raames. Katseprojekti raames töötatakse välja laste ja perede heaolu profiil ja
andmekogumisvormid ning neid testitakse valitud omavalitsustes. Kogutud andmete põhjal pakub
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksus kohalikele omavalitsustele nõustamist laste ja perede
valdkonna arengu- ja tegevuskavade koostamisel ning teenuste kavandamisel. Samuti
kaardistatakse regioonides pakutavad ennetusteenused ning innustatakse omavalitsustevahelist
koostööd lastekaitsemeetmete korraldamisel. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse juurde
luuakse omavalitsuste võimekuse suurendamiseks laste ja perede heaolu poliitika kujundamiseks
vajalik kompetents. Laste ja perede heaolu profiili ning teadmistele tuginevat poliitikakujundust
apuudutavat nõustamist omavalitsustes jätkab peale pilootprojekti Sotsiaalkindlustusameti
lastekaitseüksus, täites sellega lastekaitseseaduses riiklikule lastekaitsele antud ülesandeid.

Alaeesmärk 1.2: Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse
vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste
elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid
Meede 1.2.1:
suurendamine

vanemlust

toetavate

hoiakute

kujundamine

ja

teadmiste

Perede elukvaliteedi ning lapse heaolu ja edasise elutee olulisteks mõjutajateks on vanemlikud
oskused, lapsevanemate võimed kujundada kvaliteetsed paari- ja lähisuhted ning võtta teadlik
vastutus laste kasvatamise eest. Laste ja peredega seotud probleemide ennetamiseks on tarvilik
kujundada ühiskonnas positiivset vanemlust väärtustavaid hoiakuid ning suurendada
vanemlusalaseid teadmisi ja oskusi. Kuigi meie lapsevanemad tunnistavad, et nad vajavad laste
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kasvatamisel abi, ei julge nad nõu või abi saamiseks enamasti kellegi poole pöörduda, mistõttu on
vaja teha vanemate seas pidevat teavitustööd. Teavitustööd on vaja teha ka lapse kehalise
karistamise kohta. Lastekaitseseadus keelustab kehalise karistamise, võrdsustades siiani sageli
kasvatusmeetodiks peetud viisi lapse väärkohtlemisega. Selle põhimõtte selgitamiseks
lapsevanematele tehakse nii teavitustööd lapse väärkohtlemise kahjulikest mõjudest kui
pakutakse infot abisaamise ja lapsekasvatusoskuste arendamise võimaluste kohta.

Meede 1.2.2: vanemlike oskuste arendamiseks efektiivsete teenuste väljatöötamine
ja pakkumine
Vanemluse toetamise kaudu on võimalik vähendada laste riskikäitumist ja parandada pere
psühhosotsiaalset toimetulekut. Lapsevanemate vanemlike oskuste suurendamiseks rakendame
tõendatud efektiivsusega vanemlusprogrammi „Imelised aastad“1 nii eesti- kui
venekeelsete lapsevanemate seas. Programmi mõjususe hindamiseks korraldame uuringuid
koostöös Eesti teadlaste ja ülikoolidega ning välisekspertide kaasabil. Selleks, et mõõta
vanemlike oskuste ning lapse-vanema suhte taset ja muutusi ning pakkuda lastekaitsetöötajatele
vajalikku töövahendit, oleme kohandamas standardiseeritud hindamisvahendit vanemlike oskuste
hindamiseks Eestis lastega töötavatele spetsialistidele (õpetajad, perearstimeeskond,
lastekaitsetöötaja), samuti koostame rakendusplaani hindamisvahendite kohandamiseks ja
kasutamiseks ühtsetel alustel.
Toetame vanemluse toetamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide tegevust, jätkame
vanemluse ümarlaua regulaarset kokkukutsumist, korraldame seminare ning arendame võimalusi
teenuste ja programmide kvaliteedi parandamiseks ja hindamiseks.
Kuna lapsel on õigus turvalisele perekeskkonnale ja toetavale suhtele mõlema vanemaga, peame
oluliseks toetada ka täiskasvanutevahelisi suhteid, sh arendades perelepitusteenust. Esialgne
perelepitusteenuse analüüs on tehtud peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste rohelise
raamatu koostamise raames. Perelepitusteenuse riikliku süsteemi väljatöötamiskavatsus valmib
koostöös Justiitsministeeriumiga 2016. aasta esimeses pooles, mille järel kavandame teenuse
seadustamist ja kättesaadavaks tegemist.

Alaeesmärk 1.3: lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv
lastekaitsesüsteem, et väärtustada ühiskonnas iga last ja tema arengut ning
heaolu toetavat turvalist keskkonda
Meede 1.3.1: lapse õiguste edendamine
ÜRO lapse õiguste konventsiooniga liitunud riikidel on kohustus juhinduda lapse õiguste
edendamisel konventsiooni põhimõtetest ning teavitada rahvast selle sätetest. ÜRO lapse õiguste
konventsiooni ja selle lisaprotokollide täitmise kohta koostatakse Sotsiaalministeeriumi juhtimisel
regulaarseid aruandeid ÜRO lapse õiguste komiteele ning tagatakse nende kaitsmine.
Rahvusvahelise koostöö valdkonnas jätkame Läänemere maade riskilaste ekspertrühmas
osalemist, samuti tagame Eesti esindamise Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu lapse õiguste
töörühmades. Lanzarote konventsiooni ratifitseerimise järel on üks prioriteet laste seksuaalse
ärakasutamise ennetamine ja väärkohtlemise ohvritele vajaliku abi kättesaadavuse tagamine.
Lapse väärtustamise ja õiguste edendamisega on Eestis aastaid nii riigi kui
mittetulundusühenduste tasandil tegeletud, kuid ühiskonna teadlikkus ei ole veel piisav. Seetõttu
teeme jätkuvalt selgitustööd ning korraldame teavituskampaaniaid. Lastele turvalisema
internetikasutuse tagamiseks toetame projekti „Targalt internetis“ jätkumist.

1

Vanemlsuprogramm http://www.tai.ee/et/instituut/koostooprojektid/vanemlusprogramm
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Meede 1.3.2: varase sekkumise ja lastekaitsesüsteemi tõhustamine
Lapse arenguliste vajaduste õigeaegseks märkamiseks ja vaimse tervise toetamiseks
kavandatakse laste vaimse tervise ja varase sekkumise kontseptsioonis esitatud
poliitikasoovituste elluviimist ning tõhustatakse laste heaolu ja vajaduste hindamist. Abivajava
lapse märkamiseks tehakse järjepidevat teavitustööd. Abivajavast lapsest teavitamiseks ja nii
laste kui täiskasvanute nõustamiseks laste heaolu küsimustes jätkatakse lasteabitelefoni 116 111
ja kadunud lastest teatamise telefoni 116 000 teenuste osutamist.
Lapse väärkohtlemise kahtluse paremaks tuvastamiseks ning lapsesõbraliku kriminaalmenetluse
tagamiseks koostatakse poliitikasuunised ning tõhustatakse riiklikku süsteemi. Rahvusvahelise
tasemega koolituste abil suurendatakse vaimse tervise valdkonna spetsialistide teadmisi ja oskusi
väärkohtlemise kahtluse hindamiseks vajalike eelintervjuude läbiviimiseks. Väärkohtlemise
ohvriks langenud lastele nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuste tagamiseks arendame välja
lapsesõbralikult toimiva tugivõrgustiku. Selleks, et tagada valdkondadeülene ennetustöö ja
väärkoheldud lapse õigeaegne abistamine ning riiklikult ühtne poliitikakujundus, tehakse tihedat
koostööd eeskätt Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga
vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 elluviimisel.
Riigi ülesanne on tagada lapse heaolu ja lapse õiguste kaitse ning kujundada lastele turvaline ja
nende potentsiaali rakendamist võimaldav arengukeskkond. Seni on Eesti lastekaitsetöö
rõhuasetus olnud tagajärgedega tegelemisel, mis on kulukam ja vähem efektiivne kui varane
sekkumine ja ennetustöö. Seetõttu on riigi ja perekonna ressursside kokkuhoidmiseks otstarbekas
panustada ennetavatesse meetmetesse, suurendada ühiskonna teadlikkust lapse õigustest ning
tagada toimiv, tänapäevane ja kaasav laste ja perede heaolu toetamise süsteem. Laste heaolu
toetamiseks ja probleemide ennetamiseks edendame valdkondadeülest koostööd
ministeeriumide ja eri haldustasandite vahel, luues koordinatsiooniks vajalikud mehhanismid,
praktilised tegevusjuhised ning õigusliku raamistiku. Laste abivajaduse ennetamiseks ning
abivajaduse varaseks märkamiseks arendatakse 2017. aastal välja 0–6-aastaste laste
tervisekontrollipõhine valdkondadeülene seiresüsteem. Samuti analüüsitakse koostöös Haridusja Teadusministeeriumiga laiaulatuslikuma seiresüsteemi loomise võimalusi abivajavate laste ja
NEET-noorte leidmiseks.
Lastekaitsesüsteemi tõhustamiseks on vajalik tagada kaasaegne ja rakenduslik seadusandlus,
arendada tõenduspõhiseid sekkumisi, tagada teenuste integreeritus ja koordineeritud osutamine.
Tarvilik on pakkuda kohalikule omavalitsusele tuge lastekaitsetöö tegemisel ning luua tõhus
riikliku lastekaitse korralduse ja järelevalve mehhanism. Rakendame lastekaitseseadust ning
lastekaitsetöö
riiklikuks
korraldamiseks
hoiame
töös
Sotsiaalkindlustusameti
lastekaitseüksuse. Sotsiaalkindlustusameti ülesanne on riikliku lastekaitsepoliitika ja riiklike
strateegiate elluviimine, kohaliku omavalitsuse üksusi ning lapsi ja peresid toetavate meetmete
rakendamine, valdkondadeülese lastekaitsealase koostöö ja ennetuse koordineerimine ning laste
õiguste üle riikliku järelevalve tegemine.
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöö kvaliteedi parandamiseks pakume lastekaitsetöötajatele
täienduskoolitust ja nende läbipõlemise ennetamiseks töönõustamist ehk supervisiooni. Tagame
lastekaitsetöötajatele igapäevase töö tegemiseks ja üleriigilise praktika ühtlustamiseks vajalikud
abimaterjalid ja tööjuhised.

Meede 1.3.3: inimeste vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja
arendamine
Toetamaks laste kasvamist perekonnas ja ennetamaks laste perekonnast eraldamist
arendame kogukonnapõhiseid peresid toetavaid teenuseid (nt tugiisikuteenus, lapsehoiuteenus,
nõustamisteenused jne). Perekonnast eraldatud laste perekonda naasmise võimaldamiseks
arendatakse lapse päritolupere sotsiaalset ja majanduslikku toimetulekut soodustavaid teenuseid.
Psüühikahäiretega lastele arendatakse välja, seadustatakse ja osutatakse ambulatoorset ja
statsionaarset erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust.
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Perest eraldatud lastele pakume kvaliteetset perepõhist asendushooldust. Perekonnast
eraldatud laste asendushooldusele paigutamisel tuleb eelistada perepõhiseid asendushoolduse
vorme. Asendushoolduse rohelisest raamatust tulenevalt arendame perekonnas hooldamise
teenust, loome vajaliku õigusliku ja korraldusliku raamistiku, täiendame teenuse sisu ja kvaliteeti,
töötame teenuse rakendamiseks välja tugisüsteemi ning suurendame teenuseosutajate arvu.
Parandame asenduskoduteenuse kvaliteeti ja tõhustame asenduskodutöötajate ettevalmistust.
Suurendada tuleb kohalike omavalitsuste teadlikkust erinevatest asendushooldusvormidest ja
asendushoolduse standarditest. Asenduskodu ja perekonnas hooldamise rahastamine
korrastatakse vastavalt asendushoolduse rohelisele raamatule, teenuste vajadusele ja teenustele
esitatud nõuetele. Perekonnas hooldamise paremaks korraldamiseks ja teabe kättesaadavuse
tagamiseks luuakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) arendusena
hooldusperede andmebaas. Arendame perekonnas hooldajate koolitussüsteemi ning tõhustame
tõenduspõhise koolitusprogrammi PRIDE elluviimist. Kavandame asendushoolduselt elluastumise
senisest sisukamat ning noore huve ja vajadusi arvestavaid võimalusi ning pakume elluastuvatele
noortele tugiisikuteenust.
Toetamaks laste elukvaliteeti ning laste püsimist lapsendaja- ja kasuperedes ning vältimaks
perede läbipõlemist, seadustatakse ja rakendatakse lapsendatud ja perekonnas hooldamisel
olevate laste perekonda paigutamiseks nii eel- kui järelteenuseid. Riigisisese ja rahvusvahelise
lapsendamise protsessi parendamiseks viime ellu poliitikamuudatused. Ühtse praktika ja
kvaliteetse tegevuse tagamiseks teeme süsteemsed muudatused lapsendamise korraldamise
struktuuris ning loome üleriigilise lapsendada soovivate isikute andmebaasi STAR-i arendusena.
Arendame tugiteenuseid suure hooldusvajadusega noorte õppimise ja töötamise
soodustamiseks, samuti hoiuteenuseid ning lasteaias ja -hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis
osalemist võimaldavaid tugiteenuseid suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele,
võimaldades nende vanematel osaleda õpingutes ja tööturul.
Toetamaks õigusrikkumisi toime pannud laste abivajaduse märkamist ning abivajadustele
vastavate teenuste osutamist, arendame alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenust,
laiendame sobivate teenuste valikut ja reguleerime lapse ja tema seadusliku esindaja nõusolekuta
teenuste osutamise, sh kinnises lasteasutuses.
2017. aastast käivitub sügava puudega laste vanemate toetamine neile mõeldud teenuste ja
toetuste skeemi rakendamise kaudu.

Alaeesmärk 1.4: Eestis on perede adekvaatset majanduslikku toimetulekut
toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, mis pakub perele püsivat
kindlustunnet
Meede 1.4.1: toimiva sotsiaalkaitsesüsteemi arendamine
Perepoliitika eesmärk on toetada perede psühhosotsiaalset toimetulekut, vähendada laste ja
lastega leibkondade vaesust, suurendada võimalusi töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks ning luua
soodus keskkond laste sünniks. Sündimust mõjutavad mitmed valdkonnad ja tegurid ning
erinevate meetmete koosmõju, mistõttu on eriti vajalik arendada süsteemselt ja sidusalt nii lastekui perepoliitikat.
Perede turvatunde suurendamiseks ja vaesuse leevendamiseks viime ellu peretoetuste,
teenuste ja vanemapuhkuste rohelise raamatu raames tõstatatud poliitikamuudatusi. Peredele
mõeldud toetuste arendamisel peame silmas seda, et laste kasvatamisel vajavad tuge kõik pered,
eritähelepanu tuleb aga suunata suuremas vaesusriskis (üksikvanemaga pered, lasterikkad
pered) olevatele peredele. Seejuures on eesmärk tõhusamalt toetada vähese sissetulekuga ja
allpool toimetulekupiiri elavaid peresid. Ühe vanemaga perede toetamiseks töötame välja
tervikliku lahenduse erinevatel põhjustel lapsi üksi kasvatavatele vanematele ja nende lastele.
2017. aastal käivitame elatisabifondi, mille raames hakkab riik maksma lapsele elatisabi 100 eurot
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kuus, kui elatist maksma kohustuv vanem seda ei tee, ning nõuab seejärel elatise sisse
elatisvõlglaselt.
Vanemapuhkuste ja hüvitiste arendamisel on eesmärk suurema paindlikkuse võimaldamine ja
isade osaluse soodustamine. Täiendavalt viime ellu sotsiaalseadustiku perede eriosa
kodifitseerimisest tulenevad perede majanduslikku toimetulekut toetavad tegevused.

Alaeesmärk 1.5: meestel ja naistel on võrdsed võimalused töö-, pere- ja
eraelu ühitamiseks, soodustamaks kvaliteetset ja iga pereliikme vajadustele
vastavat igapäevaelu
Meede 1.5.1: naistele ja meestele võrdsemate võimaluste loomine töö-, pere- ja
eraeluks
Täiendame poliitikameetmeid, et soodustada nii meeste kui naiste võrdsemaid võimalusi
töö-, pere- ja eraelus osalemiseks. Võimalused tööd ja pereelu ühitada on seotud nii perede
sotsiaalmajandusliku toimetuleku kui sündimuskäitumisega. Selleks, et mehed ja naised saaksid
end realiseerida erinevates eluvaldkondades, tuleb tegeleda elanikkonna hoiakute kujundamise ja
valikuvõimaluste suurendamisega. Viime ellu teavitustegevusi ja koolitusi, et vähendada soolisi
stereotüüpe ja suurendada elanikkonna teadlikkust paindlikest töövormidest, sh osaajaga
töötamise plussidest ja miinustest ning kaugtööst.
Tööandjate motiveerimiseks on välja töötatud peresõbraliku tööandja märgis. Märgise
väljaandmiseks loome tööandjatele mudeli, mille abil saavad tööandjad oma organisatsiooni
muuta peresõbralikumaks ning vahetada häid kogemusi. Märgise tuntuse ning töö- ja pereelu
väärtustamise suurendamiseks teeme teavitusööd.

Meede 1.5.2: laste päevahoiu arendamine
Tööelus osalemise soodustamiseks arendame hoolduskoormust vähendavaid teenuseid.
Siinkohal peame eriti oluliseks kvaliteetse, mitmekesise, paindliku ja kättesaadava alushariduse ja
hoiu pakkumise süsteemi väljatöötamist. Lasteaia- ja hoiukohtade kättesaadavuse toetamiseks
avame 2017. aastal täiendava taotlusvooru, mille raames luuakse veel uusi lapsehoiukohti. Kokku
toetab Sotsiaalministeerium aastatel 2015–2020 kuni 1200 uue koha loomist. Koostöös Haridusja Teadusministeeriumiga töötame välja lahenduse ühtse sidustatud ja paindlikke võimalusi
pakkuva alushariduse ja lapsehoiu süsteemi loomiseks ning teeme vajalikud
seadusemuudatused.
Peame oluliseks, et laste päevahoiuteenus oleks kättesaadav ka puudega lastele ning vastaks
nende vajadustele. Selleks on Sotsiaalministeerium seadnud eesmärgiks ESF vahendite toel
arendada ja pakkuda suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele hoiuteenust ning
teisi vajalikke tugiteenuseid (transpordi- ja tugiisikuteenus). Programm kestab kuni 2020. aastani
ja tegevuste elluviimiseks on planeeritud 37 miljonit eurot. ESF-i programmi eesmärk on praegune
tugisüsteem ümber korraldada selliselt, et paraneks teenuste kättesaadavus ja väheneks
puudega laste vanemate hoolduskoormus. Teenuse osutajate leidmiseks perioodil 2015–2017
korraldati hange ja 2015. aasta neljandas kvartalis hakati Sotsiaalkindlustusameti kaudu
suuremas mahus osutama hoiuteenust raske ja sügava puudega lastele. Sotsiaalkindlustusamet
korraldab 2017. aastal uue hanke, et perioodiks 2018–2020 teenuseosutajaid leida.

Tulemusvaldkond 2. Sotsiaalne kaitse
Üldeesmärk: sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem
sotsiaalne kaasatus
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Inimeste sissetuleku, elukvaliteedi ja sotsiaalse turvalisuse suurenemise tagamisel tulenevad
peamised strateegilised tegevusalused konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“, „Euroopa
sotsiaalkindlustuskoodeksist“, „ÜRO puuetega inimeste konventsioonist“ ning „Euroopa soolise
võrdõiguslikkuse paktist 2011–2020“.
Valdkonna süsteemseks ja jätkusuutlikuks arendamiseks ning toimimise tagamiseks on koostatud
kõiki osapooli kaasav valdkonna arengukava „Heaolu arengukava 2016–2023“.
Prioriteedid 2017–2020:












sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine, sh
o teenusevajaduse tervikliku hindamise korrastamine
o sotsiaal-, töö- ja tervishoiuteenuste ning sotsiaalteenuste ja -toetuste omavahelise
parema koostoime saavutamine;
o sotsiaalsektori hoonete energiatõhususe investeeringute programmi käivitamine;
hoolduskoormuse ennetamine ja vähendamine pikaajaliste hooldajate töötamise
võimaldamiseks ning pikaajalist hooldust vajava liikmega leibkondade toimetuleku
toetamiseks
taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi integreerimine ühtseks kliendikeskseks tervikuks
eesmärgiga pakkuda inimesele õigeaegset ja sujuvalt toimivat teenust
deinstitutsionaliseerimine
ja
kogukonnapõhiste
teenuste
arendamine
alustades
erihoolekandest, sh
o erihoolekandeteenuste uue teenusesüsteemi aluste loomine ja erihoolekande taristu
reorganiseerimine
pensioniskeemi jätkusuutlikkuse tagamine;
Istanbuli ja Lanzarote konventsioonide nõuete täitmiseks ning ohvriabiseaduse
rakendamiseks vajalike teenuste loomine ja arendamine ning naiste tugikeskuste teenuse
pakkumine;
hoolduskoormuse ennetamine ja vähendamine pikaajaliste hooldajate töötamise
võimaldamiseks ning pikaajalist hooldust vajava liikmega leibkondade toimetuleku
toetamiseks;
soolise palgalõhe vähendamise tegevused, sh Tööinspektsiooni järelevalve volituste
laiendamine;
madala sissetulekuga inimestele adekvaatse sotsiaalse kaitse tagamine, sh toimetulekupiiri
hoidmine tasemel, mis on kooskõlas elatusmiinimumi näitajatega ning elatusmiinimumi
metoodika ajakohastamine.

Alaeesmärk 2.1: inimeste majanduslik toimetulek on aktiveeriva, adekvaatse
ja jätkusuutliku sotsiaalkaitse toel paranenud
Juhtiv roll alaeesmärgi elluviimisel on Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonnal,
tööhõive osakonnal ja digitaalvõimekuse arendamise osakonnal. Rakendusasutusteks
alaeesmärgi elluviimisel on Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa.
Alaeesmärgi olulisimad poliitikainstrumendid on nimetatud asutuste poolt väljamakstavad
hüvitised.
Majanduslike toimetulekuraskuste ulatust ühiskonnas on võimalik kirjeldada vaesuse, eeskätt
absoluutse vaesuse ning laiemalt materiaalset tõrjutust iseloomustava materiaalse ilmajäetuse
näitajate kaudu. Elanikkonnarühmade võrdlus näitab, et nii absoluutne kui ka suhteline vaesus
ohustavad Eestis enim naisi, puudega inimesi ja töötuid. Suurim on sealjuures just töötute
vaesusrisk.

Meede 2.1.1: sotsiaalkindlustushüvitiste, riiklike toetuste ja muu abi kaudu inimeste
sotsiaalse kaitse tagamine ja miinimumhüvitiste adekvaatsuse kindlustamine
Töö on parim kaitse vaesuse vastu. Töötamine peab tagama inimesele sissetuleku, kuid
juhtudel, kui inimene ei saa üldiselt aktsepteeritud põhjustel töötada, peab talle sissetuleku
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tagama sotsiaalkindlustus. Sotsiaalkindlustushüvitised peavad hoidma inimesi langemast
allapoole vaesuspiiri ja võimaldama inimväärset elu. Samas peab terviklik skeem vältima
samaeesmärgiliste hüvitiste korraga maksmist ja dubleerimist. Eesti sotsiaalkindlustus katab
klassikalisi sotsiaalseid riske, mis tulenevad vanadusest, töö kaotusest, toitja kaotusest, lapse
sünnist, haigestumisest ja tervisekaost. Sotsiaalkindlustusskeemide kujundamisel tuleb
teadvustada ühiskonna arengusuundi, sh demograafiat, uusi käitumismustreid ning arvestada
uute sotsiaalsete riskide tekkega.
Sotsiaalkindlustusskeemidega hõlmatud inimestele adekvaatse sissetuleku tagamiseks
jälgime, et riiklikud sotsiaalkindlustusmeetmed (töövõimetushüvitised, töötuskindlustushüvitised,
pensionid ja peretoetused) vastaksid vähemalt Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi (ETS nr 48)
miinimumnõuetele. Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalhartaga (ETS nr 163) võetud
kohustuste täitmise raames jälgime, et allpool suhtelise vaesuse piiri olevad minimaalsed
sissetulekugarantiid (rahvapension, töötutoetus) riigi majanduslike võimaluste paranedes
suureneksid. Võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmise kohta koostame igal aastal aruanded,
mis on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel.
Väikese sissetulekuga inimeste vaesuse ennetamiseks ja vähendamiseks on vaja arendada
ja rakendada lisameetmeid. Sellesse sihtrühma kuuluvad palgavaesed, üksi elavad
pensionärid, töötud ja puudega inimesed:
-

eakate ja madala palgaga inimeste toimetulekut parendatakse lisatoetusskeemide abil;
töötute vaesuse probleemi lahendamiseks töötatakse välja ettepanekud, et suurendada
töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse väikest katvust;
analüüsitakse puudega inimeste toetuste skeemi ning tehakse ettepanekud selle
paremaks seostamiseks sotsiaal- ja muude teenustega.

Lisaks analüüsitakse hüvitiseskeemide „põrandaid“ ja tehakse ettepanekud miinimumtoetuste
suuruse kohta. Tagatakse toimetulekupiiri kooskõla elatusmiinimumi näitajatega ning
ajakohastatakse elatusmiinimumi metoodika.
Oluline on, et Eesti sotsiaalkaitsesüsteem tagaks kaitse traditsiooniliste sotsiaalsete riskide
suhtes ja abi puuduse korral, samal ajal vältides inimeste sattumist töötuslõksu,
mitteaktiivsuslõksu või madala palga lõksu.
Euroopa abifondi raames pakutakse koostöös kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori
organisatsioonidega toiduabi enim puudust kannatavatele inimestele.
Kavandame õppelaenude hüvitamise
Sotsiaalkindlustusameti pädevusse.

administreerimise

ühtlustamist

ja

viimist

Parandatakse ligipääsu hüvitistele ja toetustele, muutes nendega seotud avalikud teenused
inimestele paremini kättesaadavaks. Kasutusele võetakse Sotsiaalkindlustusameti uus riiklik
infosüsteem SKAIS2, mis võimaldab pakkuda sihtrühmade vajadustele vastavaid kvaliteetseid
ja kaasaegseid avalikke teenuseid ning muuta Sotsiaalkindlustusameti töö efektiivsemaks.
Luuakse mitmeid iseteenindusvõimalusi inimestele ja teenuseosutajatele. Infosüsteemi juurde
kuuluv andmeait võimaldab analüüsi eesmärkidel kasutada kõiki infosüsteemi kogutavaid
andmeid ning teha ja hallata andmepäringuid, toetades seeläbi valdkondlikke juhtimisotsuseid ja
arendustegevusi. Uus infosüsteem tagab suurte rahavoogude efektiivse haldamise ning
instrumendid kvaliteedijuhtimiseks ja järelevalve tegemiseks.
Meede 2.1.2:
kujundamine

inimeste

piiriülest

liikumist

arvestava

sotsiaalkindlustussüsteemi

Inimesed liiguvad üha enam üle riigipiiride ning töötavad elu jooksul eri riikides. Seetõttu on
oluline maksta tööelu jooksul väljateenitud vanaduspensioni väljapoole Euroopa Liitu.
Kavandame riigisisese õiguse reformi, mis võimaldaks teatud tingimustel vanaduspensione
maksta olenemata sellest, kus inimene elab.
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Selleks, et tagada mitmes riigis töötamise korral sotsiaalkindlustusõiguste, sh pensioniõiguste
tekkimine ja säilimine, on vaja rakendada sotsiaalkindlustusalaseid Euroopa Liidu määruseid
ja sõlmida lepingud riikide vahel. Tagame hüvitiste maksmise inimeste elu-, õppimis- või
töökoha vahetamisel Euroopa Liidu, Šveitsi, Norra, Islandi ja Liechtensteini piirides, ning riikide
puhul, kellega on sõlmitud kahepoolne sotsiaalkindlusleping, tagame lepingus nimetatud hüvitiste
maksmise vastava riigi piires. Sel eesmärgil peame oluliseks läbirääkimiste jätkamist Ameerika
Ühendriikidega ning lepingu ratifitseerimist Austraaliaga.
Arvestades Eesti ajaloolist tausta, on vaja sõlmida pensionialane leping nende riikidega, kus
inimesed on varem töötanud. Selleks jätkatakse läbirääkimisi Valgevene Vabariigi ja
Aserbaidžaani Vabariigiga pensionilepingu sõlmimiseks. Samuti analüüsitakse, milliste
riikidega on vajalik tulevikus sõlmisa pensionileping.
Töövõime reformi rakendamisega seoses vajavad ajakohastamist ka kehtivad lepingud Vene
Föderatsiooni, Ukraina, Moldova Vabariigi ja Kanadaga.
Meede 2.1.3: sotsiaalkindlustussüsteemi optimaalsuse ja finantsilise jätkusuutlikkuse
tagamine
Sotsiaalkaitse, sh sotsiaalkindlustussüsteemi finantsiline jätkusuutlikkus on eeskätt riigi
vajaduste-kohustuste ja võimaluste tasakaalu küsimus. Jätkusuutlikkus probleemina puudutab
seega vähemal või rohkemal määral kõiki sotsiaalkaitsemeetmeid. Seetõttu tuleb kõikide
sotsiaalkindlustusskeemide arendamisel jälgida optimaalsuse ja rahalise jätkusuutlikkuse aspekti:
saajate arvu trendi, mõju töötamise motivatsioonile ja ülekompenseerimise vältimist.
Sotsiaalkindlustusskeemide jätkusuutlikkuse hindamiseks on tarvis välja arendada mõõdikud.
2016. aastast minnakse sujuvalt üle töövõimetuse tõttu pensionide maksmiselt töövõimetoetuse
maksmisele. Töövõimetoetuse maksmisel rakendatakse senisest ulatuslikumaid tööturu- ja
sotsiaalteenuseid, mis pikemas perspektiivis (nii iseseisva toimetuleku parandamise kui tööturul
kvalifikatsiooni täiendamise kaudu) tagavad inimestele parema majandusliku toimetuleku ning
väldivad abist sõltumist.
Töövõimetoetuse
skeemi
rakendamine
võimaldab
reformida
soodustingimustel
vanaduspensionid ja väljateenitud aastate pensionid. Pensionikindlustuse sotsiaalse ja
finantsilise jätksuutlikkuse tagamiseks vaadatakse üle nii üleminekuperioodiga soodustingimustel
vanaduspensionide ja väljateenitud aastate pensionide skeemid kui ka eripensionide skeem ning
tehakse ettepanekud nende asendamiseks asjakohaste meetmetega.
Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse tagamiseks sätestatakse pensionikindlustuse
peamised eesmärgid ja tasemed (adekvaatsus, solidaarsus, jätkusuutlikkus) ning tehakse
ettepanekud, kuidas neid eesmärke saavutada. Peamised tegurid, mis pensionide piisavust ja
rahalist jätkusuutlikkust mõjutavad, on pensioniiga, pensionivalem, pensioniindeks ja
kvalifikatsiooniperiood. Pensioniiga saab tõsta ühekordsete otsustega, nagu seda on siiamaani
tehtud. Samas on võimalik ja otstarbekam kasutada automaatselt kohanduvaid mehhanisme, mis
kohandavad pensioniiga vastavalt objektiivsele statistikale.
Reformimist ja kaasajastamist ning tööturupoliitikaga integreerimist vajavad eripensionide
skeemid ning soodustingimustel ja väljateenitud aastate pensionide skeemid. Lisaks
analüüsitakse puudega inimeste toetuste skeemi ning tehakse ettepanekud selle paremaks
seostamiseks sotsiaal- ja muude teenustega.
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Alaeesmärk 2.2: inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas
elada ning ühiskonnaelus osaleda on tänu efektiivsele õiguskaitsele ja
kvaliteetsele kõrvalabile paranenud
Meede 2.2.1: iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste
ning vajadustele vastavate hooldusvõimaluste tagamine
Juhtiv roll meetme elluviimisel on Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonnal, laste ja perede
osakonnal ning võrdsuspoliitikate osakonnal. Meetme olulisimad poliitikainstrumendid on
hoolekandeteenused ning võrdse kohtlemise poliitikat kujundavad ja toetavad tegevused.
Suuremat osa hoolekandeteenuseid osutatakse ja toetusi makstakse kohalike omavalitsuste
kaudu. Riiklike hoolekandeteenuste koordineerimise roll jaguneb Sotsiaalministeeriumi
hoolekandeosakonna, ja Sotsiaalkindlustusameti vahel.
Sotsiaalteenuste arendamisel lähtutakse eesmärgist toetada inimeste töötamist, iseseisvat
toimetulekut ning kodus ehk harjumuspärases keskkonnas elamist nii kaua kui võimalik,
tuginedes järgmistele põhimõtetele:
 inimesele osutatakse teenuseid ja makstakse toetusi vastavalt tegelikule vajadusele, mitte
tema staatusele (nt puude raskusaste);
 koduses keskkonnas iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste pakkumine aitab
ennetada institutsionaalsete teenuste osutamise vajadust;
 kogukonnapõhiste teenuste arendamine ning paindlikud ja uuenduslikud lahendused
aitavad ressursisäästlikult inimeste vajadustele vastata;
 enam tähelepanu ennetustööle aitab vähendada probleemide tekkimist ja süvenemist ning
võimaldab ennetada kulude kasvu tulevikus;
 kohalike omavalitsuste koostöö tugevdamine parandab teenuste kättesaadavust ja
kvaliteeti.
Meetme raames elluviidavad tegevused hõlmavad iseseisvat toimetulekut toetavate
sotsiaalteenuste ja vajadustele vastavate hooldusvõimaluste tagamist pereliikmete ja lähedaste
hoolduskoormuse leevendamiseks. Keskendutakse inimeste tegelikule abivajadusele
vastavate eesmärgipäraste kvaliteetsete sotsiaalteenuste pakkumisele. Samuti tegeletakse
sotsiaalteenuste deinstitutsionaliseerimise ja teenusekasutajate vajadustele vastavaks
kujundamisega, alustades erihoolekandeteenustest.
Valdkonna suurimad kavandatavad poliitikamuudatused on hoolduskoormuse probleemile
lahenduste leidmine, rehabilitatsiooniteenuste ühtseks süsteemiks kujundamine, eri
valdkondade teenuste ja toetuste koostoime parandamine ning erihoolekandeteenustele uue
teenusesüsteemi loomine (teenuste disain). Poliitikamuudatusi toetab sotsiaalteenuste kvaliteedi
ja järelevalve parandamine ning poliitikaotsuste tegemiseks vajalike andmete ja analüüsi
kvaliteedi paranemine.
Meetme üks eesmärke on vähendada täiskasvanud pereliikme hooldamise tõttu tööturult
eemal olevate tööealiste inimeste osakaalu kõigi tööturult eemal olevate inimeste hulgas.
Samuti on seatud eesmärgiks suurendada eakate ja puudega tööealiste sihtrühmas iseseisvat
toimetulekut toetavate teenuste osakaalu võrreldes ööpäevaringset institutsionaalset teenust
saavate inimestega.
Meetme raames tegeletakse nii suurte sotsiaalreformide ettevalmistamise ja rakendamisega (nt
hoolduskoormuse vähendamine, rehabilitatsiooniteenuse ümberkorraldamine) kui ka jätkatakse
olemasolevate sotsiaalteenuste pakkumist ja arendamist ning teenuste kvaliteedi ja järelevalve
parandamist. Sotsiaalteenuste kujundamisel lähtutakse põhimõttest, et sotsiaalteenuste
pakkumine kohalikul ehk inimesele kõige lähemal tasandil võimaldab kõige kiiremini reageerida
ning kohaliku keskkonna eripärasid arvestades inimeste vajadustele vastata. Kasutatakse
võimalikult palju uudseid, kaasaja info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid lahendusi.
Toetatakse sotsiaalsete uuenduste kasutuselevõttu ja sotsiaalsete ettevõtete teket
sotsiaalsüsteemis.
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Pikaajalise hoolduskoormuse vähendamiseks ja ennetamiseks, hoolduskoormusega
pereliikmete töötamise ja ühiskonnas osalemise võimaldamiseks, sotsiaalsete garantiide
pakkumiseks ning pikaajalist hooldust vajava liikmega leibkondade toimetuleku toetamiseks
töötatakse kõrgetasemelises hoolduskoormuse vähendamise rakkerühmas välja reaalselt
rakendatavad jätkusuutliku rahastusega poliitikasoovitused eelkõige sotsiaal-, tervise- ja
töövaldkonnas ning nende omavahelises koostoimes. Samuti jätkatakse hoolduskoormust
leevendavate sotsiaalteenuste, sh uudsetel tehnoloogilistel lahendustel põhinevate
sotsiaalteenuste arendamist ja pakkumist. Eelisarendatakse mitme kohaliku omavalitsuse
koostöös (ehk teenuspiirkonnapõhiselt) elluviidavaid lahendusi.
Eesmärgiga pakkuda inimestele õigel ajal vajadustele vastavat rehabilitatsiooniteenust,
alustatakse rehabilitatsiooniteenuste ühtlustamist ja ümberkujundamist ühtseks
süsteemiks. Ülesandeks seatakse töötada välja kliendikeskne rehabilitatsiooni ja taastusravi
süsteem, kus on paranenud rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuste koostoime, kliendil on selge
ülevaade talle pakutavatest teenustest ja teenusevahelistest liikumistest ning olemasolevat
ressurssi kasutatakse otstarbekamalt.
Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja teenuste tulemuslikkuse parandamiseks töötatakse välja
sotsiaalteenuste ühtne kvaliteedipoliitika ning rakendatakse nõustava järelevalve põhimõtetele
tuginevat sotsiaalteenuste ja -toetuste järelevalvesüsteemi. Järelevalve muudetakse regulaarseks
ning selle raames tehtud järeldusi ja ettepanekuid kasutatakse sotsiaalteenuste kvaliteedi
parandamiseks. Sotsiaaltöö kvaliteedi parandamiseks korraldatakse regulaarselt ka teabepäevi ja
koolitusi maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste juhtidele, sotsiaaltöötajatele ning riiklike
sotsiaalteenuste osutajatele. Sotsiaalteenuste kvaliteedipoliitika kujundamist ja rakendamist
toetatakse sotsiaalteenuste kvaliteedi kompetentsikeskuse arendamisega. Sotsiaalteenuste
kvaliteedi paranemisele aitab kaasa inimeste suurem teadlikkus oma hoolekandelistest õigustest
ja kaasaegse sotsiaalteenuste süsteemi võimalustest. Hoolekandeasutuste energiasäästlikkuse
parandamiseks käivitatakse sotsiaalsektori hoonete energiatõhususe investeeringute programm.
Peale suuremate poliitikamuudatuste jätkatakse olemasolevate teenuste pakkumist ja arendamist.
Vaadatakse üle ja kaasajastatakse abivajaduse hindamise korraldus, hindamispõhimõtted
ühtlustatakse ja seotakse valdkondadeüleselt. Ülesandeks seatakse sotsiaal-, töö- ja
tervishoiuteenuste ning sotsiaalteenuste ja -toetuste parema koostoime saavutamine, vältides
nende dubleerimist ja katmata teenusevajadust ning leides lahendused, kuidas toetused ja
teenused annavad koosmõjus parima tulemuse inimeste toimetuleku toetamiseks ja tööelus
osalemiseks.
Arengukava
elluviimise
perioodil
pööratakse
suuremat
tähelepanu
üldhooldusteenuse nõuete täpsustamisele ja teenusejuhiste koostamisele, võttes arvesse eakate
erivajadusi.
Jätkatakse
programmipõhise
rehabilitatsiooniteenuse
korralduse
rakendamist,
rehabilitatsiooniteenuse eelhindamissüsteemi efektiivsemaks muutmist ja eelhindajate
kompetentsuse suurendamist, saades selleks tuge Astangu rehabilitatsioonialaselt
kompetentsikeskuselt. Abivahenditeenuse korraldamisel võetakse ülesandeks pakkuda inimestele
neile vajalikku abivahendit lühima võimaliku aja jooksul, muuta abivahendite korraldus
kliendisõbralikumaks ja vähem bürokraatlikuks.
Juhtumipõhise
võrgustikutöö
kaudu
jätkatakse
integreeritud
teenuste
pakkumist
toimetulekuraskustes tööealistele inimestele ja nende pereliikmetele. Vähenenud töövõimega
tööealistele inimestele pakutakse kaitstud ja kohandatud töökeskkonnas töötamise võimalust ning
tuge tööturule või tööturuteenuseid saama suundumisel. Vähenenud töövõimega kuulmispuudega
inimestele töötatakse välja tõlketeenuste osutamise kontseptsioon. Vanglast vabanenute tööhõive
ja ühiskonda kaasatuse edendamiseks pakutakse neile tugiteenuseid.
Sotsiaalteenuste jätkusuutliku rahastamise tagamiseks ning eelarvevõimaluste ja vajaduste
vahelise tasakaalu saavutamiseks vaadatakse üle ja korrastatakse inimese, kohaliku
omavalitsuse ja riigi osaluse põhimõtted sotsiaalteenuste eest tasumisel.
Parandatakse sotsiaalpoliitika kujundamist toetavate andmete kvaliteeti. Tehakse uuringuid (sh
regulaarsed uuringud) suuremas riskis olevate sihtrühmade (nt puudega inimesed,
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vanemaealised) ja nende pereliikmete olukorra ja vajaduste väljaselgitamiseks. Arendatakse
edasi sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrit (STAR) ja sotsiaalvaldkonna andmeaita (SAIT),
et võimaldada sotsiaalvaldkonna andmeallikate andmete ristkasutust ning poliitikakujundamiseks
vajalike paindlike statistiliste väljundite saamist kaasaegses ja mugavas keskkonnas. Liigutakse
selles suunas, et infotehnoloogilised lahendused oleksid kasutajatele mugavad töövahendid ning
toetaksid sotsiaaltööspetsialiste juhtumitöös, muu hulgas arendatakse e-teenuseid ja
andmevahetust teiste riiklike andmekogudega.

Meede 2.2.2: erihoolekandeteenuste deinstitutsionaliseerimine ja teenusekasutaja
vajadustekeskseks kujundamine
Juhtiv roll meetme elluviimisel on Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonnal.
Meetme eesmärk on pakkuda erihoolekandeteenuseid saavatele klientidele enam koduses
keskkonnas toimetulekut ja kogukonnas elamise võimalusi toetavaid teenuseid. Seda
mõõdetakse iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste ja ööpäevaringse institutsionaalse
erihoolekandeteenuse täidetud teenusekohtade suhtarvuga. Samuti on seatud eesmärgiks muuta
erihoolekandeteenuste osutamise keskkond kodusarnasemaks ja teenuste korraldus
inimesekesksemaks.
Tuginedes Euroopa ühtsetele juhistele institutsionaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele
hooldusele üleminekuks, panustatakse isikupõhiste kogukonda kaasavate teenuste arendamisse,
eelisarendades arengukava elluviimise perioodil psüühiliste erivajadustega inimestele suunatud
teenuseid. Meetme raames kujundatakse ümber erihoolekandeteenuste ülesehitus, muudetakse
paindlikumaks teenuste kasutamine ja teenuste korraldus, reorganiseeritakse erihoolekande
taristu ning parandatakse teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust.
Luuakse erihoolekandeteenuste uus teenusesüsteem. Erihoolekandeteenused kujundatakse
inimese ja tema perekonna vajadustest lähtuvalt. Töötatakse välja erihoolekandeteenuste
kulumudelid. Uute teenuste loomise ja teenuste korralduse muutmise tulemusena vastavad
teenused paremini sihtrühma vajadustele ja teenuse komponentidele ning kulupõhisele hinnale
üleminek võimaldab teenuseid omavahel paremini siduda, paindlikult kombineerida ja vastavalt
vajadusele ka kuu, tunni, ööpäeva ja intervallide kaupa kasutada. Teenuste ümberkujundamise
tulemusena suureneb pakutavate erihoolekandeteenuste arv. Uute teenuste rakendamiseks ja
nende kvaliteedi tagamiseks katsetatakse teenuseid ja koolitatakse osapooli (nt teenuseosutajad,
kohalikud omavalitsused jt).
Olemasolevate erihoolekandeteenuste kättesaadavuse ja juurdepääsetavuse tagamiseks
parendatakse teenusesüsteemi ning lühendatakse kogukonnapõhiste teenuste saamise
järjekordi. Praeguste erihoolekandeteenuste rahastus muudetakse tegevuspõhiseks ja
kasutajatele
jõukohaseks.
Erilist
tähelepanu
pööratakse
kohtumääruse
alusel
erihoolekandeteenuseid saama suunatud inimestele teenuse aluste ja osutamise nõuete
täpsustamisele. Teenuse sisu, kasutamine, hinnad jm asjakohane info muudetakse
teenusekasutajatele kättesaadavaks ja mõistetavaks.
Reorganiseeritakse suured (rohkem kui 30 kohta) ööpäevaringsed teenusekohad ja soetatakse
eluruume inimestele kogukonnas elamiseks, mille tulemusena väheneb suurtes üksustes
osutatavate ööpäevaringsete erihooldusteenuste kohtade arv ning suureneb väiksemates
teenuseüksustes kogukonnapõhiselt pakutavate kohtade arv.

Meede 2.2.3: teadlikkuse suurendamine ja institutsionaalse võimekuse tagamine
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamiseks ning ligipääsetavuse parandamiseks
Sotsiaalministeeriumi võrdse kohtlemise poliitika eesmärk on vähendada diskrimineerimist,
suurendada sallivust erinevuste suhtes ja parandada teadlikkust õiguste kaitse võimalustest.
Võrdse kohtlemise poliitika raames tegeletakse võrdse kohtlemisega seotud õiguste kaitse
tõhustamisega, teadlikkuse suurendamisega võrdse kohtlemise põhimõttest, et vähendada
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diskrimineerivat praktikat seoses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisega,
ligipääsetavuse parandamisega, universaalse disaini põhimõtete rakendamisega ning eestkosteja huvikaitsesüsteemi tugevdamisega.
Negatiivsete hoiakute vähendamiseks ja sallivuse suurendamiseks aidatakse avalikkusele ning
sihtja
sidusrühmadele
suunatud
teavitustegevustega
märgata
ja
teadvustada
elanikkonnarühmade ja võrdse kohtlemise seaduses nimetatud vähemuste erinevusi ning
suunatakse erinevustega arvestama. Teavitustegevuste kaudu soovitakse suurendada sallivust ja
parandada teadlikkust inimõigustest, võrdse kohtlemise põhimõttest, ebavõrdse kohtlemise
tagajärgedest ja ligipääsetavuse olulisusest.
Avaliku sektori institutsionaalse suutlikkuse tugevdamiseks suurendatakse poliitikakujundajate
kompetentsi arvestada võrdse kohtlemise põhimõtetega poliitikakujundamises. Asutustele
kasutamiseks koostatakse mitmekesisuse plaanide kontseptsioon ning abimaterjal selle
rakendamiseks. Võrdse kohtlemise küsimustega tegelevate kodanikeühenduste tugevdamine
ning asjaomase riigiasutuste ja kodanikeühenduste võrgustiku loomine aitab parandada
inimõiguste kaitset. Samuti soovitakse suurendada võimekust koguda infot vähemuste olukorrast
ning seda analüüsida.
Õiguste kaitse tõhustamiseks kavandatakse tegevusi neljal põhisuunal. Diskrimineerimise kaitse
laiendamiseks muudetakse võrdse kohtlemise seaduse kohaldamisala eesmärgiga tagada
diskrimineerimise kaitse rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või
veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel ühesuguselt. Suurendatakse
elanikkonna ja eri ühiskonnagruppide teadlikkust oma õigustest ja nende kaitsmise võimalustest
ning valmisolekut neid võimalusi oma õiguste kaitseks kasutada. Toetatakse vähemusrühmade
eneseesindamise võimalusi oma õiguste kaitsel. Õigusabi kvaliteeti parandatakse eeskätt
juristidele ja õigusspetsialistidele suunatud koolitustegevuste kaudu ning analüüsitakse võimalusi
võrdse kohtlemise seaduse järelevalvefunktsiooni andmiseks võrdõigusvolinikule.
Puudega inimeste õiguste kaitse tagamiseks tegeletakse ÜRO puuetega inimeste õiguste kaitse
konventsiooni põhimõtete rakendamisega (nt rakendamiseks vajaliku tegevuskava koostamine ja
teiste ministeeriumide kaasamine rakendamisse) ning konventsiooni järelevalvemehhanismi
loomisega.
Iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis eluvaldkondades parandatakse ligipääsetavust
eelkõige ligipääsetavusnõuete täpsema reguleerimisega õigusaktides ning parema järelevalvega
nõuete täitmise üle. Suurendatakse üldist teadlikkust universaalse disaini põhimõtete kasutamise
võimalustest, näiteks tehakse ideekonkursse ja korraldatakse ligipääsetavuse aasta.
Erivajadustega inimeste igapäevatoimingutega toimetulekut koduses keskkonnas toetatakse
nende eluaseme füüsilise kohandamisega.
Selleks, et eestkostetava huvid ja vajadused oleksid alati kõige paremini esindatud, vaadatakse
Justiitsministeeriumi eestvedamisel üle eestkoste praktika ning vajadusel korrastatakse
regulatsiooni, muutes seeläbi selgemaks eestkostega pandavate ülesannete jaotuse ja vastutuse
ning ülesannete täitmisega kaasnevate kulude kompenseerimise.

Alaeesmärk 2.3: naistel ja meestel on kõigis ühiskonnaelu valdkondades
võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus
Sotsiaalministeeriumi ülesanne on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine ja
sellealase tegevuse koordineerimine. Vastavalt soolise võrdõiguslikkuse seadusele peavad kõik
riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutused soolist võrdõiguslikkust edendama. Soolise
võrdõiguslikkuse edendamise kohustus lasub soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt ka
haridus- ja teadusasutustel ning koolituse korraldamisega tegelevatel institutsioonidel, samuti
tööandjatel. Alaeesmärgi saavutamiseks rakendatavad poliitikainstrumendid hõlmavad eelkõige
õigusloome-, teavitus-, koolitus- ja analüüsitegevusi. Tegevused on suunatud nii laiemale
avalikkusele kui ka konkreetsetele sihtrühmadele ja institutsioonidele, sh tööandjad,
haridustöötajad, õigusspetsialistid ja poliitikakujundajad ning nende üks peamisi eesmärke on
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tagada teadmiste, oskuste ja võimekuse olemasolu soolise võrdõiguslikkuse seaduse tõhusaks
rakendamiseks. Soolise palgalõhe vähendamiseks viime sihikindlalt ja süsteemselt ellu kõiki
eespool nimetatud tegevusi. Alaeesmärgi alt rahastatakse ka soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise voliniku tegevust (voliniku ja kantselei tegevuseks vajalikud kulud kaetakse
riigieelarvest, Sotsiaalministeeriumi eelarves iseseisva asutusena, kuid tegemist on sõltumatu ja
erapooletu asjatundjaga).
Soolise võrdõiguslikkuse strateegilise edendamise tegevusi viiakse ellu heaolu arengukava 2016–
2023 soolise võrdõiguslikkuse alaeesmärgi täitmise raames.

Meede 2.3.1: meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning
soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel
Meetme raames viiakse ellu tegevusi soolise palgalõhe ennetamiseks ja vähendamiseks, soolise
võrdõiguslikkuse edendamiseks organisatsioonides, haridusvalikute ja tööturu soolise
segregatsiooni vähendamiseks, soolise tasakaalu suurendamiseks ettevõtjate ja poliitiliste otsuste
langetajate seas ning organisatsioonide juhtimistasanditel.
Soolise palgalõhe vähendamiseks töötatakse välja ettepanekud organisatsioonides võrdse
palga analüüsi toetamiseks ja avaliku teenistuse asutusepõhise soolise palgalõhe ülevaate põhjal
palgalõhe vähendamise tegevusteks, samuti palgainfo suurema läbipaistvuse tagamiseks avaliku
ja erasektori organisatsioonides. Viiakse läbi teavitustegevusi töövaidluskomisjonide liikmetele ja
tööinspektoritele. Jätkatakse teavitustegevustega, mille eesmärk on suurendada ühiskonna
teadlikkust soolisest palgalõhest, selle põhjustest ja mõjudest.
Avaliku ja erasektori organisatsioonides soolise võrdõiguslikkuse edendamise toetamiseks
töötatakse välja õppe- ja abivahendid tööandjatele ning viiakse ellu muid teadlikkuse
suurendamise tegevusi.
Haridusvalikute ja tööturu soolise segregatsiooni vähendamiseks viiakse ellu eelkõige
kooliõpilaste ja karjäärinõustajate soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse suurendamisele ja
hoiakute muutmisele suunatud tegevusi.
Naiste ja meeste majandusliku sõltumatuse võrdsustamiseks toetatakse asjaomaste
osapoolte tegevusi, mille eesmärgiks on suurendada naiste võimalusi ja aktiivsust ettevõtlusega
tegelemisel.
Soolise tasakaalu suurendamiseks organisatsioonide juhtimistasanditel viiakse peale üldist
tööalase soolise võrdõiguslikkuse edendamist toetavate tegevuste ning soolise tasakaalu
saavutamise vajalikkust ja võimalusi selgitavate teavitustegevuste ellu tegevusi, mis suurendavad
naiste osakaalu eelkõige riigiosalusega äriühingute ja sihtasutuste juhtorganites, väärtustades
isikute pädevust ja valikuprotsesside läbipaistvust.
Soolise tasakaalu suurendamiseks poliitiliste otsuste langetajate seas viiakse ellu
teavitusmeetmeid valimisnimekirjades tõmblukumeetodi rakendamise toetamiseks.

Meede 2.3.2: soostereotüüpide ja nende negatiivse mõju vähendamine meeste ja
naiste igapäevaelule, otsustele ning majanduse ja ühiskonna arengule
Soostereotüüpide leviku ja nende negatiivse mõju vähendamiseks meeste ja naiste
igapäevaelule, otsustele ning majanduse ja ühiskonna arengule viiakse ellu tegevusi, mille
eesmärk on suurendada elanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ja muuta nende hoiakuid,
samuti edendada soolist võrdõiguslikkust hariduses (sh alushariduse tasandil).
Elanike soolise võrdõiguslikkuse alaste hoiakute muutmiseks viiakse ellu tegevusi elanike
teadlikkuse tõstmiseks soolistest stereotüüpidest ja nende negatiivsest mõjust ning soodustamaks
hoolduskohustuste ja tasustamata kodutööde võrdsemat jaotamist naiste ja meeste vahel.
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Iganenud sooliste stereotüüpide taastootmise vähendamiseks ja soolise võrdõiguslikkuse
edendamise toetamiseks meedia kaudu tehakse koostööd meediaorganisatsioonidega, uue
meedia kanalite ja meedia eneseregulatsiooni organitega.
Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks hariduses ja hariduse (sh alushariduse) kaudu
viiakse eelkõige ellu tegevusi, et toetada soolise võrdõiguslikkuse teemade süsteemset lõimimist
kõigi tasandite õppekavadesse ja -materjalidesse ning õpetajaharidusse ja haridustöötajate
täienduskoolitustesse.

Meede 2.3.3: institutsionaalse võimekuse tagamine soolise ebavõrdsuse
vähendamiseks ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, sh õiguskaitse ja
soolõime tõhusamaks rakendamiseks
Et suurendada soolise ebavõrdsuse vähendamiseks ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks
vajalikku institutsionaalset võimekust, viiakse ellu tegevusi, mille eesmärk on tõhustada soolise
võrdõiguslikkuse seaduse rakendamist ning toetada sootundlike ja teadmispõhiste poliitikate
kujundamist ja rakendamist. Toetatakse ka soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevate
kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevust.
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise tõhustamiseks töötatakse välja ettepanekud
regulatsiooni tugevdamiseks. Teavitustegevuste abil suurendatakse inimeste teadlikkust oma
õigustest ja nende kaitse võimalustest. Parandatakse naiste ja meeste oskust võimalikke soolise
diskrimineerimise juhtumeid ära tunda ning teadmisi sellest, kuidas diskrimineerimise kahtluse
korral toimida ja kelle poole pöörduda.
Parandatakse riiklike institutsioonide võimekust pakkude inimestele soolise võrdõiguslikkuse
põhimõtete rikkumise korral kiiret ja tõhusat abi. Õigusspetsialistide, sh töövaidluskomisjonide
liikmete, juristide ja kohtunike teadlikkuse ja pädevuse suurendamiseks korraldatakse koolitusi
ning koostatakse juhendmaterjale, mis keskenduvad soolise võrdõiguslikkuse seaduse sisule ja
tõlgendamisvõimalustele. Kaupade ja teenuste pakkujatele töötatakse välja soolise
võrdõiguslikkuse seaduse alased teavitusmaterjalid.
Toetatakse Vabariigi Valitsusele soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegia küsimustes nõu
andva soolise võrdõiguslikkuse nõukogu tegevust.
Toetamaks soolõime kohustuse täitmist riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil tõhustatakse
koordinatsiooni- ja toetusmehhanisme (sh teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevused) ning soolise
mõju hindamise kvaliteedi seiret. Soolõime laiaulatuslikuma rakendumise tõhustamiseks tehakse
tegevusi ka otsuselangetajate, sh poliitikute seas ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
juhtkondades, et saavutada nende senisest suurem teadlikkus ja toetus.

Tulemusvaldkond 3. Tööturg
Üldeesmärk: tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu
Valdkonna süsteemseks ja jätkusuutlikuks arendamiseks ning toimimise tagamiseks on koostatud
kõiki osapooli kaasav valdkonna arengukava „Heaolu arengukava 2016–2023“.
Prioriteedid 2017–2020:






töövõime reformi rakendamine tervisekahjustusega inimese töölesaamise toetamiseks;
töötaja töövõime säilitamine varase sekkumisega tööst põhjustatud tervisekahjustuse
ennetamiseks, tervisekahju hüvitamiseks ja töötaja tööl hoidmiseks;
tööturumeetmete arendamine erinevate sihtrühmade lõikes (noored, pikaajalised töötud ja
mitteaktiivsed, vähenenud töövõimega inimesed, mitte-eestlased, vanemaealised);
töötust ennetavate täiend- ja ümberõppe meetmete arendamine;
regionaalsete tööturukriiside negatiivse mõju vähendamine.
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Alaeesmärk 3.1: tööjõu nõudluse ja pakkumise vastavus tagab tööhõive
kõrge taseme ning kvaliteetsed töötingimused toetavad pikaajalist tööelus
osalemist
Meede 3.1.1: kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine
Inimeste töölerakendumise toetamiseks arendame tööturuteenuseid ja -toetusi. Valdkonna
poliitika kujundajaks on Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakond. Meetme olulisimad
poliitikainstrumendid on tööturuteenused, mida osutavad Eesti Töötukassa ja Euroopa
Sotsiaalfondi avatud taotlusvoorude kaudu toetatud organisatsioonid.
Poliitikakujundamisel pöörame tähelepanu tööturu riskirühmadele: noored, pikaajalised töötud
ja mitteaktiivsed, vähenenud töövõimega inimesed, mitte-eestlased, vanemaealised. Olulise
suunana arendame edasi noorte tööhõive suurendamise meetmeid koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga. Parandamaks ja ühtlustamaks karjääriteenuste kvaliteeti haridus- ja
tööturusüsteemi vahel analüüsime olemasoleva süsteemi toimimist ning arendame seda edasi.
Samuti laiendame karjääriteenuseid lisaks töötutele ka kogu tööealisele elanikkonnale ning
hindame teenuse kvaliteeti.
Rahvastikuprognoose ja tööjõupuudust arvesse võttes on oluline kaasata tööturule sealt eemal
olevad inimesed. Erilise tähelepanu all on tööturult pikaks ajaks kõrvale jäänute hõivesse
tagasitoomine ning tööjõu konkurentsivõime suurendamine. Toetame vanaduspensioniealiste
tööturul püsimist ja nende tööturul osalemist mitmesuguste tööturumeetmete pakkumisega.
Vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamiseks hindame inimeste töövõimetuse asemel
töövõimet ning rakendame sellele sihtrühmale senisest suuremas mahus tööturumeetmeid.
Lisaks tegeleme vähenenud töövõimega inimeste töötuse ennetamisega, kavandades meetmeid
tööandjatele, kes vajavad tuge töövõimekaoga inimese töökoha säilitamiseks. Laiendame
tööturumeetmete pakkumist töötavatele inimestele, ennetamaks nende hõivest välja langemist
terviseprobleemide või puuduliku kvalifikatsiooni tõttu.
Ida-Virumaa suurkoondamisetele reageerimiseks pakume täiendavaid tööturuteenuseid ja
töökoha loomise toetust, et aidata tööle piirkonnas töö kaotanud inimesi ja vähendada kõrget
regionaalset tööpuudust

Meede 3.1.2: töötajate töövõime säilitamine, tööturul hoidmine ja vähenenud
töövõimega inimeste tööturule toomine
Juhtiv roll meetme elluviimisel on Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonnal. Põhiline
rakendusasutus meetme elluviimisel on Tööinspektsioon, kes teeb töösuhete ja töökeskkonna üle
järelevalvet ning nõustab töösuhete ja töökeskkonna rakenduslikes küsimustes. Tööelus tekkinud
erimeelsuste lahendamiseks saab kohtueelselt pöörduda töövaidluskomisjoni poole. Meetmest
rahastatakse riikliku lepitaja tegevust (lepitaja ja kantselei tegevuseks vajalikud kulud kaetakse
riigieelarvest, Sotsiaalministeeriumi eelarves iseseisva asutusena, kuid tegemist on sõltumatu ja
erapooletu asjatundjaga). Meetme olulisim poliitikainstrument on tööõigus.
Toetamaks töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomist ja inimese tootlikul viisil
osalemist tööhõives kuni vanaduspäevadeni, pöörame tähelepanu töötaja töövõime
säilitamisele varase sekkumisega tööst põhjustatud tervisekahjustuse ennetamiseks, tervisekahju
hüvitamiseks ja töötaja tööl hoidmiseks. Muudame töökeskkonda kujundava raamistiku, sh
töötervishoiu ja tööohutuse seaduse sätted, õigusselgemaks ja kaasaegsemaks ning muutuva
tööturu olukorraga kooskõlas olevaks. Vähendame tööandja töötervishoiu- ja tööohutusalast
halduskoormust, toetame tööandjat töökeskkonna parandamisel, sh töötaja tervisekahjustuse
ennetamisel, töövõimekaoga inimese tööl hoidmisel ja tema töövõime taastamisel. Pöörame
tähelepanu tööelus osalejate võimekuse suurendamisele tööohutuskultuuri kujundamiseks, sh
paindlike töövormide kasutamisel. Parandame töökeskkonda reguleerivate õigusaktide nõuete
kooskõla Eestile siduvate rahvusvaheliste kohustustega.
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Tööelu kvaliteedi, sh tööturuosapoolte sotsiaalse kaasatuse toetamiseks vajab
kaasajastamist töötingimuste kollektiivset kujundamist reguleeriv normistik. 1990. aastate
alguses
väljatöötatud
kollektiivsete
töösuhete
reeglistik
ei
arvesta
muutunud
sotsiaalmajanduslikke olusid, õigusruumi ega loo sobivat (õigus)keskkonda kollektiivsete
töösuhete kujundamiseks. Uuringud osundavad probleemkohtadele muu hulgas streigiõiguses,
töörahu põhimõtetes, vahekohtu menetlusel ning õigus- ja huvikonflikti määratlemisel.
Kvaliteetsete töösuhete aluseks on see, et tööelus osalejad teavad üksteise õigusi ja kohustusi
ning oskavad neid rakendada. Inimese hõives osalemise toetamiseks aitame kaasa tööelus
osalejate teadliku käitumise kujundamisele töösuhetes ning oskusele kohaneda muutuvate
töötingimustega. Suurendame tööelus osalejate võimekust töösuhte ja töökeskkonna reeglite
rakendamisel, sh paindlike töövormide kasutamisel, uute töökeskkonna riskidega toimetulekul,
töötaja töövõimekao ennetamisel, kollektiivlepingu sõlmimisel ja tagajärgede esinemisel.
Tööturu ja majanduse vajadustele vastava ja usaldusväärse töötegemise reeglistiku loomiseks
analüüsime paindliku tööaja kokkulepete ja mittepüsivate lepingute kasutamise
vajalikkust, takistusi ning mõju tööturu käitumisele.
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamiseks toetame Tööinspektsiooni tugi- ja
nõustamisteenuseid teadliku käitumise kujundamiseks ning suurendame Tööinspektsiooni
pädevust teenuse osutamisel.
Töökeskkonna- ja töösuhtealaste rikkumiste tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks tõhustame
töösuhete ja töökeskkonna järelevalvet.
Tööelus osalejate abistamiseks, töökeskkonna- ja töösuhtealaste tegevuste elluviimiseks,
sellekohase teabe haldamiseks ja töötingimustest teadlikkuse suurendamiseks arendame
veebipõhiseid ning muid infotehnoloogilisi tööelu käsitlevaid lahendusi.
Teadmistepõhise tööpoliitika kujundamiseks korraldame ja levitame töökeskkonna- ja
töösuhtealaseid uuringuid ja analüüse. Analüüsime Tööinspektsiooni töökeskkonna ja
töösuhete järelevalve statistikat ning arendame kontrollitavate ettevõtete valiku metoodikat,
leidmaks töötingimuste arengut iseloomustavat indikaatorit.
Töösuhte osapoolte õiguskindluse suurendamiseks ning vaidlevatele osapooltele kiire ja
asjatundliku menetluse tagamiseks arendame ja rakendame töövaidluste lahendamise
menetlust töövaidluskomisjonis ning kaasajastame töövaidluste lahendamise süsteemi.

Tulemusvaldkond 4. Tervis
Üldeesmärk: 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
Sotsiaalministeerium lähtub poliitika kujundamisel tervise tulemusvaldkonnas „Rahvastiku tervise
arengukavas 2009–2020“ seatud eesmärkidest. Rahvastiku tervise paranemine ja eluea
pikenemine saavutatakse viiele alaeesmärgile suunatud tegevuste kaudu, mis keskenduvad
teadlikkuse suurendamisele, keskkonna tervislikumaks muutmisele ning teenuste ja järelevalve
tõhustamisele. Teadus- ja arendustegevuse planeerimiseks on välja töötatud Eesti
tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015–2020 „Teadus ja
innovatsioon tervise teenistusse“. Soovitud tulevikuseisundit Eesti tervishoiu ja seotud
valdkondade (tööturg, hoolekanne) ning infoühiskonna võtmes, mille saavutamisele aitab kaasa
e-tervise vahendite oskuslik kasutamine, kirjeldatakse 15. detsembril 2015. a valitsuskabineti
nõupidamisel heaks kiidetud „Eesti e-tervise strateegilises arenguplaanis 2020“ (rakendusplaan
valmib 2016. a aprilliks). Tegevuspõhisele eelarvele ülemineku eeldusena Sotsiaalministeeriumi
valitsemisalas esitatakse Vabariigi Valitsusele 2017. aastal rahvastiku tervise arengukava eelnõu
järgnevaks perioodiks, mille rakendamiseks koostatakse programmid.
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Prioriteedid 2017–2020:









uuendatud tervishoiu arengusuundade rakendamine, sh tervishoiuteenuste regionaalselt
ühtlase jätkusuutliku pakkumise tagamine, samuti esmatasandi arstiabi tugevdamine vajaliku
taristu välja ehitamise kaudu ning kvaliteetset eriarstiabi pakkuva haiglavõrgu edasise
optimaalse arengu toetamine;
tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamine;
HIV ja narkomaania ravi- ja ennetustegevused;
Käsimüügiravimite infolehtede tõlkimine vene ja inglise keelde;
e-tervise strateegilise arenguplaani ning personaalmeditsiini pilootprojekti läbiviimine;
alkoholi, tubaka ning toitumise ja liikumise rohelistes raamatutes olevate meetmete
rakendamine;
täiskasvanute hambaravi programmi rakendamine.

Alaeesmärk 4.1: sotsiaalse
vähendamine tervises

sidususe

suurendamine

ja

ebavõrdsuse

Meede 4.1.1: ebavõrdsuse vähendamine tervises läbi sotsiaalmajanduslike mõjurite
Meetme arengusse panustavad tegevused on kajastatud tulemusvaldkondade 2 ja 3 meetmete
all.

Meede 4.1.2: rahvatervise valdkonna arendamine
paikkondade võimestamine tervise edendamisel

ja

kogukondade

ning

Tervisliku eluviisi soodustamiseks ja edendamiseks keskendume terviseteadlikkuse
suurendamisele ja tervist toetava keskkonna kujundamisele. Selleks kaasajastame rahvatervise
seaduses riigi, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste ülesanded ning loome seadusandliku
aluse rahvatervise teenuste jätkusuutlikule osutamisele ja rahastamisele. Arendame
rahvatervisealast kompetentsi kõikidel tasanditel, pakkudes koolitust, tõenduspõhist teavet,
juhendmaterjale nii riigi, maavalitsuse kui kohaliku omavalitsuse tasandi spetsialistidele. Selleks,
et rahvatervise tegevusi oleks võimalik tõenduspõhiselt planeerida ja ellu viia, teeme järjepidevalt
rahvatervisealaseid uuringuid ja tervisenäitajate seiret. Toetamaks paikkondliku tervisedenduse
arengut, rakendame maakondades tervisedendusega tegelevate isikute tunnustamise süsteemi.

Meede 4.1.3: inimeste vaimse tervise toetamine
Vaimse tervise edendamisel on prioriteet integreeritud teenuste arendamine. Sotsiaal- ja
tervisevaldkonna koostöös arendatakse aastatel 2013–2016 Norra finantsmehhanismi raames
välja eelkõige laste ja noorte vaimset tervist toetavate teenuste võrgustik (kaasates haridus- ja
sotsiaalsektorit) ning regionaalsed vaimse tervise kompetentsikeskused Tallinnas, Tartus, Pärnus
ja Ida-Virumaal. Sotsiaalkindlustusameti eestvedamisel katsetatakse integreeritud teenuse
osutamist raske ja püsiva psüühikahäirega lastele. Teenus sisaldab sotsiaal-, haridus- ja
tervishoiuteenuseid n-ö ühes paketis. 2016. aastal valmib vahetulemuste raport integreeritud
teenuse osutamisest ja finantsprognoosist aastateks 2017–2020.
Jätkub töötute psühhosotsiaalne nõustamine ning koostöö vaimse tervise ja heaolu koalitsiooniga
(VATEK) vaimse tervise probleemide ennetamiseks . Vaimse tervise poliitika kujundamisse
kaasatakse sihtrühmi VATEKi kaudu. Norra finantsmehhanismi raames valmib laste vaimse
tervise integreeritud teenuste kontseptsioon , milles on lisaks hetkeolukorra väljaselgitamisele
toodud ettepanekud vaimse tervise poliitika kujundamiseks.
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Alaeesmärk 4.2: laste ja noorte suremus ja psüühika- ning käitumishäirete
esmashaigestumus on vähenenud ning noored annavad oma tervisele järjest
positiivsema hinnangu
Laste tervise parandamiseks on eesmärk vähendada laste ja noorte suremust ning psüühikaja käitumishäirete esmashaigestumist.
Oluliseimad põhimõtted poliitikainstrumentide kavandamisel on arvestada kõikide eluvaldkondade
mõju lapse tervisele ning järjepidevalt arendada ja osutada vajalikke ennetustegevusi ja
teenuseid. Alaeesmärgi tegevusi viivad ellu Sotsiaalminsiteerium ja Tervise Arengu Instituut.

Meede 4.2.1: reproduktiiv- ja imikute tervise edendamine
Meetme arengusse panustavad tegevused on kajastatud meetme 4.1.2 ning alaeesmärkide 4.4 ja
4.5 all.
Edendame noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealast teadlikkust, et ennetada
suguhaigustesse haigestumist ja sellega seotud tüsistusi, soovimatuid rasedusi, pakkudes
noortesõbralikke nõustamisteenuseid maakondlikes nõustamiskeskustes ning pedagoogide
teadmiste ja oskuste täiendamist. Haigekassa vahendusel pakutakse raseduskriisiaegset
nõustamist. Panustame viljatusravi tulemuslikkuse suurendamisse ning jätkame selle
rahastamist.
Teadusuuringute ja tervisestatistika analüüsi abil loome eeldused vastsündinute tervist
säästvate efektiivsete ravimeetodite rakendamiseks. Arendame rasedate ja imikute tervise
jälgimise ja nõustamise süsteemi (sh sõeluuringuid). Aitame kaasa vanemate teadlikkuse ja
oskuste kujunemisele imikute tervise ja arengu toetamiseks (sh rinnapiimaga toitmine). Toetame
rinnaga toitmise edendamise komitee tegevust, tervishoiutöötajate teadmiste suurendamist
imikute toitmisest ning beebisõbralike haiglate võrgustiku loomist.
Toetame lapsevanemate teadmiste ja oskuste täiendamist lastele soodsa arengukeskkonna
loomiseks ning vägivalla, väärkohtlemise, vigastuste ja mürgistuste ennetamiseks.

Meede 4.2.2: eelkooliealiste laste tervise edendamine
Meetme arengusse panustavad tegevused on kajastatud meetme 4.1.2 all.
Tõhustame eelkooliealiste laste arengu- ja tervisehäirete varaseks avastamiseks, õigeaegse
immuniseerimisega hõlmatuse saavutamiseks ja lapsevanemate nõustamiseks tehtavat laste
regulaarset tervisekontrolli. Toetame koolituste ja tõenduspõhiste programmide kaudu
koolieelsete lasteasutuste tegevust laste sotsiaalsete oskuste arendamisel. Laste vaimset ja
füüsilist tervist soodustava keskkonna edendamiseks toetame, arendame ja laiendame tervist
edendavate lasteaedade võrgustikku.

Meede 4.2.3: kooliealiste laste ja noorte tervise edendamine
Meetme arengusse panustavaid tegevusi on kajastatud meetme 4.1.2 all.
Aitame kaasa koolide riikliku õppekava rakendamisele pedagoogide teadmiste ja oskuste
täiendamisega tervist mõjutavatest teguritest. Soodustame tervist edendavate koolide võrgustiku
arenemist ja laienemist ning esmaabi õpetust koolides.

Alaeesmärk 4.3: elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevad terviseriskid on
vähenenud
Elukeskkonnast tulenevate terviseriskide vähendamiseks on vaja neid süsteemselt hinnata.
Lisaks on vaja tõsta inimeste teadlikkust neid puudutavatest terviseriskidest ja võimalustest nende
vähendamiseks, suurendada oskust teha teadlikke valikuid oma elukeskkonna kujundamisel ja

23

riskide maandamisel ning tagada riigi valmisolek reageerida võimalikele hädaolukordadele.
Alaeesmärki aitavad ellu viia kaheksa meedet, mis panustavad tervisele ohutu elukeskkonna
loomisse: 1) joogi- ja suplusvee ohutuse tagamine, 2) toiduohutuse tagamine, 3) ohutu välisõhu ja
sisekliima tagamine, 4) kemikaaliohutuse tagamine, 5) toote- ja teenuseohutuse tagamine,
6) keskkonnatervise riskide hindamine, ennetamine ja ohjamine, 7) nakkushaiguste seire,
ennetamise ja tõrje korraldamine ning 8) antimikroobse resistentsuse (AMR) tekke ning leviku
ohjamine. Juhtiv roll alaeesmärgi elluviimisel on Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnal.
Olulisimad poliitikainstrumendid on riskide hindamine, tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmise
tagamine ning teavitustegevused. Alaeesmärgi tegevusi viivad ellu Sotsiaalministeerium ja
Terviseamet ning vastavalt vastutusvaldkonnale Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium ja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. See on hea näide põhimõtte „tervis igas poliitikas“
rakendamisest.

Meede 4.3.1: ohutu joogi- ja suplusvee tagamine
Meetme
elluviimiseks
nüüdisajastab
ja
täiendab
Sotsiaalministeerium
koos
Keskkonnaministeeriumiga tervisele ohutu joogi- ja suplusvee tagamiseks vajalikku õigusruumi
ning tõhustab joogi- ja suplusveest tulenevate terviseriskide hindamise, juhtimise ja teavitamise
süsteemi. Töötatakse välja uus veeseadus ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus.
Ajakohastatakse joogivee kvaliteedi nõudeid eesmärgiga tõhustada joogiveeohutust. Jätkatakse
veevärkide väljaarendamiseks ja rekonstrueerimiseks riigipoolsete investeeringute tegemist
Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA toetuste ja Rahandusministeeriumi hajaasutusprogrammi
kaudu. Eesmärk on suurendada ühisveevärgi kaudu liitunud majapidamiste arvu ning tagada
elanikele nõuetekohane joogivesi ja kanalisatsioon . Tegevuse elluviimisse panustavad Eesti
regionaalarengu strateegia 2014–2020 ja veemajanduskavade 2015–2020 rakendamine.

Meede 4.3.2: toiduohutuse tagamine
Toiduohutuse
valdkonna
analüüsile,
teadusuuringutele,
riskihindamise
tulemustele,
eksperdihinnangutele ja eri osapoolte arvamusele (kaasamine) tuginedes töötatakse välja
meetmed ja toiduohutuse tagamiseks vajalik õigusruum. Toiduohutuse valdkonna teaduslike
riskihinnangute ja neid toetavate uuringute korraldamise raames arendatakse välja
riskihindamisüksus ja tehakse jätkuvalt toiduohutuse seiret. Avaldatakse toiduohutust käsitlevaid
teabematerjale avalikkusele ja toidukäitlejatele ning koolitatakse toiduohutusega seonduvatel
teemadel. Toiduohutuse tagamise vastutus on küll Maaeluministeeriumil ja tema allasutustel, kuid
meede panustab otseselt rahvatervise valdkonda.

Meede 4.3.3: ohutu välisõhu ja sisekliima tagamine
Ohutu välisõhu ja sisekliima tagamiseks ajakohastatakse välisõhku ja sissekliimat puudutav
regulatsioon. Töötatakse välja atmosfääriõhu kaitse seadus ja selle rakendusaktid, muu hulgas
välisõhu müranormid, mis kehtestatakse inimese tervise kaitseks. Samuti töötatakse välja uued
hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded ning sätestataks nõuded kõigi oluliste sisekliima
parameetrite kohta. Nõuded kavandatakse kehtestada ventilatsioonile, õhukvaliteedile,
soojuslikule mugavusele, akustikale ja mürale, tehis- ja päevavalgusele ning ka ehitusprotsessi
teguritele, mis mõjutavad sisekliimat. Riskide hindamise ja ohjamise tõhustamiseks koostatakse
sisekliimat mõjutavate tegurite (nt ehitusmaterjal, välisõhk, sisustus, inimtegevus) ülevaade ning
sellega seoses korraldatakse osapooltele teavitustegevusi. Välisõhu seireandmete ja
modelleerimistulemuste alusel analüüsitakse piirkondade ja linnastute välisõhu saastatuse
taseme piirnormide ületamise põhjuseid ning vajaduse korral leitakse parandusmeetmeid olukorra
leevendamiseks. Lahendatakse ka lokaalseid välisõhu probleeme, muu hulgas vähendatakse
saasteallikatest eralduvate saasteainete saastetasemeid ja heitkoguseid.
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Meede 4.3.4: kemikaaliohutuse tagamine
Kemikaaliohutuse tagamiseks riigis kaasajastame õigusruumi kooskõlas EL-i kemikaaliohutuse
poliitikaga ning tõhustame kemikaalidest tulenevate riskide hindamist ja ohjamist.
Kemikaaliohutuse tagajate kompetentsuse suurendamiseks arendame ekspertide võrgustikku,
mille eesmärk on tagada vajalike ekspertide olemasolu Eestis kemikaalide ohtlikkuse hindamiseks
ning riskide hindamiseks ja ohjamiseks EL-i nõuete kohaselt. Meetme üks eesmärk on tõhustada
teavitustegevut, et elanikkond oskaks teha teadlikult ohutumaid valikuid kemikaalide märgistuse ja
kasutusjuhendi järgi, samuti selleks, et kemikaalide käitlejad teaksid oma EL-i õigusaktidest
tulenevaid kohustusi ning oskaksid neid ka rakendada. Lisaks kavandatakse välja töötada ohtlike
kemikaalide arvestussüsteem ja seda rakendada. Kavandatav elektroonne arvestus loob
eeldused selleks, et riik saaks paremini kavandada kemikaaliohutuse poliitikat ja tegevusi
kemikaalidest tulenevate riskide vähendamiseks (nt ohtlike kemikaalide asendamine
vähemohtlikega). Ühtne süsteem edendab koostööd ametkondade vahel ning ettevõtjate jaoks
muutub teenus kasutajasõbralikuks, samuti lihtsustub andmete esitamine ja väheneb
halduskoormus.

Meede 4.3.5: toote- ja teenuseohutuse tagamine
Toote- ja teenuseohutuse valdkonnas töötatakse välja uued lasteasutuste üldnõuded. Laste
tervise kaitseks peaksid nõuded olema ühesed olenemata asutuse liigist. Samal põhimõttel
töötatakse välja täiskasvanute hoolekandeasutuste üldnõuded. Lisaks töötatakse välja nõuded iluja isikuteenustele. Ilu- ja isikuteenuste valdkond vajab põhjalikku ülevaatamist ning õiguslikku
reguleerimist ja täiendamist. Aja jooksul on tekkinud uusi näo- ja kehahoolitsusi, mille käigus
kasutatakse uusi tooteid ja uut tehnoloogiat, ning pakutavate teenuste nimekirja on lisandunud
uusi kosmeetilisi protseduure. Samuti on vaja sätestada piirangud alaealiste solaariumi- ja
tätoveerimisteenuse osutamisele. Nõuete ajakohastamine aitab kaasa tervisele ohutu
elukeskkonna loomisele. Avalikkuse ja sihtrühmade teadlikkust suurendatakse teabepäevade (nt
kosmeetika ja iluteenuste osutajatele suunatud teabepäevad) korraldamise ja infomaterjali
levitamise kaudu.

Meede 4.3.6: keskkonnatervise riskide hindamine, ennetamine ja ohjamine
Keskkonnatervise riskide hindamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks teeb Terviseamet
sihtuuringuid. Arendatakse keskkonnatervise andmebaasi ning täiendatakse andmebaasi
indikaatorite sisu ja metoodikat, samuti luuakse keskkonnatervise infoportaal osapoolte
teadlikkuse suurendamiseks. Näiteks jätkab Terviseamet põlevkivisektori tervisemõju
hindamisega (tegevus viiakse ellu vastavalt põlevkivi kasutamise riiklikule arengukavale 2016–
2030) ning kavandatakse ka Muuga sadama piirkonna inimeste tervisemõju uuringut. Lisaks
koostatakse ohuprognoosid joogi- ja suplusvee, füüsikaliste tegurite ja toodete ning kemikaalide
turustamiseks esitatud nõuete täitmise kohta. Ohuprognooside koostamine aitab Terviseametil
kui riikliku järelevalve tegijal paremini kavandada oma tööd. Samuti tõhustab see valdkonna
riskihindamist ja seetõttu aitab ennetada keskkonnaterviseprobleemide tekkimist.

Meede 4.3.7: nakkushaiguste seire, ennetamise ja tõrje korraldamine
Nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks korraldame institutsioonide koostööd. Tõhustame ja
kaasajastame nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje süsteemi, muu hulgas kaasajastame
nakkushaiguste seireks vajalikku laboratoorset baasi ja õigusruumi. Referentteenuse osutamist
olulistes nakkuhaiguste valkondades korraldab edaspidi Terviseamet. Selleks planeeritakse
vajalikud eelarvevahendid riigieelarve strateegiasse. Võimalused referentteenuse osutamiseks
Terviseameti labori poolt paranevad seoses Terviseameti uue hoone, sh labori ehitamisega.
Vajaduse korral sõlmib Terviseamet referentteenuse korraldamiseks lepingu mõne muu laboriga.
Suurendame valmisolekut/võimsust rahvusvahelise levikuga rahvatervise hädaolukorrale
reageerimiseks (vastavalt IHR 2005 nõuetele). Vajalike immuniseerimistega hõlmatud rahvastiku
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osakaalu suurendamiseks pöörame tähelepanu teavitustööle ning täiendame vajaduse korral
immuniseerimiskava uute vaktsineerimistega. Osaleme WHO leetrite ja punetiste elimineerimise
programmis ning hoiame leetrite ja punetiste vastu vaktsineerimise hõlmatuse taseme 95%.
Arendame immuniseerimisalaste andmete kvaliteedi parandamiseks e-tervise baasil
immuniseerimise moodulit.
Suurendame elanikkonna teadlikkust
nakkushaigustesse
haigestumise viisidest, riskiteguritest ja ennetamise võimalustest.

Meede 4.3.8: antimikroobse resistentsuse (AMR) tekke ning leviku ohjamine
Kaasajastatakse antimikroobse resitentsuse ja tervishoiuteenuste osutamisega seotud
nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje õigusruumi. Probleemide väljaselgitamiseks ja
prioriteetsete tegevuste määramiseks luuakse ametkondade vaheline töörühm antimikroobse
resistentsuse
valdkonnas.
Teadlikkuse
suurendamiseks
korraldatakse
Euroopa
antibiootikumipäeva kampaania ning infopäevad ajakirjanikele ja sihtrühmadele. Tehakse
mikroorganismide resistentsuse seiret ja tõhustatakse seiresüsteemi. Lisaks korraldatakse
antibiootikumide
väljakirjutamise
ja
mõistliku
kasutamise
uuring
ambulatoorsete
tervishoiuteenuse osutajate seas ning antibiootikumide kasutamise uuring elanikkonna seas.

Alaeesmärk 4.4: rahvastiku kehaline aktiivsus on suurenenud, toitumine on
muutunud tasakaalustatumaks ja riskikäitumine on vähenenud
Tervislikke valikuid mõjutavad otseselt isiku hoiakud, uskumused, väärtushinnangud, teadlikkus,
oskused ja motivatsioon. Peale inimese enda panuse on oluline roll ka kodanikeühendustel ja
kohalikel omavalitsustel, kelle initsiatiivi Sotsiaalministeerium riiklike vahenditega toetab.
Peamisteks käitumuslikeks tervisemõjuriteks tuleb pidada vähest kehalist aktiivsust,
tasakaalustamata toitumist, alkoholi, tubaka ja illegaalsete narkootikumide tarbimist, riskikäitumist
jms.
Tervislikke valikuid soodustava elukeskkonna kujundamisega, teenuste järjepideva arendamise ja
osutamisega ning riskikäitumise vähendamisega tegeleb Sotsiaalministeeriumi rahvatervise
osakond. Alaeesmärgi tegevusi viivad ellu Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Eesti
Haigekassa ja Terviseamet. Liikumisharrastuse edendamisel on oluline koostöö
Kultuuriministeeriumiga.
Tervisliku
toitumise
valdkonna
tegevuste
elluviimisel
on
koostööpartneriks Maaeluministeerium. Vigastuste ennetamisel on peamised partnerid
Siseministeerium, Justiitsministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
HIV/AIDSi ja narkomaania ennetamisel Siseministeerium ja Justiitsministeerium. Läbivalt on
tervisekasvatuse edendamisel oluline partner Haridus- ja Teadusministeerium.

Meede 4.4.1: rahvastiku kehalise aktiivsuse suurendamine
Juhtiv roll rahvastiku kehalise aktiivsuse suurendamisel on Kultuuriministeeriumil.
Sotsiaalministeerium toetab Kultuuriministeeriumi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu
rahastuse kaudu. Tervist toetava kehalise aktiivsuse edendamiseks laste ja noorte ning
täiskasvanute seas kavandatatakse täiendavaid meetmeid/tegevusi toitumise ja liikumise rohelise
raamatu raames. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga töötatakse välja ja viiakse ellu
liikumisprogramm koolidele.

Meede 4.4.2: rahvastiku toitumisharjumuste parandamine
Soodustamaks elanikkonna tervislikke toitumisvalikuid, teeme teavitustööd, toetame tervist
edendavate võrgustike tegevusi (sh rahvusvahelistes teadusalgatustes osalemist), koolitame
toidukäitlejaid, tagame asjakohaste materjalide kättesaadavuse ning loome võimalused
toitumisalaste nõustamisteenuste arendamiseks. Teeme elanike toitumisharjumuste faktilise
uuringu (koostöös Maaeluministeeriumiga), mis võimaldab luua rahvastiku tasemel esindusliku
andmekogu (näiteks andmed toiduenergia, vitamiinide ja mineraalainete, lisaainete tarbimise,

26

toitumisharjumuste kohta). Uuringu tulemuste põhjal kujundatakse riiklik toidupoliitika. Toitumise
ja liikumise rohelisse raamatusse koondatakse tasakaalustamata toitumisest tingitud
terviseprobleemid ning lahendused ja soovitused, sh kõrge suhkru-, soola- ja rasvasisaldusega
toodete turunduse suunamiseks. Soovituste paremaks rakendamiseks on partnerina kaasatud
Eesti tootjad ja turustajad. Toitumisalaste kampaaniate kaudu saab suurendada inimeste
teadlikkust tervislikest toitumisvalikutest, mistõttu on erinevad kampaaniad pidev tegevus.

Meede 4.4.3: alkoholist tingitud kahjude vähendamine tervisele ja ühiskonnale
Alkoholikahjude vähendamiseks on järgmistel aastatel eesmärk rakendada kompleksselt
alkoholi kättesaadavuse, tarbimise vähendamise ja ravi meetmeid. Alkoholist majandusele ja
inimeste tervisele tingitud kahjude vähendamisel on keskseks tegevuseks vähendada
alkoholitarbimist üldiselt ning tõkestada noorte ja rasedate tarbimist. Eesmärgi
saavutamiseks rakendatakse Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel ministeeriumide koostöös
alkoholipoliitika rohelises raamatus kirjeldatud meetmeid.
Sotsiaalministeeriumi prioriteet on ESF vahenditega välja arendada ravi- ja nõustamissüsteem
ennetamaks alkoholi liigtarbimist ja vähendamaks alkoholi tarvitamisega seotud riske alkoholi
tarbimise vähendamiseks.

Meede 4.4.4:
ühiskonnale

tubakast

tingitud

tervisekahjude

vähendamine

tervisele

ja

Meetme sisuks on tubakapoliitika rohelises raamatus kokkulepitud meetmete rakendamine, uue
tubakatoodete direktiivi Eesti õigusruumi ülevõtmine ja rakendamine, tubakatarvitamisest
loobumise nõustamise teenuse edasiarendamine ja teenuse kättesaadavuse tagamine ning
tubakatarvitamise vähendamiseks ja inimeste tubakasuitsuga kokkupuute vähendamisele
suunatud ennetus- ja teavitustöö jätkamine.

Meede 4.4.5: narkootiliste ainete tarbimise ennetamine, vähendamine ning kahjude
vähendamine tervisele ja ühiskonnale
Tagame abivajajatele sõltuvusvastase ravi ja rehabilitatsiooni, mille eesmärk on sõltuvuses oleva
isiku sotsiaalse toimetulekuvõime taastamine. Selleks, et kiiremini ja efektiivsemalt reageerida
uutele psühhoaktiivsetele ainetele, töötati välja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende
lähteainete seaduse muudatus ainete lisamiseks narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja
rühmadena. Sekkumiste paremaks planeerimiseks kavandatakse isikustada narkomaaniaravi
andmekogu.

Meede 4.4.6: vigastuste ennetamine ja vähendamine
Vigastussurmade vähendamiseks koordineerib Sotsiaalministeerium Riigikantselei juhitud
vigastuste rakkerühmas kavandatud meetmete elluviimist. Vigastuste ennetamise tegevuskavas
on Sotsiaalministeeriumi vastutada vigastuste seire ja kvalitatiivne analüüs, vabaaja vigastuste
ennetamine ning paikkonna vigastuste ennetamise rahastamine.

Meede 4.4.7: uute nakkusjuhtude
saavutamine HIV/AIDSi levikus

ennetamine

ja

püsiva

langustendentsi

HIV-nakkusega võitlemisel on prioriteet uute nakatunute arvu vähendamine, pöörates erilist
tähelepanu kogu elanikkonnale suunatud ennetusmeetmetele, jätkates aktiivselt teenuste
pakkumist ja arendamist. Ühe olulise tegevusena on plaanis HIV-nakkuse võimalikult varajane
avastamine ning inimestele õigeaegne ARV-ravi tagamine, rakendades HIV-nakkuse testimise ja
HIV-positiivsete isikute ravile suunamise tegevusjuhist, võttes kasutusele HIV-kiirtestid ning
töötades välja uue HIV ravijuhendi lähtuvalt Eesti Haigekassa Ravijuhendite koostamise
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metoodikast. Sekkumiste paremaks planeerimiseks kavandatakse HIV-positiivsete patsientide
andmekogu muutmine riiklikuks andmekoguks.

Meede 4.4.8: elanikkonna kaitsmine tuberkuloosi nakkuse eest
Tuberkuloosi haigestumise vähendamisel on eesmärgiks seatud tuberkuloosivaba Eesti ning
selleks tuleb rakendada vajalikke ennetamise, varajase avastamise ja tõrje meetmeid
rõhuasetusega HIV-positiivsetele, süstivatele narkomaanidele ja alkoholisõltlastele. Lisaks
tuberkuloosiravile tuleb tegeleda nendel patsientidel kaasuva infektsiooni raviga, sõltuvusraviga
või sotsiaalsete vajadustega.

Alaeesmärk
4.5:
kõigile
inimestele
on
tagatud
kvaliteetsete
tervishoiuteenuste kättesaadavus ressursside optimaalse kasutuse kaudu
Peame oluliseks, et tervishoiusüsteem põhineb solidaarsusel ning elanikkonnale osutatakse
vajadustele vastavat, kvaliteetset ja ohutut tervishoiuteenust optimaalsete ressurssidega.
Juhtiv roll alaeesmärgi elluviimisel on Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise
osakonnal ja ravimiosakonnal. Olulisimad poliitikainstrumendid on tervishoiuteenused, mida
osutavad tervishoiuteenuste osutajad ja mida valdavalt rahastab Eesti Haigekassa, ning ravimid
ja meditsiiniseadmed, mida patsiendile määratakse raviks või terviseseisundi jälgimiseks ja mida
valdavalt rahastab Eesti Haigekassa. Riigi tasandil on eesmärkide elluviijad Terviseamet, Eesti Etervise Sihtasutus, Ravimiamet ja Eesti Haigekassa.

Meede 4.5.1: patsientide õiguste kaitse, tervishoiuteenuste ohutuse tagamine ja
kvaliteedi parendamine
Patsientide õiguste ja finantskaitse tagamiseks tõhustame patsiendi liikumist
tervishoiusüsteemi eri tasanditel, toetame ravivigade ja -tüsistuste süsteemi kasutusele võtmist
üle riigi eesmärgiga tagada patsiendi ohutus ja parandada tervishoiu kvaliteeti. Võimestame
patsiente ja nende esindajaid osalema poliitikakujundamises ja erinevates protsessides.
Kindlustamata isikutele tagame vältimatu abi kättesaadavuse. Lepime osapooltega kokku
inimkeskse, ohutu ja tõenduspõhise tervisesüsteemi kvaliteedi fookusvaldkonnad koos
eesmärkidega ning hindame tulemusi. Efektiivse ja ühiskonnale parimat väärtust pakkuva
tervisesüsteemi elluviimiseks koostame standardeid (sh terviseriskide varajaseks avastamiseks)
ja indikaatoreid ning hindame tervisetehnoloogiaid eesmärgiga välja selgitada tõenduspõhised ja
kulutõhusad sekkumised ning hinnata protsesse või tulemusi. Olulisel kohal on tõenduspõhiste
sõeluuringute planeerimine vähi varaseks avastamiseks ja meeste terviseriskide ennetusele
suunatud programmide hindamine. Samuti käsitlusjuhendite koostamine vähi varajaseks
avastamiseks. Teeme valdkonna arendamisel koostööd Eesti Haigekassa ja Eesti E-tervise
Sihtasutusega ning toetame tervisetehnoloogiate hindamise kestlikku arengut Tartu Ülikoolis.
Koondame kvaliteeditegevused sünergiat pakkuvaks ja teadmisi ühendavaks üksuseks ning
tõhustame järelevalvet.
Teeme ettevalmistusi tervishoiuteenuse osutajate mittesüülise
patsiendikahjude süsteemi reguleerimiseks ja rakendamiseks.

vastutuskindlustuse

ja

Kaasajastades ja laiendades Viljandi Haigla sundravi osakonda, loome pikaajalisel sundravil
viibivatele patsientidele võimalused tööteraapiaks, mis toetab nii nende inimeste raviprotsessi kui
ka ravijärgset naasmist tööellu.

Meede 4.5.2: jätkusuutlikult toimiv patsiendikeskne ja seostatud tervishoiuvõrk
Tervishoiusüsteemi nurgakiviks on elanikkonna vajadustele vastav perearstisüsteem ja teised
esmatasandi tervishoiuteenused, sest esmane kontakt tervishoiusüsteemiga saab alguse
esmatasandi tervishoiuteenuse osutaja juures, pidades eelkõige silmas just perearsti või -õde,
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aga oluline roll on ka kooliõel, koduõel, ämmaemandal, füsioterapeudil ja apteekidel. Oleme
võtnud eesmärgi, et esmatasandi teenuste paketi koordineeritud ja seostatud osutamise
eelistatud vormiks on esmatasandi tervisekeskused. Esmatasandi tervishoiuteenuseid arendame
paikkondliku koostöömudeli kontseptsiooni kohaselt, mis tagab haiglate, tervisekeskuste, kiirabi jt
nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuste osutajate omavahelise tiheda paikkondliku ja patsiendikeskse
koostöö ning tervishoiuressursside optimaalse kasutuse. Planeerime vajalikud investeeringud
tervisekeskuste arendamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning paikkondliku
koostöömudeli rakendamise toetamiseks riigieelarve vahenditest.
Ida-Virumaa tegevuskava 2015–2020 raames toetame SA Ida-Viru Keskhaigla ehituse
lõpuleviimist ning SA Narva Haigla arengut koostöös Ida-Viru Keskhaiglaga eesmärgiga tagada
eriarstiabi piisav kättesaadavus piirkonna vajadustest ja eripärast lähtuvalt.
Kiirete demograafiliste ja tervishoiutehnoloogiliste muutuste taustal on vajalik kohandada nii
ambulatoorse kui statsionaarse eriarstiabi pakkumist vastavalt elanikkonna muutuvatele
vajadustele ja võimalustele. Riikliku haiglavõrgu arengukava kaasajastamise lähtealuseks on
ühiskonnale jõukohane ja vastuvõetav tasakaal ratsionaalse ressursikasutuse ja eriarstiabi
koduläheduse vahel. Tervishoiuvõrgu muutuste sujuvaks koordineerimiseks toetame
maakondliku vastutusega haiglate senisest tihedamat koostööd, sh juriidilist ühinemist
pädevuskeskustega eri vormides. Samal ajal haiglavõrgu arendamisega kaasajastame nõuded
haiglavõrgule tervikuna ja tegeleme patsientide transpordiküsimuse süsteemse lahendamisega
(nii maa- kui lennutransport).
Tervishoiusüsteemi arendamisel peame
ohustsenaariumiteks valmisoleku vajadust.

silmas

ka

hädaolukordadeks

ja

sõjaaja

Iseseisvas õendusabis on järgmiste aastate ülesanne EL-i vahendite abil välja ehitatud hoonete
jätkusuutliku rahastamise ja neis kvalifitseeritud töötajate olemasolu tagamine ning õe iseseisva
vastuvõtu laialdasem rakendamine. Koostöös osapooltega valmistatakse ette tervishoiu- ja
sotsiaalteenuste vajaduse hindamise instrumendi rakendamine, et inimene saaks teenust
eesmärgipäraselt (õendus- ja/või hoolekandeteenus).

Meede 4.5.3: piisavate ressursside ja võrgustiku tagamine tervishoiusüsteemi
toimimiseks (motiveeritud ja pädevaid töötajaid, optimaalne rahastamine,
kaasaegne infrastruktuur ning seostatud võrgustik)
Suurim probleem tervishoiuvaldkonnas on tervishoiuteenuste kättesaadavus ja seda võimaldav
rahastamise jätkusuutlikkus. Analüüsime tervishoiu rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse
tagamise võimalusi ja teeme Vabariigi Valitsusele vastavasisulised ettepanekud. Valmistame ette
ja rakendame täiskasvanute hambaravi hüvitamise paketi.
Jätkuvalt on oluline tervishoiutöötajate ja tervishoius töötavate muude spetsialistide
vajaduse planeerimine, nende motiveerimine Eestis töötamiseks ning pädevuse tagamine.
Selleks, et rohkem residentuuri lõpetajaid siirduks tööle maakonnahaiglatesse ja perearstiks,
jätkatakse noorte arstide motiveerimiseks lähtetoetuste maksmist. Lähtetoetust laiendatakse ka
apteekritele maapiirkonda tööle siirdumisel.

Meede 4.5.4: ravimipoliitika
Ravimite, veretoodete ja meditsiiniseadmete ohutuse, kvaliteedi ja kättesaadavuse
tagamisel pöörame enam tähelepanu patsiendi omaosaluse edasisele vähendamisele ravimite
ostmisel. Tagada tuleb piisav kompetents ja ressurss nii ravimite kliiniliste uuringute ja reklaami
järelevalveks kui ka piiripealsete toodete määratlemisotsuste tegemiseks. Meditsiinikiirguse ohutu
kasutamise üle järelevalve tõhustamiseks tagame vajalike juhendite väljatöötamise
tervishoiuasutustele ning toetame ametiasutuste (Terviseamet ja Keskkonnamet) koostööd.
Patsiendi omaosaluse vähendamiseks ravimite ostmisel tugevdame haldussuutlikkust ravimite
hinna kujundamisel ning ravimite toimeainepõhise väljakirjutamise ja soodsaimate ravimite
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apteekidest pakkumise järelevalves. Arendame koostööd Euroopa Liidu ja muude riikidega,
tagamaks suurem ravimivalik Eestis ning analüüsime ja võimaluse korral vähendame kehtivaid
ravimite turustamise ja hüvitamise piiranguid. Kvaliteetsete ja ohutute veretoodete
kättesaadavuse tagamiseks korraldame immunohematoloogiliste uuringute referentlabori teenust,
toetame igal aastal veredoonorluse propageerimist ja koordineerime üleriigilise vereteenistuse
infosüsteemi loomist. Jätkame riiklike tervishoiuprogrammide teenindamiseks ravimite riigihangete
korraldamist ja tagame selliste ravimite tasuta kättesaadavuse (nt HIV- ja tuberkuloosiravimid,
vaktsiinid), samuti teeme koostööd Balti riikidega ravimite ühishangete läbiviimiseks, kui see
tagab parema hinna või tarnekindluse.

Meede 4.5.5: e-riigi põhimõtete ja innovaatiliste lahenduste
teenuseosutajate koostöö ja infovahetuse tõhustamine

rakendamine,

15. detsembril 2015. a kiitis valitsuskabinet heaks Eesti e-tervise strateegilise arenguplaani 2020
(rakendusplaan valmib 2016. aastal). Strateegia elluviimiseks on vaja e-tervise alusvõimete
arendamist ja tehnoloogia võimalustele toetuvat terviseteenuste innovatsiooni viies
fookusvaldkonnas: 1) kvaliteetsed terviseandmed ja terviseandmete taristu, 2) nimesekesksus ja
personaalmeditsiin, 3) terviklik juhtumikäsitlus ja organisatsioonide koostöö, 4) terviseteenuste
tulemuslikkus ja analüüsivõimekus ning 5) kaugteenuste arendamine.
Olemasolev tervise infosüsteem (TIS) on alguse saanud ca kümme aastat tagasi. Andmemahud
on oluliselt suurenenud ja tekkinud on vajadus muuta senine dokumendipõhine andmevahetus
sündmuspõhiseks. TIS-i on laekunud aina enam tervisedokumente, kuid andmekvaliteedile pole
seejuures tähelepanu pööratud. Selleks, et andmeid saaks ristkasutada nii tervishoiu sees kui ka
sotsiaal- ja töövaldkonna teenuste toetuseks, vajab andmekvaliteet jõulist tähelepanu ja
andmekvaliteediga seotud projektide käivitamist. Luuakse terviseandmete andmeait eesmärgiga
vähendada dubleerivate andmete ja aruannete edastamise mahtu. Samuti loob terviseandmete
andmeait eeldused personaalmeditsiini käivitumiseks. Lisaks on vaja edasi arendada registrite
arhitektuuri ja arendamise põhimõtteid, et tagada edasine koosvõime (nt sünni-, surma-,
tuberkuloosi- ja vähiregistri teatised on siiani paberil).
E-tervise ja personaalmeditsiini arenduste tulemusel juurutatakse Eestis uue põlvkonna tervise
infosüsteem ja sellel põhinevad e-teenused (digiregistratuur, personaliseeritud nõustamine ja
ennetusprogrammid, integreeritud teenused esmatasandi ja eriarstiabi, samuti tervisesüsteemi ja
sotsiaalhoolekandesüsteemi
vahel),
koolitatakse
tervishoiutöötajaid
ja
avalikkust
personaalmeditsiini teemadel, arendatakse bio- ja terviseinformaatika ettevõtlust ning käivitatakse
rahvusvaheline ja piirideülene koostöö.

Meede 4.5.6: tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse koordineerimine
2016. aasta alguses tuli Sotsiaalministeeriumis kokku tervisevaldkonna teadus-, arendus- ja
innovatsiooninõukogu, kes hakkab ministeeriumit nõustama Eesti tervisesüsteemi teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015–2020 „Teadus ja innovatsioon tervise
teenistusse“ rakendamise küsimuses. Esimene prioriteetne tegevus valdkonnas on
personaalmeditsiini kliiniliste juhtprojektide algatamine ning personaalmeditsiini valdkonna
arendamise
ettepanekute
viimine
seotud
ministeeriumite
–
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium – tööplaanidesse.
Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik planeerib ja korraldab tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonna
teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusi, et luua valitsemisala hõlmav süsteemne strateegiline
teadusalgatuste tegevuskava ning teha koostööd ülikoolidega ning teiste ministeeriumitega.
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Tulemusvaldkond 5. Siseturvalisus2
Sotsiaalministeerium panustab siseturvalisuse tulemusvaldkonda „Siseturvalisuse arengukava
2015–2020“ kaudu.

Alaeesmärk 5.1: siseturvalisuse
saavutamise toetamine

arengukava

2015–2020

eesmärkide

Sotsiaalministeerium panustab eelkõige siseturvalisuse arengukava 2015–2020 programmi
„Tasakaalustatud kodakondsus- ja rändepoliitika“ elluviimisse. Programmi eesmärk on tagada, et
Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika soodustab Eesti arengut ning tagab siseturvalisuse, toetudes
kodakondsuse ning rändevaldkonna teadmispõhisele ja terviklikule käsitlusele ning avatud
sotsiaal- ja majanduskeskkonnale.

Meede 5.1.1: rahvusvahelise kaitse ja vastuvõtutingimuste tagamine
Sotsiaalministeeriumi tegevused on eelkõige seotud programmi „Tasakaalustatud kodakondsusja rändepoliitika“ meetmega 3 „Rahvusvahelise kaitse ja vastuvõtutingimuste tagamine“.
Meetme eesmärk on tagada rahvusvahelise kaitse menetluste ja vastuvõetud otsuste kõrge
kvaliteet, samuti kvaliteetsed vastuvõtutingimused rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja
rahvusvahelise kaitse saanud isikutele ning toetavad teenused lähtuvalt nende kultuurilisest,
soolisest, usulisest, keelelisest jne taustast. Varjupaigataotlejate kasvava arvuga paremini toime
tulemiseks ja teenuse osutamise paindlikkuse tagamiseks teavitame kohalikke omavalitsusi
rahvusvahelise kaitse saajate abistamise võimalustest. Koostöös majutuskeskuse teenuse
osutaja, vabasektori ja kohalike omavalitsustega korraldame rahvusvahelise kaitse saajate
vastuvõtmist ja kohalikesse omavalitsustesse elama asumist.

Tulemusvaldkond 6. Õiguskord
Sotsiaalministeerium panustab õiguskorra tulemusvaldkonda „Vägivalla ennetamise strateegia
2015–2020“ kaudu.

Alaeesmärk 6.1: vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 eesmärkide
saavutamise toetamine
Sotsiaalministeerium panustab vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 elluviimisse.
Strateegia visioon aastaks 2020: „Eesti ühiskonnas ei sallita vägivalda. Vägivalda märgatakse ja
sellesse sekkutakse. Vägivalla ohvrid on kaitstud ja saavad abi. Edasise vägivalla ärahoidmiseks
tegeldakse tõhusalt vägivalla toimepanijatega ning vägivalla ennetamisega laste ja noorte seas“.
Strateegia
hõlmab
lastevahelist
vägivalda,
laste
väärkohtlemist,
perevägivalda
(lähisuhtevägivalda), seksuaalvägivalda, inimkaubandust. Vägivallaennetust käsitletakse laiemas
tähenduses kolmel ennetustasandil: universaalne ennetus, ohvrite kaitse ja vägivalla
tagajärgedega tegelemine.

Meede 6.1.4: vägivallaohvrite abistamise süsteemi arendamine
Soopõhise vägivalla (sh perevägivalla) ja inimkaubanduse (sh naistega kaubitsemise)
ennetamine ja tõkestamine toimub vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020, siseturvalisuse
arengukava 2015–2020 ning kooskõlastamisel oleva heaolu arengukava 2016–2023 tegevuste
rakendamise kaudu koostöös teiste ministeeriumite ja vabasektori organisatsioonidega. Turvalise
pere- ja elukeskkonna edendamise eesmärgil arendame ohvrite abistamise süsteemi, sh
muudame ohvriabiseadust ja viime naiste tugikeskuse teenuse korralduse ja järelevalve
2

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukavas on kajastatud ministeeriumi tegevustega enim seotud
vägivalla ennetamise strateegia meede, tegevuskavas on seotud tegevuste ülevaade detailsem.
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Sotsiaalkindlustusametisse. Lisaks suurendame spetsialistide kompetentsi. Perioodiks 2017–
2020, st peale Norra finantsmehhanismi 2012–2015 vahendite lõppu, toome järjepidevuse
tagamiseks ja Istanbuli konventsiooni artikli 24 täitmiseks riigieelarvesse naistevastase vägivalla
ohvritele suunatud nõustamistelefoni teenuse, samuti naiste tugikeskuse nõustamisteenused
(ühtlasi Istanbuli konventsiooni artiklite 20 ja 22 täitmine, mis võimaldab konventsiooni
ratifitseerimise vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 rakendusperioodi jooksul).
Inimkaubanduse ennetamiseks ja tõkestamiseks ning inimkaubanduse ohvrite ja
prostitutsiooni kaasatud isikute abistamiseks viime ellu vägivalla ennetamise strateegias
2015–2020 kokku lepitud tegevusi, milles meie ülesanded on seotud peamiselt ennetustöö
tegemisega (teavitamine, koolitamine, juhendmaterjalide loomine) ja ohvrite abistamise süsteemi
arendamisega. Muudame ohvriabiseadust inimkaubanduse ohvrite paremaks abistamiseks.
Perioodiks 2017–2020, st peale Norra finantsmehhanismi 2012–2015 vahendite lõppu, toome
järjepidevuse tagamiseks riigieelarvesse inimkaubanduse ohvritele suundatud nõustamistelefoni
teenuse, et tagada kõigi tööalase ärakasutamise ohvrite esmane nõustamine ka edaspidi. Uurime
mujal maailmas rakendatavaid inimkaubanduse ja prostitutsiooni nõudlust vähendavaid
meetmeid, et leida Eestile sobivad.
Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel arendatakse väärkoheldud lapse abistamise integreeritud
süsteemi ning käivitatakse seksuaalselt väärkoheldud laste diagnostika katseprojekt Tallinna
Laste Vaimse Tervise Keskuses. Integreeritud süsteem põhineb nn Põhjamaade lastemajade
mudelil, mis annab lapse seksuaalse väärkohtlemise kahtlusele professionaalse hinnangu ning
tuvastab seega rohkem seksuaalselt väärkoheldud lapsi, tagab lapsele lapsesõbraliku menetluse,
hindab lapse vajadusi ning pakub lapsele ja perele vajalikku abi.
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HETKEOLUKORRA ANALÜÜS TULEMUSVALDKONDADE KAUPA
1. Perepoliitika
Eesti rahvastikupoliitika on suunatud Eesti rahvastiku jätkusuutlikule arengule, mida mõjutavad
eelkõige laste- ja perepoliitika, tervisepoliitika ning rändepoliitika põhimõtted.
Eestit iseloomustavad rahvaarvu kahanemine ja rahvastiku vananemine. Tingituna suurtest
muudatustest ühiskonnakorralduses ja majanduses vähenes sündimus 1990. aastate algul
märkimisväärselt ning pöördus tõusule 2000. aastate alguses. 2010. aastal oli Eestis iive üle
paljude aastate taas positiivne, kuid 2011. aastast alates on loomulik iive negatiivne (2014. aastal
-1933). Samas on varasem negatiivse iibe suurenemise trend pöördunud ning sündide arvu kasvu
tõttu oli 2015. aastal loomulik iive -1336. Kuigi summaarne sündimuskordaja on aastaga veidi
tõusnud, jääb see siiski märgatavalt alla taaste piiri (2015.a 1,58, 2014. aastal 1,543; taaste piir on
2,1). Laste- ja perepoliitika vaatepunktist on muret tekitav kogu alaealise elanikkonna ehk 0–17aastaste laste arvu vähenemine rahvastikus: kui 1990. aasta alguses oli 0–17-aastaste laste
koguarv rahvastikus ligi 416 000, siis 2016. aasta alguses vaid ligi 246 9914. Eelseisvatel aastatel
(2020–2030) puudutab langustrend eelkõige vanemaid lapsi, lasteaia- ja põhikooliealistele lastele
suunatud teenuseid tuleks pigem avardada. Pikaajalised demograafilised prognoosid5 näitavad
siiski, et Eestis ei ole 20–30 aasta perspektiivis võimalik sündimuskäitumisega kompenseerida
1990. aastate sündimuse vähenemisest tekkivat „demograafilist auku”.
Eestile on oluline luua sündimuse suurenemiseks turvaline ja toetav elukeskkond. Selleks,
et Eesti rahvast saaks kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet paraneks,
peetakse sotsiaalkaitsepoliitika kavandamisel ja rakendamisel silmas laste ja perede heaolu
toetava keskkonna loomist ning elukvaliteedi parandamist. Näiteks ollakse enamikus Euroopa
riikides üha enam veendunud selles, et pikaajalises perspektiivis on sündimusele positiivne mõju
soolisel võrdõiguslikkusel, töö- ja pereelu ühitavatel ning perede elukvaliteeti laiemalt mõjutavatel
meetmetel. Riikides, kus lastehoiuks, vanemapuhkuseks ja paindlikuks töökorralduseks on loodud
paremad tingimused, on nii naiste tööhõive kui ka laste sündimuse määr kõrgem6. Jätkuvalt on
vaja tagada tugi peredele, kes soovivad lapsi. Seega on sündimuse suurendamisel enamasti tegu
paljude tegurite koosmõju pikaajaliste protsessidega, mida on raske, kuid vajalik mõjutada.
Iga laps on ühiskonnale suur väärtus, mistõttu on oluline aidata kaasa iga lapse arengule.
Riigi eritähelepanu all on puudega lapsed7, kellele peavad olema teiste lastega võrdsed
õigused ja võimalused. Puudega lapsi on vaja toetada, et tagada nende heaolu, suurendada
valmisolekut tulevaseks iseseisvaks eluks ning luua eeldused osalemiseks kõikides
eluvaldkondades.
Kasvava põlvkonna tervise- ja toimetulekuprobleemide ennetamiseks on oluline suunata
tegevused inimese arengu kõige tundlikumatele perioodidele (rasedus, imikuiga,
teismeliseiga) ning varasele sekkumisele ja ennetusele. Varase sekkumise ja ennetuse
tulemusena on võimalik pakkuda peredele kiiremat ja tihti ka tulemuslikumat abi, samuti
vähendatakse nii riigi kulutusi, mis tekivad väljakujunenud probleemidega tegelemisel. Varane
sekkumine hõlmab endas väikelapseeale (0–3 a) suunatud meetmeid, ennetustöö eeldab, et
probleemide lahendamisega tegeletakse võimalikult varases faasis ehk esmaste probleemile
viitavate märkide tekkimisel. Seetõttu tuleb pöörata tähelepanu kõigile lastele ja toetada peresid
kogu lapse kasvamise perioodi vältel. Selle vajaduse tingib ka perede kulude kasv lapse
kasvades, samuti peab arvestama, et kui lapse kasvades ning noorukieas puuduvad tal
3

Statistikaamet
Statistikaamet, korrigeeritud rahvaarv
5 Nt Europop 2010. Eurostat
6 Laste ja perede arengukava 2012– 2020
7 Sotsiaalkindlustusameti 2013. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis 0–17-aastaseid puudega lapsi 9983, sh
keskmise puudega 3895, raske puudega 5321 ja sügava puudega 767 last
4
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võimalused hariduse omandamiseks, tervishoiuteenuste kasutamiseks või vanematel tööturul
osalemiseks, siis puudub perede elukvaliteeti ja rahvastiku jätkusuutlikkust toetaval poliitikal
pikaajaline perspektiiv ja positiivne mõju.8
Erilist tähelepanu on vaja pöörata laste vaesuse, ebavõrdsuse ja tõrjutuse ennetamisele ja
vähendamisele. Suhtelise vaesuse määr, mis väljendab sotsiaalset tõrjutust, näitas, et 2014.
aastal9 elas 0–17-aastastest lastest vaesuses 20,0%. Näitaja oli mõnevõrra madalam kui kogu
elanikkonna vastav näitaja (21,6%). 2014. aastal oli suhtelise vaesuse määr lastega leibkondade
võrdluses kõige suurem ühe vanemaga lapse/lastega (38,8%) ning kolme ja enama lapsega
leibkondades (26,2%). Seoses töötuse kasvuga suurenes laste osakaal töötutes leibkondades –
kui 2008. aastal oli laste osakaal mittetöötavates leibkondades 6,8%, siis 2010. aastal 13,2%.
Seoses hõive suurenemisega vähenes 2014. aastal mittetöötavates leibkondades elavate laste
osakaal 8,0%-ni. Nende lastega leibkondade liikmetest, kus keegi tööealistest ei töötanud või kus
töötati väga väikese töökoormusega, elas 2014. aastal suhtelises vaesuses 75%.
Vaesuse ja ebavõrdsuse leevendamisel on määrava tähtsusega rahaliste toetuste
maksmine ning tööturu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine. Euroopas tehtud
uuringud10 kinnitavad, et laste vaesus on väiksem neis riikides, kus on universaalsed
peretoetused ning vanemaid toetavad teenused, sh teenused tööturul osalemiseks.
Eestis kasutusel olevad universaalsed peretoetused, kus lapsetoetusele on õigus igal
lapsel, on oma loomult ennetuslikud, mistõttu aitavad kaasa kindlustunde loomisele
sissetuleku osas ja on eriti olulised pere toimetuleku halvenedes. Taoline lähenemine
kannab põhimõtet, et kõigil lastega peredel on täiendavad rahalised kohustused ja ühiskonnal on
seetõttu solidaarne vastutus kõiki lastega peresid toetada. Eesti universaalsele peretoetuste
skeemile on iseloomulik ka teatud sihitatus, mis tähendab, et universaalse toetuse hulgas
võimaldatakse täiendavat toetust suuremas vaesusriskis olevatele peredele. Täiendavad toetused
on üksikvanemaga, kolme- ja enamalapselistele ning seitsme- ja enamalapselistele peredele.
Vaesusriskis olevate üksikvanemate suur osakaal näitab siiski, et ühe vanemaga perede
toimetuleku toetamisele on vaja pöörata täiendavat tähelepanu ning tõhustada elatisrahade
maksmist ja sissenõudmist.
Lapse sünniga seotud majanduslikke riske aitab vähendada vanemahüvitis, mille eesmärk
on eelkõige töö- ja pereelu ühitamine. Vanemahüvitise rakendumine on mõjutanud peamiselt
kõrgharidusega naiste otsust saada teine või kolmas laps. Samuti on vanemahüvitis suurendanud
vanemate motivatsiooni enne lapse sündi töötada ning mõjutanud seeläbi tööturukäitumist.
Kokkuvõtvalt vähendasid Statistikaameti andmetel 2014. aastal sotsiaalsed siirded11 (k.a
pensionid ja peretoetused) Eestis laste suhtelist vaesust 11,4 protsendipunkti võrra ehk 36%.
Alates 2009. aastast on kulutused riiklikele peretoetustele12 siiski vähenenud ning olid
2012. aastal 97,4 miljonit eurot. 2013. aastast alates on kulutused riiklikele peretoetustele oluliselt
Riiklike perepoliitiliste meetmete analüüs esitamiseks Vabariigi Valitsusele 2007.–2011. aasta
tegevusprogrammi punkti 1.16.2 „Ülevaade analüüsist riiklike perepoliitiliste sammude mõjust sündimusele
ja laste kasvatamisele” täitmise raames. Sotsiaalministeerium, 2009
9 2013. aasta sissetulekute puhul andmeallikas muutus – lisaks sotsiaaluuringule ja varem kasutusele
võetud andmekogudele (Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa, Töötukassa) kasutati ka Maksu- ja Tolliameti
andmeid. Seega tuleks järelduste tegemisel silmas pidada, et 2013. aasta muutused võrreldes varasemate
aastatega võivad olla oluliselt tingitud metoodika muudatustest. Statistikaamet arvutas 2015.a vastavalt
uuele metoodikale ümber ka 2012.a vaesuse näitajad.
10 European Commission. (2008). Child Poverty and Well-Being in the EU. Current status and way forward.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
European Commission. (2008). Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008. Social
inclusion, pensions, healthcare and long-term care. Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities
11 Sotsiaalsed siirded on kollektiivsete sotsiaalkaitseskeemide, riigi või kohaliku omavalitsuse poolt
leibkonnale makstud hüvitised, mille eesmärk on leevendada mitmesuguseid riske
12 Peretoetuste kulutuste kahanemist on mõjutanud lapsetoetuste saajate arvu vähenemine, mis tuleneb
vastavas vanuses elanike arvu vähenemisest rahvastikus.
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suurenenud ning olid 179,1 miljonit eurot 2015. aastal. Kulude suurenemist mõjutas eelkõige see,
et universaalsed peretoetused on suurenenud, samuti see, et alates 1. juulist 2013 lisandus uue
toetusena perekonna sissetulekust sõltuv vajaduspõhine peretoetus. Kui pere sissetulek jääb
eelneva kolme kuu sissetulekute põhjal alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, on perel
õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneva kolme kuu jooksul. Erinevalt
ülejäänud riiklikest peretoetustest määrab ja maksab vajaduspõhist peretoetust valla- või
linnavalitsus riigieelarve vahenditest. Vajaduspõhise peretoetuse kulud kokku olid 2015. aastal
3,4 miljonit eurot (2014. a 599 500 eurot) ning vajaduspõhist peretoetust maksti 2015. aastal
kokku 5952 isikule, kelle peres oli vähemalt üks lapsetoetust saav laps.
Kui kuni 2010. aastani kulutused vanemahüvitisele suurenesid, siis 2011. aastal kulutused
vanemahüvitisele esmakordselt vähenesid, olles 173,3 miljonit eurot. Seoses sissetulekute
kasvuga 2015. aastal vanemahüvitise kulud suurenesid ning ulatusid 2015. aastal 179,3 miljoni
euroni, mis on võrreldes eelneva aastaga ligi 8,7% suurem. Vanemahüvitise kulude suurenemist
mõjutas vaatamata madalamatest sündimuse näitajatest tulenevale saajate arvu muutusele nii
sissetulekute ja tööhõive suurenemine kui ka vanemahüvitise määra suurenemine. Uuringutes on
leitud, et peretoetuste suurendamisel suurendatakse vaesemates peredes kulutusi lastele,
jõukamates peredes suureneb aga järgmise lapse sünni tõenäosus.13
Vaesusest väljatulemiseks ei piisa peredele siiski vaid rahalistest toetustest ja hüvitistest, pigem
ootavad pered riigilt tuge teenuste näol.14 Seetõttu on peale toetuste oluline arendada peredele
suunatud teenuseid, mis toetaksid nii töö-, pere- ja eraelu ühitamist kui laste heaolu.
Töö- ja pereelu paremale ühitamisele on võimalik kaasa aidata üldiselt inimeste
perekonnaga seotud kohustuste või tööga seotud kohustuste kergendamisega. Eesti
perepoliitikat iseloomustab ema ja lapse kesksus, mis sageli tähendab piiranguid naiste tööhõives
osalemiseks. Hõivelõhe, mis iseloomustab kuni 6-aastaste lastega naiste ja naiste, kellel ei ole
kuni 6-aastaseid lapsi, hõivatust tööturul, on Eestis Euroopa keskmisest (2014. a 13,2%15)
oluliselt suurem (2014. a 23,4%), kuid aastaga on hõivelõhe veidi vähenenud (2013. a 26,3%).
Väikelastega isade hõivatus tööturul sel perioodil hoopiski suurenes16, mille põhjuseks võib olla
meeste täienenud vastutus pere ülalpidamise eest olukorras, kus naine on lapsega kodus. Samuti
soosivad eestimaalaste hoiakud isade puhul suuremat seotust tööga ning emade puhul kodu ja
laste hooldamisega. 2013. aastal tehtud soolise võrdõiguslikkuse monitooringu kohaselt
eelistaksid eelkooliealiste lastega pered pere- ja tööelu ühitamise viisidest kõige enam seda, kus
isa töötaks täisajaga ja ema osalise tööajaga (38% isadest ja 45% emadest). Samuti ilmneb
asjaolu, et isadel on võrreldes emaga oluliselt raskem kasutada väikelapsega seotud puhkusi või
taotleda töökorralduses vajalikke muutusi . Monitooringu tulemusi saab seletada nii isade endi
traditsioonilisi soorolle soosivate hoiakute kaudu kui ka tööandjate hoiakutega, et töö- ja pereelu
ühitamine on peamiselt emade probleem.17 Seetõttu vajavad tööandjate sellekohased teadmised
ja hoiakud kujundamist. Samuti on oluline pakkuda paindlikke töövõimalusi ning kättesaadavat ja
kvaliteetset lapsehoiuteenust, et vähendada vanemate suurt töö- ja hoolduskoormust.
Oluline roll töö-, pere- ja eraelu ühitamisel ning kaudselt ka vaesuse leevendamisel on
lapsehoiukohtade kättesaadavusel. Laste päevahoiu teenused võimaldavad vanematel olla
tööturul aktiivsed ning tööst saadava tulu kaudu tagada pere sissetuleku vajaduste katmine.
Kahjuks ei ole praegune alusharidust ja lapsehoidu pakkuv süsteem alati piisavalt paindlik,
mitmekesine, kättesaadav ega taskukohane arvestamaks lapsevanemate ja laste vajadustega. Nii
näiteks oli Statistikaameti andmetel 2015. aastal formaalse lastehoiuga hõlmatud 22,8% 0–2aastastest (EL-28 keskmine Eurostati 2014. a andmetel 28%) lastest ning 93% 3–6-aastastest
lastest, mis näitab vajadust täiendavate lapsehoiukohtade järele just alla 3-aastaste laste hulgas
13

Laste ja perede arengukava 2012–2012
Lapsed ja Eesti ühiskond. Väärtushinnangute uuring RISC. Lisa Eesti maa-aruandele. TNS Emor, 2006
15 Eurostat
16 Statistikaamet
17 Hansson, L., Roosalu, T. (2014) Töö- ja pereelu ühildamisega seonduvad hoiakud. Soolise
võrdõiguslikkuse monitooring 2013. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2014
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(2002. a Barcelona strateegia seadis eesmärgiks saavutada 2010. aastaks kuni 3-aastaste laste
hoiu ulatuseks vähemalt 33% ning 3-aastaste ja vanemate puhul vähemalt 90%). Lisaks
hoiukohtade kättesaadavusele on oluline ka pakutava teenuse kvaliteet. Täiendavat arendamist
vajab lapse õigustest ja heaolust lähtuv lähenemine, mis võiks nii alusharidus- kui
lapsehoiusüsteemis põhineda ühtsetel alustel.
Senisest enam tuleb väärtustada paremate peresuhete kujunemist, sest laste heaolu, areng
ja võimekus on seotud peresuhete püsivuse ja kvaliteediga. Eestis on muutumas kooselu
käitumismudelid: väheneb abielus olevatele vanematele sündinud laste osakaal (2000. a 45,5%-lt
2014. a 40,6%-le), lahutuste määr on kõrge, kuid viimastel aastatel on see taas langema hakanud
(2014. a oli abielude ja lahutuste suhe 1,9318, 2012. a 1,87) ning hinnanguliselt on ka vabaabielud
muutuvad.19 Vanemate lahkumineku juures on äärmiselt oluline tagada laste heaolu ja turvatunne,
võimalus soovi korral mõlema vanemaga suhelda, samuti anda vanemale võimalus suhelda oma
lapsega. Kui suhtekriisi sattunud vanemad ei leia keerulises olukorras rahulikke lahendusi, jäävad
suurimaks kaotajaks lapsed, sest see puudutab nende kindlustunnet tuleviku suhtes ning võib
negatiivselt mõjutada ka nende vaimset tervist.
Lapse heaolu tagamiseks ja hilisemate tõsiste probleemide (riskikäitumine, laste väärkohtlemine,
koolist väljalangevus jne) ennetamiseks on esmatähtis suurendada vanemaharidusalast
teadlikkust, laiendada vanemlust toetavate teenuste valikut ning parandada nende
kättesaadavust. Oluline roll on ka isade kaasamist toetavatel meetmetel, sest isade suurem
osalus pereelus parandab pereelu kvaliteeti, aitab kaasa sidemete säilimisele lastega ka lahutuste
korral ning suurendab sündimust.
Sotsiaalse ja majandusliku toimetulematusega seotud probleemid võivad viia laste perest
eraldamiseni. Varase märkamise ja õigeaegse sekkumise puudumine väljendub peredest
eraldatud ja asendushooldusele paigutatud laste suures arvus. Sotsiaalministeeriumi andmetel
viibis 2015. aasta lõpu seisuga asendushooldusel (eestkostel, perekonnas hooldamisel ja
asenduskodus) 2514 last (1,02% 0–17-aastastest lastest Eestis), neist oli riiklikul hoolekandel
asenduskodudes 1031, perekonnas hooldamisel 205 ja eestkostel 1278 last. Lisaks lapsendati
aasta jooksul pereväliselt 50 last. Asendushooldust vajavate laste suur arv viitab lapsi
kasvatavatele peredele suunatud teenuste tõhustamise ja ulatuslikuma lastekaitsetöö vajadusele,
suurendades seeläbi laste võimalusi elada kodus ning vajaduse korral saada kõige kiiremat ja
efektiivsemat abi. Senini on lastekaitsetöös tegeletud rohkem tagajärgede leevendamise kui
ennetustööga, millega kaasnevad kokkuvõttes aga ka suuremad kulutused. Näiteks kulus
asendushooldusele 2015. aastal 17,6 miljonit eurot20, ennetavaid teenuseid on rahastatud
kordades vähem.
Abi vajavale lapsele õigeaegse ja kvaliteetse teenuse tagamiseks on vajalik tõhusa
lastekaitsesüsteemi ning professionaalsete spetsialistide (arstid, õpetajad, lastekaitsespetsialistid
jt) ja koostöövõrgustike olemasolu. Eestis ei ole piisavalt lastekaitsespetsialiste ning piirkondlikud
erinevused on väga suured. 2015. aastal oli Eestis keskmiselt ühe lastekaitsetöötaja kohta 1091
last (2010. a 1371last, 2005. a 1726 last21). Seda suhet on mõjutanud nii kuni 17-aastaste laste
arvu vähenemine kui ka lastekaitsetöötajate arvu mõningane kasv (2015. aasta lõpu seisuga
töötas Eestis täisajaga 179 lastekaitsetöötajat ja osaajaga 131 lastekaitse tööd tegevat töötajat,
neist maakondades 18 ja kohalikes omavalitsustes 292). Piirkondlikke erinevusi aitaks
leevendada lapsi ja peresid toetavate tegevuste ja eri valdkondade vahelise koostöö ühtne
koordineerimine ning riigipoolse toe suurendamine kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse
suurendamiseks. Selleks luuakse 2016. aastal jõustunud lastekaitseseadusega lastekaitse riiklik
korraldus, tõhustatakse järelevalvet ja toetatakse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöö kvaliteedi
Statistikaamet, 2012. aastal sõlmiti 5888 abielu ning lahutati 3142 abielu.
Järviste, L., Kasearu. K, Reinomägi, A. (2008). Abielu ja vaba kooselu: trendid, regulatsioonid, hoiakud.
Poliitikaanalüüs. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 4/2008
20 Arvesse on võetud ainult otsesed kulutused asenduskoduteenuse osutamiseks ja ning riiklike toetuste
summasid eestkostel ja perekonnas hooldamisel viibivatele lastele (Sotsiaalministeerium ja
Sotsiaalkindlustusamet)
21 Kasutatud on Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu.
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parandamist. Lastekaitseseadus kohustab lastekaitsetöötajat omandama sotsiaaltöötaja kutse
spetsialiseerumisega lastekaitsele. Seaduse alusel hakatakse lastekaitsetötöajatele pakkuma
süsteemset täienduskoolitust ja töönõustamist. Lastekaitsetöö tõenduspõhisuse suurendamiseks,
laste vajaduste väljaselgitamiseks ning vajadusele vastava sekkumise määramiseks töötatakse
välja standardiseeritud hindamisvahendid.

2. Sotsiaalne kaitse
Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi võib jagada sotsiaalkindlustuseks ja sotsiaalhoolekandeks
(ehk sotsiaalteenused ja -toetused ning vältimatu ja muu abi). Sotsiaalkindlustusega püütakse
kompenseerida
inimeste
sissetulekute
vähenemist
või
kulutuste
suurenemist.
Sotsiaalkindlustushüvitiste ja toetustega tagatakse inimestele kaitse kogu elukaare jooksul. Eesti
sotsiaalkindlustussüsteem jaotub mitmeks suureks valdkonnaks: pensioni-, ravi- ja
töötuskindlustus, riiklikud peretoetused ja vanemahüvitis. Pensioni-, ravi- ja töötuskindlustus
baseeruvad inimeste osamaksetel ning on sõltuvad nende sissetulekust, kuid neid mõjutavad
oluliselt muudatused elanike vanuskoosseisus ja majanduses. Kuna tegemist on globaalsete
mõjudega, mida vältida ei ole võimalik, peab sotsiaalkindlustussüsteem muutuvate oludega toime
tulema.
Sotsiaalhoolekandes osutatakse inimestele vajaduspõhiselt iseseisvat elamist, toimetulekut ja
töötamist toetavaid ning ühiskonda kaasamist parandavaid teenuseid (nt teenused lastele,
eakatele, puudega inimestele, sotsiaalmajanduslike probleemidega inimestele), makstakse toetusi
ning osutatakse abi puuduse korral (toimetulekutoetus) ja vältimatut abi.
Riigieelarvest tehtavad kulutused sotsiaalhoolekandele olid 2015. aastal 79,9 miljonit eurot,
moodustades SKP-s ja riigieelarve kulutustes suhteliselt väikese osa (vastavalt 0,39% ja 0,96%).
Võrreldes 2014. aastaga kasvasid kulutused sotsiaalhoolekandele 5,6 miljoni euro võrra (7,6%).
Erinevalt 2014. aastast, mil kulutused sotsiaaltoetustele toimetulekutoetuse maksmiseks kulunud
vahendite arvel vähenesid, kasvasid 2015. aastal sotsiaaltoetuseks kasutatud vahendid 5,1%.
Sotsiaalteenuste osutamiseks kasutatud vahendid kasvasid samas võrdluses 14,8%.
Kulutuste põhiline kasv toimus vajaduspõhise peretoetuste, erihoolekandeteenuste ja
soodustingimustele eraldatavate proteeside, ortopeediliste ja muude tehniliste abivahendite kasvu
arvel.
Kui vajaduspõhine peretoetus kasvas 2014. aastal võrreldes tema käivitamise algusaastaga
(2013) 1,9 korda, ulatudes 2014. aastal 599,5 tuhande euroni, siis 2015. aastal maksti
vajaduspõhist peretoetust 3436,3 tuhat eurot, mis on 5,7 korda rohkem kui 2014. aastal.
Rahuldatud taotluste arv kasvas samal ajal vaid 23,3%. Kulutuste kasvu mõjutas kõige enam
vajaduspõhise peretoetuse suuruse kasv. Kui 2014. aastal oli peretoetuse suurus ühe lapsega
perele 9,59 eurot kuus, kahe ja enama lapsega perele 19,18 eurot kuus, siis 2015. aastal olid
need suurused vastavalt 45 eurot ja 90 eurot kuus. Kasv seega ligi 4,7 kordne. Samuti mõjutas
vajaduspõhiseks peretoetuseks kasutatud vahendite kasvu ka sissetulekupiiri 10%-line kasv.
2015. aastal oli vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 329
eurot kuus, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 164,5 eurot kuus ja igale
alla 14-aastasele perekonnaliikmele 98,7 eurot kuus (2014. aastal: esimesele perekonnaliikmele
299 eurot kuus, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 149,5 eurot kuus ning
igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 89,7 eurot kuus).
Kuigi erihoolekandeteenuste kulutuste kasv 2015. aastal oli võrreldes 2014. aastaga (kasv 8,5%
ehk 1721,1 tuhat eurot) aeglasem (2014. aastal oli kasv 2013. aastaga võrreldes 16,7% ehk
2876,7 tuhat eurot), on nende kulutuste osatähtsus sotsiaalhoolekandele riigi poolt tehtavates
kulutustes endiselt suurim, moodustades 2015. aastal 27,4%.
Kulutuste kasv võrreldes eelmiste aastatega on tingitud kõigi erihoolekandeteenuste
maksimaalsete maksumuste ning toetavate teenuste saajate arvu kasvust. Kui toetavate teenuste
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kohtade arv vähenes perioodil 2009‒2012 pidevalt, keskmiselt 32 teenusekohta aastas, siis
perioodil 2012–2015 suurenes see keskmiselt 393 kohta aastas.
1178,8 tuhande euro (15,1%) võrra (kasvasid kulutused proteeside, ortopeediliste ja muude
abivahendite hinna osaliseks kompenseerimiseks. See võimaldas 2015. aastal võrreldes 2014.
aastaga aidata enam 5479 abivahendeid vajavat inimest.
2015. aastal jätkus välisfinantseeringute kaudu riiklike hoolekandeprogrammide rahastamise kiire
kasv (võrreldes 2014. aastaga
oli kasv
2,3-kordne). 2015. aastal rahastati erinevaid
hoolekandeprogramme 3588,8 tuhande euro väärtuses, millest välisvahendid moodustasid
3050,5 tuhat eurot.
Kulutused laste riiklikuks hoolekandeks on püsinud viimase viie aasta jooksul 12,7–13,7 miljoni
euro vahel. 2014. aastal kulutused laste riiklikule hoolekandele eelmise aastaga võrreldes
mõnevõrra kasvasid (kasv 943 tuhat eurot ehk 7,4%). Kasv tulenes asenduskoduteenust saavate
laste pearaha 4,8%-lisest kasvust võrreldes 2014. aastaga (puudega lapse ja alla 3-aastase lapse
pearaha 1173 eurolt 1230 eurole ja vanemate laste pearaha 758 eurolt 795 eurole).
Sotsiaalkindlustusele22 tehtavad kulutused olid 2015. aastal 2140,9 miljonit eurot, millest
75,3% moodustasid kulutused riiklikule pensionikindlustusele, 16,7% peretoetustele ja
vanemahüvitisele, 2,9% puudega inimeste sotsiaaltoetustele ning 3,8% erijuhtudel riigieelarvest
makstavale sotsiaalmaksule. Ajavahemikul 2011–2015 kasvasid kulutused sotsiaalkindlustusele
kokku 431,3 miljonit eurot (25,2%).
Kulutuste kasvust
71,1% langes riiklikule pensionikindlustusele (kasv 23,5%), 20%
peretoetustele ja vanemahüvitisele (kasv 31,7%), 1,9% puudega inimeste sotsiaaltoetustele (kasv
14,8%) ja 5,2% erijuhtudel riigieelarvest makstavale sotsiaalmaksule (kasv 38,2%). Erijuhtudel
riigi poolt makstava
sotsiaalmaksu kasvu mõjutas sotsiaalmaksu tasumine töötava
töövõimetuspensionäri eest (kasv 2011. aastaga võrreldes 14,9 miljonit eurot, s.o 2,6 korda).
Peretoetuste ja vanemahüvitise kasvu mõjutasid
2015. aastal toimunud muudatused
lapsetoetuse määrades. Nii kasvas 2015. aastal lapsetoetuse määr esimesele ja teisele lapsele
45 euroni kuus 2014. aasta 19,18 euro asemel. Alates kolmandast lapsest oli lapsetoetuse määr
2015. aastal 100 eurot 2014. aasta 76,72 euro asemel.
Kokku kasvasid selle tulemusel 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga ainuüksi peretoetused 78,6
miljoni euro võrra ehk 78,2% (100,5 miljonilt eurolt 2014. aastal 179,1 miljoni euroni 2015.
aastal).
Sotsiaalkindlustusele tehtavate kulutuste kasv mõjutas ka kulutuste osatähtsuse kasvu SKP-s ja
riigieelarves. Nii oli 2015. aastal sotsiaalkindlustuse kulutuste osakaal SKP-s 10,5% ja
riigieelarves 25,7%. Need on kõrgemad kui 2014. aastal, mil osatähtsused olid vastavalt 9,7% ja
25,0%. 2011. aastaga võrreldes on osatähtsus SKP-s samuti 0,2 protsendipunkti võrra kõrgem,
kuid riigieelarves on sotsiaalkindlustuse kulude osatähtsus vähenenud 2,0 protsendipunkti.
Sotsiaalkindlustuse keskseks küsimuseks on pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine
vananevas ühiskonnas. Sotsiaalkindlustushüvitiste ja toetustega tagatakse inimestele kaitse
kogu elukaare jooksul, vähendades seeläbi vaesusriski sattumist. Seoses rahvastiku
vananemisega on oodata tööealise elanikkonna olulist vähenemist võrreldes pensioniealistega.
Kui 2012. aastal oli ühe pensioniealise inimese kohta ligi neli tööealist elanikku23, siis
2060. aastaks on see suhe prognoosi kohaselt oluliselt alla kahe.24

22

Kulutused sotsiaalkindlustusele sisaldavad sotsiaalmaksutuludest ning riigieelarvest rahastatavaid
pensione ja pensionilisasid, riiklikke peretoetusi ja vanemahüvitist, puudega inimeste sotsiaaltoetusi, samuti
muid peredele makstavaid toetusi ja hüvitisi.
23 Kasutatud on Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu andmed.
24 Vt lisaks Euroopa Komisjon. Ageing Report, 2009
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2010. aastal võeti vastu riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatus, mis sätestas pensioniea
tõusu 63 aastalt 65 aastale kolm kuud aastas iga järgmise sünniaasta kohta alates 2017. aastast.
Võib eeldada, et pensioniea tõstmise mõju majandusele on positiivne, kuna inimesed töötavad
kauem ning teisest küljest vähenevad riigi sotsiaalkulud.
Lähiaastatel on sotsiaalkindlustuses oluline peretoetuste ja -hüvitiste süsteemi abil toetada pereja rahvastikupoliitika eesmärkide täitmist. Sotsiaalseadustiku ettevalmistamise raames on
koostatud perede eriosa kontseptsioon, mis hõlmab kolme sotsiaalkindlustusskeemi, kus
kindlustusriskiks on lapse sünd ja tema kasvatamisega kaasnevad pere suurenevad kulutused,
arvestades, et laps ise endale ülalpidamist ei teeni.
Nende sotsiaalkindlustushüvitiste liikide suhtes, mille hüvitisi puudutavad osad on Eesti Euroopa
sotsiaalkindlustuskoodeksist ratifitseerinud, tuleb tagada vastavus koodeksis kehtestatud
standardile. Kuna eesmärk on võetud kohustusi täita ja vastavust standardile hoida, on selleks
koos elatustaseme tõusuga vaja tõsta ka sotsiaalkindlustushüvitiste taset.
Eesti on ratifitseerinud ka parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta, mille artikli 12 lõike 1
rakenduspraktika kohaselt peab sissetulekut asendavate minimaalsete sotsiaalkindlustushüvitiste
tase olema vähemalt 40% mediaanekvivalentnetosissetulekust arvutatuna Eurostati suhtelise
vaesuse piirist. Eesti ei täida nimetatud nõuet töötutoetuse, minimaalse töötuskindlustushüvitise ja
rahvapensioni (ja sellest arvutatud töövõimetuspensioni) taseme osas.
Puudega inimeste osakaal rahvastikus kasvab. Eestis, nii nagu teisteski Euroopa Liidu
liikmesriikides moodustavad puudega inimesed märkimisväärselt suure elanikkonnarühma. Eestis
moodustavad inimesed, kellele on puude raskusastme kehtiv otsus, kogu rahvastikust 2016.
aasta alguse seisuga 11,1% (146 343 inimest), kellest 59% on naised ja 41% mehed. Nendest
65-aastaseid ja vanemaid on 51%, 16–64-aastaseid 41% ja 0–15-aastaseid 7%. Kõige
sagedamini esineb liikumispuuet, liitpuuet, muud puuet (somaatilised haigused jne) ja psüühilist
erivajadust (vähem nägemis-, kuulmis- ning keele- ja kõnepuuet).25
Puudega inimeste osatähtsuse kasv on põhjendatud eluea pikenemisega ja meditsiini arenguga.
Oluliseks teguriks on ka inimeste suurem teadlikkus riiklike soodustuste saamise võimalustest.
Teisest küljest on puudega inimeste osakaalu kasvu mõjutanud majandustingimused, kus
halvema tervisega inimesed taotlevad püsivat töövõimetust ja/või puude määramist sissetuleku
saamise eesmärgil. Puudega inimeste osakaal maakonniti on väga erinev. Nii näiteks oli
2016. aasta alguses puudega inimeste osakaal Harjumaal (Tallinnata) keskmiselt 6%,Tallinnas
7%, kuid Põlvamaal 25%.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel on kasvanud ka püsivat töövõimetust taotlevate inimeste arv.
Kui veel 2008. aastal oli Eestis 71 400 töövõimetuspensionäri, siis 2015. aasta lõpul juba üle
98 368. Töövõimetuspensionäride ja tööealiste elanike (20–64-aastased) arvu suhe oli Eestis
2012. aasta alguses 11,3%, mis on tunduvalt rohkem kui OECD riikides keskmiselt.
Sotsiaalkindlustussüsteemi
efektiivsuse
oluliseks
takistajaks
on
saanud
aegunud
töövõimetushüvitiste skeem, millele juhtis tähelepanu Poliitikauuringute Keskus Praxis uuringus
„Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused“.26 Kuna riik on võtnud
kohustuse osaliselt hüvitada puudega inimestele puudest tulenevaid lisakulutusi ja maksta
asendussissetulekut püsiva töövõimekaotuse korral, toob see kaasa aasta-aastalt kulude
suurenemise sotsiaalkaitse valdkonnas. Sellest tulenevalt on töövõimetussüsteem
ümberkorraldamisel. Uus töövõimehindamise süsteem rakendub sujuvalt ja seda 2016. aasta 1
juulistalguses vaid neile, kellel ei ole kehtivat püsiva töövõimetuse otsust. Senised
töövõimetuspensionärid liiguvad uude töövõime hindamise süsteemi alates 2017. aasta algusest,
kui nende senine püsiva töövõimetuse otsus lõpeb ja nad taotlevad töövõime hindamist. Uue
süsteemi oluline erinevus võrreldes vanaga on aktiivsusnõude rakendamine töövõimetoetuse
25

Sotsiaalministeeriumi andmetel (2016)
Uuringu raport
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Tervishoid/Eesti_tervishoiu_rahastamise_jatkusuutlikkus/Ees
ti_sotsiaalkindlustussuesteemi_jaetkusuutliku_rahastamise_voimalused_taeisversioon.pdf
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saamisel. Töötukassa teenuste saamises aktiivne osalemine valmistab töötaja paremini ette
tööturu vajadustele, mis omakorda loob eeldused paremini tasustatava töö saamiseks.
Puudega inimeste ühiskonnas osalemise, hariduse omandamise ja tööhõive soodustamise
seisukohalt on oluline muuta keskkond nii füüsiliselt kui sisuliselt juurdepääsetavaks. Toetudes
riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste infole, võib kokkuvõtlikult öelda, et juba praegu kasutusele
võetavate meetmete tulemusena parandatakse juurdepääsetavust pidevalt. Avalikele teenustele
juurdepääsu osas on pilt haldusalati üsna erinev, mis on osaliselt seotud ka avalikkusele
osutatavate teenuste mahuga. Täpset ülevaadet eraettevõtjate osutatavate avalike teenuste
juurdepääsetavuse kohta ei ole, kuid positiivsena võib välja tuua asjaolu, et paljud erapakkujad on
olnud paindlikud ja juurdepääsuks vajalike tingimustega juba praegu arvestanud. Tööandjate
teadlikkuse suurendamisega tegeletakse süstemaatiliselt nii Sotsiaalministeeriumi, Eesti
Töötukassa kui Eesti Puuetega Inimeste Koja eestvedamisel. Ka uus 2016. aastast rakenduv
töövõime hindamise ja töövõime toetuse süsteem näeb ühe tegevusena ette tööandjate
teadlikkuse suurendamise vähenenud töövõimega inimeste väärtustamisel tööjõuna, samuti
tööandjale võimaluse kompenseerida töökohtade ja nendele juurdepääsude kohandamise
kulutused.
Hoolekandeteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Inimeste (sh vanemaealiste ja puudega
inimeste) töötamise toetamiseks, võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja ühiskonnaelus
osalemiseks osutatakse vajadustele vastavaid hoolekandeteenuseid. Teenuste pakkumisel ja
arendamisel on põhisuund iseseisvat elamist toetavatele meetmetele. Näiteks osutatati
2015. aasta lõpus toetavaid erihoolekandeteenuseid (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise
toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus) 3874 inimesele27, mis
moodustab erihoolekandeteenuste kogumahust 58% (lisaks toetavatele erihoolekandeteenustele
ka ööpäevaringne erihooldusteenus) ehk võrreldes 2014. aastaga 3% rohkem. Ühe
ööpäevaringse erihoolekande teenusekoha kohta oli 2015. aasta seisuga 1,4 toetavat
erihoolekande teenusekohta (2014. aastal 1,2 kohta). Ööpäevaringsete teenusekohtade
vähendamisele ja nimetatud suhte suurenemisele aitab kaasa see, et erihoolekandeteenust
saavate inimeste toimetuleku parandamiseks ning teenuste kodusemas keskkonnas pakkumiseks
reorganiseeritakse suured (rohkem kui 30 kohalised) ööpäevaringsed teenusekohad. 2015. aasta
seisuga elas 67% kõigist ööpäevaringset erihooldusteenust saavatest psüühilise erivajadusega
inimestest enam kui 30 inimesega teenuseüksustes.
Kohalike omavalitsuste sotsiaalse kaitse kulutused (toimetulekutoetuseta) moodustasid
2015. aastal 113,6 miljonit eurot, mis oli kohalike omavalitsuste kogukulutustest 7,2% (koos
toimetulekutoetusega oli kulutuste osakaal 8,3%). Võrreldes 2014. aastaga kasvas mõnevõrra
sotsiaalse kaitse kulutuste osakaal kohalike omavalitsuste kogukuludes (toimetulekutoetuseta olid
sotsiaalse kaitse kulutused 2014. aastal
6,8%, toimetulekutoetusega 8,1%).Erinevaid
sotsiaalteenuseid osutavate kohaliku omavalitsuse üksuste arv on viimastel aastatel
kasvanud ning pakutavate hoolekandeteenuste kättesaadavus paranenud, kuid erineb oluliselt
omavalitsuseti. Näiteks osutati 2015. aastal nelja sotsiaalteenust 51 omavalitsuses (23,9%
omavalitsuste koguarvust28), viit teenust 40 omavalitsuses (18,8%),
kuut teenust 33
omavalitsuses (15,5%) ja seitset teenust 16 omavalitsuses (7,5%). Seega osutati 2015. aastal
vähemalt nelja või enamat sotsiaalteenust 140 omavalitsuses, mis on nende koguarvust 65,7%
2014. aastal oli 4 ja enamat sotsiaalteenust osutavaid omavalitsuse üksusi 130 (60,5% nende
koguarvust). Samas peab arvestama, et teenuse osutamist mõjutab vajadus teenuse järele ning
teenuse osutamisel arvestatakse abivajaja soovi või abivajavale isikule parimat olukorda (nt
hooldekoduteenuse asemel osutada inimesele teenuseid tema kodus). Siinjuures tuleb märkida,
et 2015. aastal osutati üheksa maakonna kõigis omavalitsusüksustes vähemalt kahte teenust ning
neist viies maakonnas vähemalt kolme teenust. Kõige sagedamini osutatavad teenused on
puudega inimeste hooldamine, eluasemeteenus ja koduteenus. Neid teenuseid osutavate

Selle arvu sees on arvestatud teenust saavad isikud topelt, kuna üks isik võib saada mitut toetavat
erihoolekandeteenust korraga.
28 Aastatel 2010-2013 oli kohaliku omavalitsuse üksusi 226, 2014. aastal 215, 2015. aastal 213.
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kohaliku omavalitsuse üksuste osatähtsus omavalitsuste koguarvus oli 2015. aastal vastavalt
96,7%, 81,7% ja 82,2%.
Kuna kohalike omavalitsuste erinevused hoolekandelise abi tagamisel on suured ning paljud
omavalitsused ei suuda pakkuda minimaalset nõutud hulka hoolekandeteenuseid (12 teenust
tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest), on teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisel
oluline toetada kohalike omavalitsuste kompetentsust ja koostööd teenuste arendamisel.
Riigi poolt on korraldatud need hoolekandeteenused, mida teenuse keerukusest tulenevalt ei ole
mõistlik kohalikul tasandil korraldada (nt erihoolekanne, rehabilitatsiooniteenus). Ehkki nii
teenusekasutajate arv kui ka teenuste rahastamine on viimastel aastatel üldjoontes suurenenud,
on nii erihoolekandeteenuste kui ka rehabilitatsiooniteenuste soovijatele järjekorrad säilinud. Kuigi
erihoolekandeteenuste saamise järjekord perioodil 2014–2015 mõnevõrra
vähenes, ei
saavutanud vähenemise tempo prognoositud taset. Erihoolekandeteenuste järjekorrad on
võrreldes 2015. aastaga pikenenud. Kui 2015. aasta alguses oldi järjekorras 1022 teenusekohale,
siis 2016. aasta alguseks juba 1036 teenusekohale.29 Üheks järjekordade mahtu suurendavaks
teguriks on ka see, et erihoolekandeteenust saavad isikud võivad end järjekorda võtta ka siis, kui
juba saavad teenust mõnes asutuses, kuid soovivad teenuse saamise kohta vahetada. Samuti
suurendab järjekordi n-ö kunstlikult see, kui ööpäevaringset erihoolekandeteenust saav isik võtab
ennast järjekorda mõne toetava teenuse saamiseks ning püsib seal seni, kui tema ööpäevaringse
teenuse saamine lõppeb. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli 2015. aasta alguses 64 sellist
isikut, kes juba said teenuseid ning ootasid mõne muu teenuse saamist, sh 12 inimest neist
ootasid n-ö vahetajana ehk teenust teises asutuses.30 Isikute arvu poolest on järjekord võrreldes
2014. aastaga vähenenud. 2014. aasta alguse seisuga oli järjekorras 942 isikut, 2016. aasta
alguse seisuga aga 40 isikut vähem ehk 902 isikut.
Ka rehabilitatsiooniteenuste järjekorra vähenemine ei ole saavutanud prognoositud taset ja on
olnud viimastel aastatel kõikuv – kui 2013. aasta alguseks oli järjekorras 11 314 inimest31, siis
2014. aasta alguseks vähenes rehabilitatsiooniteenuste järjekorras olijate arv 7042-ni ehk
2013. aastaga võrreldes enam kui kolmandiku (ca 38%). 2015. aasta alguse seisuga ootas
rehabilitatsiooniteenuse saamist 2015. aastal (ja hiljem) kokku 9870 inimest. Selleks, et oluliselt
lühendada teenuste järjekordi, on vaja korrigeerida riiklike hoolekandeteenuste osutamise
skeeme. Samuti on järgnevatel aastatel vaja lisaks hoolekandeteenuste kättesaadavuse
tagamisele tegeleda nende kvaliteedi ühtlustamise ja järelevalvega nii riigi kui kohalikul tasandil.
2014. aastaks on selgelt ilmnenud probleem, mis takistab piisavalt kiiret teenust saada soovijate
järjekordade vähendamist, s.o teenuseosutajate valmisolek ja suutlikkus vajalikes mahtudes
kvaliteetset teenust osutada. Samas peaks rehabilitatsiooniteenuseid saada soovijate
järjekordade vähenemiseks püstitatud eesmärki aitama otseselt saavutada 2016. aasta alguses
kehtima hakanud täiendav põhjalik rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamine. Uus kehtima
hakanud kord peaks välistama olukorra, kus rehabilitatsiooniteenust saama suunatakse isik, kes
seda teenust tegelikult ei vaja, kuid muu teenus (on selleks siis taastusravi või mõni kohaliku
omavalitsuse poolt pakutav hoolekandeteenus) ei ole kättesaadav.Järjekordade vähenemisele
aitab kaasa ka 2016. aastal rakendunud rahastamise korra muutus – seni kehtinud kord, kus
teenuse osutajaga sõlmiti leping koos rahaliste mahtudega, asendus rahade liikumisega koos
rehabilitatsiooniteenuse vajajaga. See võimaldab isikul teenuse osutajat valida.
Vältimaks kallitele institutsionaalsetele teenustele ja hüvitistele tehtavate sotsiaalkaitsekulutuste
kiiret kasvu, muutub oluliseks toimetulekuraskuste süvenemist ennetavate ning koduses
keskkonnas elamist toetavate kulutõhusate hooldusteenuste (sh koduhooldus, häirenuputeenus,
eluruumi kohandamine) kättesaadavuse parandamine. Paraku toimub liikumine selle eesmärgi
saavutamiseks suhteliselt aeglaselt. Näiteks, 2015. aasta jooksul sai täiskasvanute
hooldamisteenust hoolekandeasutuses 9543
65-aastast ja vanemat inimest ning
29

Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalkindlustusamet, 2015.
31 Kuna isik saab olla samal ajal ühe ja sama teenuse järjekorras mitme teenuse pakkuja juures, sisaldab
järjekord korduvaid isikuid. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet.
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avahooldusteenuseid 9583 65-aastast ja vanemat inimest. Kokku oli teenusekasutajaid seega
19126
ehk 7,7% 65-aastastest ja vanematest inimestest (2014. aastal 7,4%; võrreldes
2014. aastaga on hooldamisteenuse kasutajate arv hoolekandeasutuses kasvanud ligi 7,5% (ehk
664 inimese võrra), avahooldusteenuse kasutajate arv 4,3% (397 inimese võrra). Seega on
avahooldusteenuse kasutajate arvu kasv 2014. aastaga võrreldes tagasihoidlikum. Koduteenuse
kui suurima kasutajate arvuga avahooldusteenuse (2015. aastal 58,3% avahooldusteenuste
kasutajatest) kasutajate arvu kasv on viimastel aastatel olnud 2,4–3,6% vahel.
Rehabilitatsiooniteenuse kasutajate arv vanemaealistel kasvas 2014. astaga võrreldes 204 isiku
võrra (5,6%). Samas on hooldusabivajadus 65-aastaste ja vanemate inimeste hulgas oluliselt
suurem.32 Eelisarendada tuleb eelkõige avahooldusteenuseid, mille maht võiks moodustada
hinnanguliselt 2/3 kogu formaalsetest hooldusteenustest. 2014. aastal oli see 3,5% avahoolduse
kasuks, st avahooldusteenuste kasutajaid oli 2014. aastal 3,5% rohkem kui institutsionaalse
teenuse kasutajaid, 2015. aastal olid need arvud peaaegu võrdsed (avahooldusteenuste
kasutajaid oli 9583 ja hoolekandeasutustes viibijaid 9543). Koduste teenustega saab olla ka
paindlikum olukordades, kus inimese vajadus muutub. Koduste teenuste arendamisega võib
väheneda ka institutsionaalsete teenuste vajadus. Avahooldusteenuste kasvu ühe võimalusena
nähakse teenuste osutamise katteallikana ESFi vahendeid, mida saavad kohaliku omavalitsuse
üksused taotleda avatud taotlusvoorude kaudu.
Ka pereliikmed vajavad tuge omastehoolduse korraldamisel. Omastehooldusega on praegu
eelduste kohaselt hõivatud ligikaudu 60 000 inimest. Suur hoolduskoormus mõjutab inimeste
osalust tööelus ja panustamist majanduse arengusse, nt puudega lapse hooldajatest 22% on
pidanud hooldamise tõttu loobuma töölkäimisest33 ja 2014. aastal hooldas 16,3%34 kõigist
hoolduskoormuse tõttu tööturult eemal olevatest 15–74-aastastest inimestest oma täiskasvanud
pereliiget. Tulenevalt pikaajaliste töötute suurest osakaalust ning puudega inimeste
madalast
tööhõive
määrast
on
suurenenud
nõudlus
töötamist
toetavate
hoolekandeteenuste järele. Nimelt võib pikaajalisi töötuid ja puudega inimesi pidada
riskirühmadeks, kelle aktiivset osalemist tööturul tuleb toetada. Kuna puudega tööealised on
enamasti ka püsiva töövõimekaoga inimesed, siis puudega inimeste aktiivset osalemist tööturul
toetab väljatöötamisel olev uus töövõime hindamise ja töövõimetoetuse süsteem, mis lubab
edasistes prognoosides selle näitaja suhtes olla mõnevõrra optimistlikum. 2011. aastal oli 20–64aastaste puudega inimeste tööhõive määr 22,1%.
Toimetulekutoetuse statistika peegeldab majanduses toimuvaid muutusi. Alates 2011. aasta
teisest poolest hakkas vähenema toimetulekutoetuse saajate ning rahuldatud taotluste arv.
2011. aasta jooksul maksti toimetulekutoetust 24 332 leibkonnale ning kokku rahuldati 161 641
toimetulekutoetuse taotlust, mis on 2,1% vähem kui 2010. aastal. Toimetulekutoetust sai 44 647
inimest, mis oli 3,4% rahvastikust. 2015. aasta jooksul maksti toimetulekutoetust 14 605
leibkonnale ning rahuldati 89 950 toimetulekutoetuse taotlust. Toetust sai 26 301 inimest, s.o
2,0% rahvastikust. 2015. aastal toetust saanud inimeste arv moodustas 2011. aastal toetust
saanutest 58,9% ja 2014. aastal toetust saanute arvust 87,4%. Toimetulekutoetust saanud
leibkondi oli 2015. aastal 14 605, mis on 11,9% (ehk 1966 leibkonda) vähem kui 2014. aastal ning
ligi 1,7 korda (ehk 9727 leibkonda) vähem kui 2011. aastal. 2015. aasta jooksul rahuldati 89 950
toimetulekutoetuse taotlust. Seega vähenes taotluste arv võrreldes 2014. aastaga 11,2% ja
võrreldes 2011. aastaga 1,8 korda (71 691 taotluse võrra).
Kuigi kõige suurema osa toimetulekutoetust saanud leibkondadest moodustavad endiselt
registreeritud töötuga (sh pikaajalise töötuga) leibkonnad vähenes nende arv viimastel aastatel
Price Waterhouse Coopers „Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutliku eakate hooldussüsteemi
finantseerimissüsteemi väljatöötamine“ https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/etapp_iii_finantssusteem.pdf
33 Rääk, R. Mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega ning raske ja sügava psüühikahäirega arenguliste
ja hariduslike erivajadustega lastele osutatavate haridus-, tervishoiu-, rehabilitatsiooni- ja
sotsiaalteenuste sidustatud mudel. https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Lapsed_ja_pered/Puudega_laps/teenuste_sidustatud_mudeli_ettepanek.pdf
34 Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuring, 2014
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keskmisest kiirema tempoga. 2015. aastal vähenes toimetulekutoetust saanud töötuga
leibkondade arv võrreldes 2011. aastaga enam kui kaks korda (2,1 korda). Registreeritud töötuga
leibkondade rahuldatud taotluste arv vähenes samal ajal 2,3 korda. Eespool toodu avaldaski
peamist mõju toimetulekutoetust saanud leibkondade ja rahuldatud taotluste arvu vähenemisele.
Toimetulekutoetuse saajate arvu muutustega kaasnesid muutused ka toimetulekutoetuseks
kasutatud rahalistes vahendites. Kui 2011. aastal kulutati toimetulekutoetuse maksmiseks 23,757
miljonit eurot, siis 2013. aastal oli toetuse maksmise kulu 18,476 miljonit eurot, mis on 5,28
miljonit vähem kui 2011. aastal. 2014. aastal vähenesid toimetulekutoetuse maksmiseks kulutatud
vahendid võrreldes 2013. aastaga 7,4% (18,476 miljonilt eurolt 17,103 miljoni eurole) vaatamata
toimetulekupiiri tõstmisele 76,7 eurolt 90 eurole.
2015. aastal kulutati toimetulekutoetuse maksmiseks 15,0 miljonit eurot, mis on 2014. aastaga
võrreldes 2,1 miljonit eurot (ehk 12,3%) vähem ja 2011. aastaga võrreldes 8,75 miljonit eurot (ehk
36,8%) vähem.
Eesti lähiajaloo kõrgeim töötuse määr on suurendanud inimeste vaesusriski ja inimestevahelist
ebavõrdsust. Kuigi töötute hulgas on rohkem madalama haridustasemega või ebapiisava
kvalifikatsiooniga inimesi, ohustab tööpuudus ka kõrgema haridusega töötajaid. Kiirelt on
kasvanud laenu- ja liisinguvõlglaste arv, kelle seas põhiosa moodustavad nooremad, kõrgema
haridusega ja varasematel aastatel sagedasti just üle keskmise sissetulekut saanud, kuid
majanduskriisi ajal kas sissetuleku kaotanud või oluliselt vähenenud sissetulekuga inimesed,
moodustades uue, mittetraditsioonilise riskirühma.35
Eesti keskmine brutopalk oli 2014. aastal 1005 eurot (netopalk 799).36 2009. aasta keskmise
brutopalga languse järel on hakanud keskmine brutopalk taas tõusma. 2013. aastaga võrreldes
tõusis keskmine brutokuupalk 5,9%. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli 2013. aastal kõikides
maakondades sissetulek suurenenud, üle 19 173,49 eurose aastatulu deklareerijate osatähtsus
oli suurim Harjumaal (34% tulu deklaratsioonidest) ja Tartumaal (21%), kõige väiksem aga
Hiiumaal (1%), mis näitab suuri erinevusi elanikkonna sissetulekutes. Viimastel aastatel on
keskmisest tunduvalt suuremaid sissetulekuid omavate inimeste osatähtsuse kasv pidurdunud.
Statistikaameti andmetel oli 2015. aasta III kvartalis keskmine brutopalk 1045 eurot. Brutopalgast
olulisemat tähendust omab selle ostujõud. Reaalpalk (arvestab tarbijahinna indeksi muutuse
mõju) langes alates 2008. aasta IV kvartalist 11 kvartalit järjest, kuid positiivseks tuleb lugeda, et
alates 2011. aasta III kvartalist on reaalpalk võrreldes eelmise aasta samade kvartalitega
kasvanud. Statistikaameti 2015. aasta III kvartali andmetel tõusis reaalpalk eelmise aasta sama
kvartaliga võrreldes seitsmeteistkümnendat kvartalit järjest. Aastases võrdluses on reaalpalk,
milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud, tõusnud peale 2010. aasta langust
neljandat aastat järjest ning tõus ulatus 2014. aastal 6,0%-ni.37 Reaalpalga kasvu kiirenemisele
on mõju avaldanud tarbijahindade langus 2014. aastal.
Majanduskriisi ajal leibkondade sissetulekud vähenesid ning suur hulk inimesi sattus
toimetulekuraskustesse. Töötuse vähenemise ja sissetulekute suurenemise mõjul on paranenud
ka elanikkonna hinnangud oma pere majanduslikule olukorrale. 2015. aasta jaanuarikuu
tarbijabaromeetris hindas oma pere majanduslikku olukorda 12 kuu pärast paremaks 27% ning
samaks 50% uuringus osalenutest. 11% uuringus osalenutest leidis, et nende olukord on 12 kuu
pärast palju halvem.38 Ka Statistikaameti uuringute kohaselt on 2010. aastaga võrreldes
suurenenud nende elanike osakaal, kes hindavad elujärge aastatagusega võrreldes paremaks:
kui 2010. aastal oli nende osakaal 7,9%, siis 2012. aastal 12,2%.
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Statistikaamet. Vaesus Eestis 2010. http://www.stat.ee/38021
Statistikaamet
37 Reaalpalga kasvu kiirenemisele on mõju avaldanud ka tarbijahindade langus 2014. aastal. Allikas:
Statistikaamet
38 Konjunktuuri Instituut. Tarbijabaromeeter. http://www.ki.ee/
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Elanikkonna sissetulekute jaotust ja sotsiaalset olukorda iseloomustavad suhtelise
vaesuse määr ja absoluutse vaesuse määr, mis on sotsiaalse tõrjutuse kesksed näitajad. Kuni
2008. aastani püsis suhtelise vaesuse määr Eestis suhteliselt samal tasemel (2008. a 19,7%),
kuid 2009. aastal langes 15,8%-ni (EL-27 keskmine oli 16,4%). Kuna 2009. aasta suhtelise
vaesuse määra hüppelise languse taga oli ennekõike suhtelise vaesusepiiri langemine, mitte aga
väiksemat sissetulekut saanud inimeste sissetulekute hüppeline kasv, ei saa näitaja vähenemist
otseselt siduda olukorra paranemisega. Keskmise brutopalga languse pidurdumine ning hõivatute
arvu kasv 2010. aastal suurendas taas suhtelise vaesuse määra Eestis 17,5%-ni (EL-27
keskmine 16,9%). Eurostati andmetel oli 2011. aastal39 suhtelise vaesuse määr kõrgeim Kreekas
(23,1%) ja madalaim Tšehhis (9,6%).
Alates 2011. aastast on tööpuudus vähenenud ja elanikkonna sissetulekud suurenenud, kuid
samas on suurenenud ka sissetulekute ebavõrdsus, mistõttu 2013. aastal suurenes40 suhtelises
vaesuses elavate inimeste osakaal 22,1%-ni (2012. a 20,7%). 2014. aastal vähenes suhteline
vaesus 21,6%-ni. Sissetulekute suurenemise mõjul tõusis ka suhtelise vaesuse piir 394 euroni
(2013. a 358 eurot). Pidurdavat mõju suhtelise vaesuse näitajatele avaldasid nii suurenenud
tööhõive ja sissetulekute kasv kui ka realiseerunud sotsiaalse siirded, mis aitasid takistada
vaesusesse langemist. Nii näiteks oli suhtelise vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid (sh
pensionid) 2014. aastal 39,4% (2013. a 40,7%).
Lasteta leibkondadest olid 2014. aastal Eestis suuremas suhtelises vaesuses üheliikmelised
leibkonnad (52,4%). Seejuures oli taas üksikute naiste suhtelise vaesuse määr (56,3%) oluliselt
kõrgem kui üksikutel meestel (45,7%). Aastatel 2009–2011 oli olukord vastupidine. Kogu
elanikkonda kirjeldav suhtelise vaesuse määra ja sellega kaasneva ebavõrdsuse vähenemine ei
jäänud 2013. aastal mõjutamata ka lastega leibkondi. 2014. aastal elas suhtelises vaesuses
18,1% lastega leibkondadest (2013. a 19,3%; 2012. a 17,5%). Lasteta leibkondade suhtelise
vaesuse määr on jäänud 2013. aasta tasemele (25,1%).
Piirkondlikult on Kirde-Eesti elanike suhtelise vaesuse määr peaaegu kaks korda kõrgem kui
Põhja-Eestis. Samas on oluline koos sissetulekutega jälgida ka kulutuste suurust ja struktuuri
regioniti, kuna vaatamata Eesti väiksusele on ka siin suured erinevused. Statistikaameti andmetel
olid 2012. aastal kõige väiksemad kulutused leibkonnaliikme kohta Ida-Virumaal, Valgamaal ja
Põlvamaal (vastavalt 200, 209 ja 217 eurot kuus leibkonnaliikme kohta), kõige kõrgemad aga
Harjumaal (335 eurot kuus leibkonnaliikme kohta) ja Tartumaal (328 eurot kuus leibkonnaliikme
kohta).
Kui suhteline vaesus näitab sissetulekute ebavõrdsust, siis absoluutne vaesus näitab nende
elanike osakaalu, kes elavad allpool arvestuslikku elatusmiinimumi. Absoluutses vaesuses
elavate inimeste osakaal elanikkonnas oli kõige väiksem 2008. aastal, kui näitaja oli 4,7.
Kriisiaastatel absoluutse vaesuse määr tõusis, jõudes 2010. aastal 8,7%-ni. Edasi on näitaja
kõikunud 8% ümber, kuid 2014. aastaks on absoluutse vaesuse määr kahanenud 6,3%-ni.
Sotsiaalsetel siiretel, sh pensionid, on oluline mõju absoluutse vaesuse vähendamisele.
2014. aastal vähendasid siirded absoluutse vaesuse näitajat 22 protsendipunkti võrra ehk üle
nelja korra (absoluutse vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid, sh pensionid, oli 28,6%).
Vanuserühmade järgi on suurim absoluutse vaesuse määr laste seas (9,1%), tööealiste seas on
6,9% absoluutses vaesuses ning 65-aastaste ja vanemate seas 1,3%. Vanemaealiste madala
absoluutse vaesuse määra tingivad pensionid, mis on kõigile pensionäridele kindlustatud ja mille
suurus on üldiselt veidi suurem kui arvestuslik elatusmiinimum ehk absoluutse vaesuse määr, mis
oli 2014. aastal 203 eurot.
Lastega leibkondade absoluutse vaesuse määr (8%) on kõrgem kui kogu elanikkonna näitaja.
Suurim on absoluutse vaesuse määr ühe täiskasvanuga lapse/lastega leibkondades (2014. a
39

Eurostat, EU-SILC 2012. Uuemaid andmeid EL riikide kohta avaldatud ei ole.
2013. aasta sissetulekute puhul andmeallikas muutus – lisaks sotsiaaluuringule ja varem kasutusele
võetud andmekogudele (Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa, Töötukassa) kasutati ka Maksu- ja Tolliameti
andmeid. Seega tuleks järelduste tegemisel silmas pidada, et 2013. aasta muutused võrreldes varasemate
aastatega võivad olla oluliselt tingitud metoodika muudatustest.
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15,6%) ning kolme ja enama lapsega leibkondades (15%). Lasteta leibkondade absoluutse
vaesuse määr on 4,7%. Kõige suurem on absoluutne vaesus üksi elavate alla 65-aastaste
meeste seas (14,9%), kusjuures üksi elavate sama ealiste naiste absoluutse vaesuse määr on
vaid 3,2%.
Suuremas vaesusriskis on mittetöötavad inimesed kuna neil puudub töine sissetulekuallikas.
2014. aastal elas 9,1% mittetöötavatest inimestest asoluutses vaesuses (2013. a 10,9%). Samas
on ka teatud hulk tööl käivaid inimesi, kelle sissetulekud jäävad allapoole vaesuse piiri.
2014. aastal elas töötavatest inimestest 3,3% absoluutses vaesuses (2013. a 5,0%). Seega on nii
mittetöötavate kui ka töötavate inimeste vaesus aastaga vähenenud. Ka puudega tööealised
inimesed on suuremas vaesusriskis kuna puudega inimestel on piiratud valik sobivaid töökohti
ning sageli tuleb töötada osalise koormusega. 2012. aastal oli puudega tööealiste (18–64)
inimeste absoluutse vaesuse määr 8,4%, kuid aastaga on näitaja tõusnud 9,5%-ni.
Ühiskonnagruppide vaesust kirjeldab veel sügava materiaalse ilmajäetuse määr, mis näitab
nende inimeste osakaalu, kes ei saa endale võimaldada vähemalt nelja komponenti üheksast:
1) üüri- ja kommunaalkulude tasumist, 2) kodu piisavalt soojana hoidmist, 3) ettenägematuid
kulutusi, 4) üle päeva liha, kala või nendega samaväärseid valke sisaldava toidu söömist,
5) nädalast puhkust kodust eemal, 6) autot, 7) pesumasinat, 8) värvitelerit või 9) telefoni. Sügava
materiaalse ilmajäetuse määr ei kirjelda seega üksnes sissetulekuvaesust, vaid laiemat
materiaalset toimetulekut. Sügava materiaalse ilmajäetuse määr on kahanenud alates
2012. aastast, kui näitaja oli 9,4% ning on jõudnud 2015. aastaks 4,5%-ni.
Vaesuse vähendamiseks tuleks vältida sotsiaalse ebavõrdsuse suurenemist. Sotsiaalne
ebavõrdsus väljendub sotsiaalsete rühmade (nt puudega inimesed, vanemaealised) madalas
staatuses ning väheses kogukondlikus kaasatuses. Samuti valitseb elanikkonnarühmade vahel
suur tervisealane ebavõrdsus. Tervisenäitajad on tihedalt seotud soo, sissetuleku, hariduse ja
etnilisusega. Sotsiaalse sidususe näitajad on Eestis tunduvalt halvemad kui Põhja- ja LääneEuroopas. Mida tihedamad on inimestevahelised sidemed ja võrgustikud, seda enam
koondutakse ühiste eesmärkide täitmiseks, mille heaks näiteks on kodanikualgatuse ja
vabasektori kiire areng riigis.
Kriisi kaugem mõju sõltub kriisiperioodi pikkusest. Mida kauem kriis kestab, seda suurem on
heitumuse ja sotsiaalse tõrjutuse oht. Vaesusriski sattumise vähendamiseks on rakendatud
mitmeid toetusskeeme. Keerulise sotsiaalmajandusliku olukorra tõttu on viimastel aastatel
kasvanud toimetulekutoetuse saajate hulk ning riigieelarve kulud toimetulekutoetuse maksmiseks.
Ennekõike tuleks pöörata tähelepanu lastega peredele, kuna laste vaesus praegu võib minna
tulevikus ühiskonnale palju maksma.
Eestis on probleemiks vähene teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetest, selle
tagamise kohustustest, võimalustest ja vajadustest. Probleemi tagajärjeks on muu hulgas
naiste ja meeste vaheline ebavõrdsus, sealhulgas sooline palgalõhe ja naistevastane vägivald.
Tihti ei osata näha muude sotsiaalsete probleemide seost soolise ebavõrdsusega. Soolist
ebavõrdsust põhjustavate soostereotüüpidega on näiteks tihedalt seotud väike sündimus,
kvalifitseeritud tööjõu vähesus, meeste riskikäitumine ning sellest tulenev madal keskmine eluiga,
poiste varajane haridussüsteemist väljalangemine jms. Lahendusi otsides tuleb tähelepanu
pöörata sooaspektile, samuti tuleb osata näha ühiskonnas kehtivaid soostereotüüpe, ootusi
soorollidele, eelarvamusi ja hoiakuid, mis taastoodavad sugudevahelist ebavõrdsust.
Soolise võrdõiguslikkuse edendamisel on Eestis inimestele loodud õiguslikud võimalused
kaitsta oma põhiõigust – mitte olla ebasoodsamalt koheldud oma soo tõttu. Ometi võtavad
inimesed väga harva midagi ette selle õiguse kaitseks. Põhjuseks on inimeste vähene teadlikkus
oma põhiõigustest ning vajaka jääb ka julgustusest, mida annaksid positiivsed lahendid sarnastel
teemadel. Teadlikkus naiste ja meeste võrdse kohtlemise normidest on väike nii töötajate kui
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tööandjate hulgas. 2015. aastal tehtud uuringu41 tulemustest ilmneb, et tööandjate teadlikkus
soolise võrdõiguslikkuse seadusest on vähene – vaid 4% vastanutest väitis, et on seadusega
hästi kursis. Ligi pool vastanud tööandjatest on seadusest kuulnud, kuid ei tea selle sisu.
Eestis on Euroopa Liidu suurim tööturu horisontaalne sooline segregatsioon. 2014. aastal
oli Eestis ametialade soolise segregatsiooni määr 30,7% ning tegevusalade soolise
segregatsiooni määr 24,9%.42 Nii näiteks oli 2014. aastal 24,3% hõives olevatest meestest
hõivatud oskustöötajate ja käsitööliste ametiala pearühmas (naistest vaid 3,9%), samas kui
naistest oli 25,1% hõivatud tippspetsialistidena (meestest 12,0%). Tegevusalasid vaadates saab
välja tuua, et näiteks ehituses oli 2014. aastal hõivatud 17,1% kõigist hõives olevatest meestest
ning vaid 1,3% naistest. Seevastu hariduses oli hõivatud 14,9% kõigist hõives olevatest naistest
ning vaid 3,0% meestest.43 Aegunud soolistest stereotüüpidest lähtumine haridus- ja tööelus
kitsendab noorte eri- ja kutsealade valikuvõimalusi ning mõjub ebasoodsalt töötavale
elanikkonnale ja ühiskonna heaolule laiemalt. Ühiskonnas valitsevad traditsioonilised ootused
poistele ja tüdrukutele ning neist mõjutatud haridusvalikud peegelduvad hilisemas tööelus,
sooliselt segregeerunud tööturg mõjutab omakorda noorte elukutse- ja karjäärivalikuid.
Kutseharidusandmeid vaadates võib näiteks välja tuua, et 2014. aastal oli sotsiaalteenuste
koolitusalal lõpetanute hulgas mehi vaid 12,6% ning ärinduse ja halduse koolitusalal vaid 11,7%.
Samas oli naisi näiteks arhitektuuri ja ehituse ala lõpetanute hulgas vaid 21,4% ning tehnikaalade
lõpetanute hulgas vaid 3,5%.44 Olukorras, kus tööealise elanikkonna osakaal aina väheneb, on
eriti oluline, et nii meeste kui naiste potentsiaal saaks ühiskonna heaks võrdselt efektiivselt
rakendatud ning mõlemad sugupooled saaksid võrdselt ennast ka tööalaselt teostada. Selle
eelduseks on vajalike oskuste arendamine ning talentide otsimine igas valdkonnas mõlema
sugupoole esindajate hulgast.
Eurostati andmetele tuginedes saab öelda, et Eestis on olnud aastaid EL-i riikidest suurim
sooline palgalõhe. Naiste ja meeste keskmiste tunnipalkade vahe oli Eestis 2014. aastal 28,3%.
Samuti avaldab Eesti Statistikaamet soolise palgalõhe näitajat. Statistikaameti andmetel oli 2013.
aastal sooline palgalõhe 22,5% (naiste brutotunnitasu oli 5,07 eurot ning meestel 6,54 eurot).
Erinevus Statistikaameti ja Eurostati näitajate vahel tuleneb sellest, et Eurostat ei arvesta alla
kümne töötajaga ettevõtete ja asutuste näitajaid, põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi
ning avaliku halduse ja riigikaitse tegevusalade palgatöötajate töötasusid. Sooline palgalõhe on
kompleksne nähtus, mida mõjutavad mitmed tegurid. Lisaks juba käsitletud segregatsioonile
tööturul ja hariduses mõjutavad seda ka levinud hoiakud ja normid naiste ja meeste rollidest ja
võimekusest, töö- ja pereelu ühitamise raskused (lasteaiakohtade ja lapsehoiuteenuse
kättesaadavuse probleemid), sellega seotud naiste pikad karjäärikatkestused45, otseselt või
kaudselt naisi diskrimineeriv värbamis- ja palgapoliitika ning naiste alaesindatus juhtivatel
ametikohtadel nii avalikus kui erasektoris, samuti poliitikas (tööturu vertikaalne sooline
segregatsioon). Naiste madalam palk viib ka madalamate hüvitiste ja pensionideni, mistõttu on
naistel kogu elukaare vältel väiksem sissetulek. See omakorda halvendab nende majanduslikku
toimetulekut, lisandub laste vaesumine, eriti üksikemaga leibkonnas.46 Sooline ebavõrdsus, sh
Turk, Pirjo; Anniste, Kristi; Masso, Märt; Karu, Marre; Kriger, Tatjana 2015. Uuring soolise
võrdõiguslikkuse seaduse rakendamisest ja indikaatorite väljatöötamine seaduse mõjude hindamiseks.
Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis
42 Allikas: Euroopa Komisjon. Segregatsiooni määra leidmiseks arvutatakse kui suur osa meestest ja
naistest on hõivatud igas tegevusalas või ametialal ning summeeritakse meeste ja naiste vahelised
erinevused nendes hõivemäärades. Tulemus normaliseeritakse, väljendades seda protsendina
koguhõivest.
43 Statistikaamet
44 Statistikaamet
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Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal 0–6-aastaste väikelastega vanemate sooline hõivelõhe 34,2pp (alla 2aastaste laste puhul 62,7pp ja 3–6-aastaste laste puhul 10,6pp).
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palgalõhe, soodustab ka naistevastase vägivalla, sh perevägivalla levikut.47 Soolise palgalõhe
vähenemiseks tuleb sihikindlalt ja süsteemselt tegeleda kõikide eespool nimetatud teguritega.
Selleks koostati 2012. aastal palgalõhe vähendamise tegevuskava.
Majanduslikult partnerist sõltuvatel naistel on vähe võimalusi vägivaldsest suhtest väljuda, naiste
varjupaikade pakutavad teenused vägivalla ohvritest naistele ei ole piisavad majandusliku
iseseisvuse saavutamiseks ja vägivallast pääsemiseks. Perevägivald mõjutab tugevalt ka lapsi.
2015. aastal abistasid naiste varjupaigad 1763 naist.48 2009. aastal Statistikaameti korraldatud
turvalisuse uuringu andmetel on paarisuhtevägivallaga kokku puutunud 51% naistest ja 46%
meestest. Kuigi naiste ja meeste paarisuhtevägivallaga kokkupuutumine ei erine selle uuringu
andmetel märkimisväärselt49, kogevad naised ja mehed paarisuhtevägivalda ja selle tagajärgi
erinevalt. Naised kogevad meestest oluliselt enam ähvardamist, seksuaalset vägivalda ja raskeid
füüsilisi vigastusi.50 Politseini jõuab vaid väike osa vägivallajuhtumitest. Naistevastase vägivalla
nähtus on seotud perevägivalla, lähisuhtevägivalla ning soolise ja seksuaalse ahistamisega.
Naistevastase vägivalla ühe vormina on levinud prostitutsioon ja inimkaubandus. Naistega
kaubitsemise, sh prostitutsiooni levik on samuti soolise ebavõrdsuse tagajärjeks ning põhjustab
probleeme nii ohvritele endile, nende lastele kui ühiskonnale laiemalt.51
Aegunud sooideoloogia kohased kõrged nõudmised tööealistele meestele tekitavad sageli nende
taluvuspiiri ületavat stressi, mis väljendub enesetappude soolises statistikas. Patriarhaalne
ideoloogia ja karmid maskuliinsed väärtused mõjuvad muserdavalt ka noortele poistele.52
Sooliste stereotüüpide taastootmisele aitavad pahatihti kaasa meedia, massikultuur,
haridusinstitutsioonid. Vähe on uuringutulemustele toetuvaid diskussioone ja arvamusartikleid,
mille eesmärk oleks suurendada ühiskonna teadlikkust naiste ja meeste võrdse kohtlemise
normidest ja soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks rakendatavate strateegiate vajalikkusest.
Koolides käsitletakse ebapiisavalt või ei käsitleta üldse soolise ebavõrdsuse teemasid,
stereotüüpsete soorollide negatiivset mõju või soolise diskrimineerimise olemust.
Soolõime strateegia kui soolise võrdõiguslikkuse edendamise ühe põhistrateegia efektiivset
rakendamist takistab vajaliku haldussuutlikkuse puudumine ning nii soolõime rakendamiseks
kohustatud ametnike kui ka laiema ühiskonna üldteadmiste madal tase soolise kihistumise
põhjustest. Arendamist vajavad soolist võrdõiguslikkust puudutava statistika ja näitajate
süstemaatiline avaldamine ning analüüs. Puuduvad teabeteenused strateegia rakendamiseks
vajaliku teabe kogumiseks, süstematiseerimiseks ja levitamiseks. Andmete olemasolu on vajalik
muu hulgas ka Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei koostöös välja töötatud (õigusakti eelnõude
ja poliitikavalikute) mõjude hindamise metoodika rakendamisel.
2009. aasta alguses jõustunud Vabariigi Valitsuse seaduse muudatuse kohaselt kuulub
ministeeriumi valitsemisalasse ka võrdse kohtlemise edendamine, sellealase tegevuse
koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. Täpsemalt on võrdse
kohtlemise seadusega keelatud diskrimineerimine kuuel kaitstud diskrimineerimisalusel: rahvus
Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis, II. Sotsiaalministeerium, 2010
Eesti Naiste Varjupaikade Liidu hinnang olukorrale ja teenustele
49 Uuring ei võimaldanud eristada ohvrit ja ründajat. Seega on loogiline, et paarisuhtevägivallaga oli naistel
ja meestel kokkupuuteid üsna võrdväärselt. Sotsiaalministeerium on tellinud Statistikaameti
lähisuhtevägivalla küsimuste osale põhjaliku metoodikaanalüüsi, mille põhjal teha täiendusettepanekuid,
mis võimaldaksid koguda spetsiifilisemaid andmeid ohvrite kohta.
50 Soo, K. ja Otstavel, S. (2010). Paarisuhtevägivald Eestis: arengud 21. sajandil. Teel tasakaalustatud
ühiskonda II, lk 66–76
51 Kuigi vastavalt USA iga-aastasele raportile „Trafficking in Persons“ langes Eesti 2011. aastal nn
jälgimisnimekirjas olevate riikide sekka, on alates 2012. aastast Eesti reitingut taas tõstatud tõstetud
tasemele 2, mis tähendab, et kuigi riik ei täida kõiki seatud standardeid inimkaubanduse ennetamise ja
tõkestamise kohta, teeb ta selleks märkimisväärseid pingutusi.. Soolise ebavõrdsuse vähendamist ning
naiste majandusliku iseseisvuse toetamist inimkaubanduse ennetamise vahendina tähtsustavad nii ÜRO
kui Euroopa Nõukogu inimkaubandusevastased konventsioonid, samuti mitmed teised rahvusvahelised
kokkulepped, mis selle kuritegevuse liigi tõkestamiseks loodud on.
52 Tiiu Kuurme. Palgaarmee naisena sündinutele. Ariadne Lõng, 1/2, 2005/2006, lk 130–137
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(etniline kuuluvus), nahavärvus, usutunnistus või veendumused, vanus, puue ja seksuaalne
sättumus. Otseselt Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on lisaks soolise võrdõiguslikkuse
küsimustele ka võrdne kohtlemine ja diskrimineerimine vanuse, puude ja seksuaalse sättumuse
alusel.
Diskrimineerimise keelamine on oluline mitmel põhjusel. Esiteks on igal inimesel õigus
inimväärikusele ja sellele, et tema suhtes ei langetata otsuseid stereotüüpsete arusaamade või
olukorrale mitteolulistel alustel. Teiseks on diskrimineerimisel negatiivne mõju ühiskonnale
laiemalt, nii sotsiaalsete tagajärgede tõttu, mille võib kaasa tuua isikute kõrvalejätmine ja -jäämine
tööturult ja täisväärtuslikust ühiskonnaelust, kui ka majanduse jaoks kaotsi läinud inimressursi ja
-potentsiaali näol. Ühiskonna ja majanduse arenguks on oluline, et kõik inimesed tunneksid
ennast Eestis hästi ja et neil oleks võimalus ja soov panustada Eesti ühiskonda ja majandusse.
See aitaks vähendada vaesust, sotsiaalset tõrjutust ja väljarännet teistesse riikidesse, kus
ühiskond on avatum ja tolerantsem või erinevatel isikugruppidel paremad võimalused.
OECD uuringute kohaselt53 oli Eesti 2012. aastal OECD riikide hulgas kõige ebatolerantsem.
Võrreldes 2007. aasta tulemustega olid hinnangud sellele, kas Eestis oleks erinevatel
vähemusrühmadel hea elada, vähenenud kõikide uuritud rühmade (immigrandid, etnilised
vähemused / teisest rassist inimesed, LGBT inimesed) puhul. Kõige negatiivsemad hinnangud on
Eestis läbi aja olnud LGBT inimeste suhtes, kuid kõige enam on negatiivsus kasvanud etniliste
vähemuste / teisest rassist inimeste suhtes. 2012. aastal nõustus 42,8% vastajatest väitega, et
LGBT inimestel on Eestis hea elada (2007. a 44,6%); 57,5% nõustus väitega, et Eestis on hea
elada etnilistel vähemustel (2007. a 63,4%) ning 48,4% nõustus väitega, et siin on hea elada
immigrantidel (2007. a 53,5%). Samuti uuriti 2013. aastal soolise võrdõiguslikkuse monitooringus
elanike hinnanguid Eesti ühiskonna sallivusele seksuaal- ja soovähemuste suhtes. Ilmneb, et üle
50% vastanutest peab ühiskonda seksuaal- ja soovähemuste suhtes pigem mittesallivaks.Eesti
elanike vähesele teadlikkusele võrdse kohtlemise põhimõtete teadvustamisest viitab Balti
Uuringute Instituudi uuring (2013)54, mille tulemused näitavad, et mõistet „(eba)võrdne
kohtlemine“ tõlgendatakse väga laialt ning pigem sotsioloogilises tähenduses kui kitsamas
juriidilises võtmes. Vastajad tõid ebavõrdse kohtlemise näidetena välja juhtumeid, mida seaduse
mõttes ei saa pidada diskrimineerimiseks. Diskrimineerimist ja ebavõrdset kohtlemist tunnistas
Eestis probleemina 35% vastajatest ning 38% arvates esineb seda pigem vähe. Märkimisväärsed
erinevused tekivad eestlaste ja teistest rahvustest esindajate vahel: vaid 6% eestlastest arvab, et
diskrimineerimist on väga palju, samas kui teiste rahvuste esindajatest väljendas seda seisukohta
13–17%. Arvamust, et diskrimineerimist on pigem palju, jagas 22% eestlastest ja 31–44% teiste
rahvuste esindajatest. Tuleb märkida, et selle küsimuse puhul oli suur (23–34%) ka ilma
seisukohata vastajate hulk. Sama uuring küsis ka inimeste isikliku kokkupuute kohta
diskrimineerimise ja ebaseadusliku ebavõrdse kohtlemisega viimase kolme aasta jooksul. Töö
valdkonnas olid tulemused järgmised: 12% vastajatest on enda hinnangul sellega kokku puutunud
töö tasustamisel, 9% tööle värbamisel, 7% tööülesannete jagamisel, 7% edutamisel, 5% tööle
võtmisel, 3% töösuhete lõpetamisel, 3% muus töövaldkonnaga seotud olukorras, 3% on kogenud
ebavõrdset kohtlemist töökaaslaste poolt. Selgub, et ebavõrdse kohtlemisena tajuti jällegi ka
selliseid olukordi, mis seaduse mõttes ebavõrdse kohtlemisena ei kvalifitseeru. Seega puudub
Eestis suuresti arusaam nii võrdse kohtlemise põhimõtetest kui ka võrdse kohtlemise seaduse
rakendamisest ja õiguste kaitsest üleüldiselt.
Seni on Eestis vähe tähelepanu pööratud mitmesele diskrimineerimisele ehk diskrimineerimisele
mitmel alusel. Näiteks on vähemusgruppidesse kuuluvate naiste positsioon ühiskonnas eriti nõrk,
sest nende olukord tööturul on eestlaste omast kehvem ning lisaks on nad naised, kelle olukord
ühiskonnas on meeste omast üldjoontes ebasoodsam. Nii näitas Statistikaameti soolise
võrdõiguslikkuse näitajate kogumik, kus analüüsiti palgaerinevuste andmeid, et kõiki
rahvusgruppe arvestades saavad kõrgeimat keskmist palka eesti keelt valdavad mehed, kelle
keskmine tunnipalk ületas 2013. aastal eesti keelt mittekõneleva meestöötaja palga 0,91 euro
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võrra. Eesti keelt mittekõnelevate naiste keskmine tunnipalk ületas keelt mittevaldavate
sookaaslaste palga aga 1,34 euro võrra. Tunduvalt suuremad keskmise tunnipalga erinevused on
aga meeste ja naiste vahel. Nimelt on eesti keelt kõneleva mehe keskmine tunnipalk 1,36 eurot
suurem kui samal tasemel keeleoskusega naisel. Samal ajal on aga eesti keelt mittekõneleva
mehe tunnipalk 0,45 eurot kõrgem eesti keelt kõneleva naise palgast. Tööturul on kõige
nõrgemas positsioonis seetõttu just eesti keelt mittekõnelevad naised.55
Kokkuvõttes on tööturul nõrgemal positsioonil mitte-eestlased, noored, vanemaealised ja puudega
inimesed. Tööturul on oluline võidelda vanuselise diskrimineerimise vastu nii noorte tööhõive
suurendamiseks kui ka vanemate inimeste tööhõive soodustamiseks, et paremini toime tulla
vananeva rahvastikuga kaasnevate probleemidega ning võimalikult suurt kasu saada kõikide
inimeste haridusest, teadmistest ja oskustest. Puudega inimeste õiguste edendamisel on olulisel
kohal nende parem integreerimine ühiskonda, mis eeldab inimeste teadlikkuse suurendamist
puudega inimeste vajadustest ning puudega inimeste võrdse kohtlemise kohustusest.

3. Tööturg
Tööhõive näitab suurenemise ja töötus vähenemise märke. 2008. aastal alanud ülemaailmse
finants- ja majanduskriisi tagajärjel vähenes 20–64-aastaste tööhõive määr kiiresti, jõudes
2010. aastal 66,5%-ni (majanduskriisi-eelne tööhõive määr oli 2008. aastal 76,7%). Tööhõive
vähenes enim ehituses ja töötlevas tööstuses ning seetõttu oli meeste tööhõive langus
kriisiaastail suurem kui naistel. Samal ajal kolmekordistus töötute arv (2008. a 37 800 töötut,
2010. a 113 900 töötut) ning töötuse määr saavutas oma kõrgeima taseme 2010. aasta I kvartalis
(19,5%). Töötuse kasv Eestis oli kiirem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Kui 2008. aastal oli Eestis
töötuse määr Euroopa Liidu keskmisest 1,6 protsendipunkti võrra madalam, siis 2010. aastal juba
7 protsendipunkti võrra kõrgem, olles sellega Euroopa Liidu liikmesriikide seas Hispaania, Läti ja
Leedu järel neljandal kohal. Alates 2010. aasta II kvartalist avaldusid majanduskasvu märgid ka
tööturul. Aastatel 2011–2015 võis täheldada hõivatute arvu järjepidevat kasvu ning töötute arvu
vähenemist, kuid kriisieelse tasemeni siiski veel ei jõutud. 2015. aastal oli Eestis Statistikaameti
andmetel 640 900 hõivatut ning hõivemäär suurenes 76,2%-ni. Töötuid oli kokku 42 300 ning
töötuse määr langes 6,2%-ni. Positiivset tendentsi näitas ka inimeste aktiivsus tööturul ehk paljud
siiani mitteaktiivsed olnud inimesed olid asunud tööle või seda otsima. Tööjõus osalemise määr
kasvas aastaga 74,9%-lt 76,3%-ni. Kokku kahanes mitteaktiivsete inimeste hulk 2015. aastal
võrreldes eelmise aastaga 16 400 inimese võrra ning seda peamiselt vanusestruktuuri muutustest
tingitud õpilaste arvu vähenemise ja üle 50-aastaste hõive kasvu tõttu. Hõive suurenemisse
panustasid kõige enam töötleva tööstuse, hariduse, info ja side ning ehituse tegevusvaldkonnad.
Kõige enam vähenes hõivatud inimeste arv aga laonduse ja veonduse, avaliku halduse ning
kunsti ja meelelahutuse valdkonnas. 2014. aastal oli tööhõive määr Eestis Eurostati andmetel
74,3% ja Euroopa Liidus keskmiselt 69,2%. 2015. aastal suurenes tööhõive määr Eestis üle 76%
ning ületas seega konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ seatud eesmärgi jõuda 2020. aastaks
tööhõive määrani (vanuserühmas 20–64-aastased) vähemalt 76%, mis ületab Euroopa
tööhõivestrateegias seatud eesmärgi (75%).
Oluline ülesanne on noorte töötuse vähendamine. Eesti on seadnud eesmärgi vähendada
noorte (15–24-aastaste) töötuse määra 2020. aastaks 10%-ni. Nii Eestis kui ka enamikus teistes
Euroopa Liidu riikides hakkas noorte töötus märgatavalt suurenema 2008. aastast alates, olles
üks kriisist enim mõjutatud tööturu sihtrühm. Eestis tõusis noorte töötuse määr 2010. aastaks
32,9%-ni, mis oli oluliselt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest (21,1%). Kui Euroopa Liidus
keskmiselt suurenes noorte töötus alates majanduskriisist kuni 2013. aastani, siis Eestis hakkas
noorte töötus alates 2011. aastast vähenema, mille tulemusel oli Eesti noorte töötuse määr
2014. aastal 7,2 protsendipunkti võrra madalam (15%) kui Euroopa Liidus keskmiselt (22,2%).
2015. aastal noorte töötus Eestis jätkas langustrendi ning noorte töötuse määraks kujunes 13,1%.
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Olenemata noorte töötuse kiirest vähenemisest on töötus noorte seas endiselt suurem kui
kriisieelsel perioodil.
Noorte suur tööpuudus on väga tõsine murekoht, kuna noored, kes on väiksemate kogemuste ja
oskuste või nende puudumise pärast tööturule sisenedes haavatavamad, võivad tööhõive aeglase
taastumise korral tööturult eemale jääda mitmeteks aastateks. Noorte edukus tööturul sõltub
nende õpingute kvaliteedist ja omandatud haridustasemest. Seega on noorte töötuse peamine
põhjus nende puudulik ettevalmistus tööturul toimetulemiseks. Eestis oli 2014. aastal 11,6% noori
(vanuserühmas 18–24 aastat), kellel oli omandatud ainult madalaim haridustase ning kes ei
jätkanud õpinguid. Haridustee pooleli jätnutel on aga suurem tõenäosus jääda töötuks ja sattuda
vaesusriski. Samuti oli 2014. aastal Eesti noorte (15–24-aastaste) seas 11,7% neid, kes ei
õppinud ega töötanud (NEET-noored), mis on mõnevõrra vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt
(12,5%). Arvestades probleemi tõsidust terves Euroopas, on Euroopa Komisjon noorte töötuse
vähendamise ja tööturu olukorra parandamise seadnud oluliseks prioriteediks56 ning 2014. aastal
oli noorte tööhõive olulisel kohal ka Euroopa 2020 strateegia rakendamise hindamisel. Samuti
pöörab komisjon erilist tähelepanu noortele suunatud haridus- ja tööturumeetmete
väljatöötamisele, osutamisele ja sel otstarbel EL-i struktuurivahendite kasutamisele.
Kui majanduskriis süvendas pikaajaliste töötute arvu kasvu ja tööotsingutest loobumist
ning suurendas vaesusriski sattumise ohtu, siis viimastel aastatel on pikaajaliste töötute
arv hakanud taas vähenema. Majanduskriisi tulemusena kasvas aasta ja kauem tööd otsinud
inimeste arv kahe aastaga üle nelja korra, mille tulemusena oli Eestis 2010. aastal 51 600
pikaajalist töötut. Järgneva viie aasta jooksul vähenes pikaajaliste töötute arv enam kui kolm
korda. 2015. aastal oli Eestis 16 200 pikaajalist töötut ning pikaajaliste töötute osakaal kõigi
töötute hulgast moodustas 38%. Samuti näitab pikaajalise töötuse määr langustendentsi. Kui
pikaajalise töötuse määr oli 2014. aastal 3,3%, siis 2015. aastaks oli see langenud 2,4%-ni. Kui
aastatel 2009–2011 suurenes koos pikaajaliste töötute arvu kasvuga ka heitunute arv
(2011. aastal 9500 heitunut), siis 2012. aastast alates hakkas heitunute arv vähenema.
2015. aastal oli Eestis 6100 heitunut.
Üheks tööturu riskirühmaks on ka vanemaealised (55–64-aastased). Kui üleilmse
majanduskriisi alguses oli Eestis 55–64-aastaste hõive tase suhteliselt kõrge (aastatel 2008–2009
Rootsi järel teisel kohal), siis majanduskriisi süvenedes halvenes selle vanuserühma olukord
tööturul märgatavalt. Eestis vähenes vanemaealiste hõivemäär 2010. aastal 2009. aastaga
võrreldes kõige enam – 6,5 protsendipunkti võrra (60,3%-lt 53,8%-ni) ning töötus kasvas kahe
aastaga enam kui neljakordseks. 2010. aastal ulatus vanemaealiste töötute arv rekordilise
17 000-ni ja töötuse määr 16,3%-ni, mis oli kõrgeim näitaja Euroopa Liidus. 2011. aastast alates
hakkasid vanemaealiste hõive ja töötuse määr paranema. 2014. aastaks oli vanemaealiste
hõivemäär suurenenud 64%-ni ja töötuse määr vähenenud 5,4%-ni. 2015. aastal kasvas
vanemaealiste hõivemäär veelgi ja jõudis 64,5%-ni, kuid samal ajal kasvas ka töötuse määr 6%ni.
Tööealise rahvastiku üldise vähenemistendentsi valguses on ka pikemas perspektiivis Eesti
probleemiks saamas tööjõu puudus. Eesti on üks kiiremini vananeva rahvastikuga riike Euroopas
ning koos rahvastiku vananemisega väheneb ka tööealiste inimeste osatähtsus rahvastikus.
Statisikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb tööealiste 15–74-aastaste inimeste arv
aastaks 2024 võrreldes 2015. aastaga 43 450 inimese võrra ehk 4,4%. Aastaks 2040 on tööealise
elanikkonna arv vähenenud 2015. aastaga võrreldes ligikaudu 14% ning ulatub vaid 846 800-ni
senise 984 200 asemel. Erinevate prognooside võrdluses on hinnangud erinevad, kuid tööealise
elanikkonna vähenemine on perspektiivis paratamatu. Probleemi ulatuse teadvustamise
eesmärgil tehti 2012. aastal uuring „Vanemaealised tööturul“ eesmärgiga analüüsida 50–74aastaste inimeste töövõimet ning kas ja kuidas on tagatud vanemaealiste tööhõivevõime
edendamine ja säilitamine, lähtudes praegu valitsevast töö-, sotsiaal-, tervise- ja võrdse
kohtlemise poliitikast. Uuringust järeldub, et kõige olulisemateks takistusteks vanemaealiste
osalemisel tööturul on suhtumine vanemaealistesse töötajatesse, vanemaealiste kehv tervis ning
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vananenud teadmised ja oskused. Sellele vaatamata töötatakse järjest enam edasi ka
pensionieas. 2015. aastal oli Eestis 44 700 pensioniealist töötajat, seejuures eriti kiiresti kasvas
hõivemäär vanuserühmas 65–69, kus töötas 2015. aastal 29,2% rahvastikust. Vanuserühmas 50–
74 on hõivatute arv ja hõivemäär pidevalt kasvanud alates 2011. aastast. 2015. aastal ulatus
eelnimetatud vanuserühma hõivemäär koguni 54,9%-ni. Kui vaadata demograafilisi trende, siis
aastatel 2005–2015 suurenes 50–74-aastaste elanike arv 9100 võrra ning rahvastiku prognoosi
kohaselt kasv jätkub, samal ajal kui noorte vanuserühm (15–24) vähenes 63 400 võrra. See
annab tunnistust tööjõu kiirest vananemisest. Demograafilise tööturusurve indeksi57 muutused
viimastel aastatel näitavad, et ebasoodsate demograafiliste protsesside tagajärjel on uut tööjõudu
sisenemas tööturule kõikjal Eestis selgelt vähem kui veel mõned aastad tagasi ja töötava
elanikkonna koormus mittetöötava elanikkonna ülalpidamisel suureneb. Siserände toel jätkub
konkurentsivõimelisema tööjõu lahkumine suurematesse keskustesse ning ettevõtluse areng
mujal muutub selleks vajamineva struktuuri ja oskustega tööjõu piiratuse tõttu pärsitumaks.58
Tööjõu liikumine Eesti-siseselt suurematesse tõmbekeskustesse on sekkumist vajav trend.
Rahvastiku ja majanduspotentsiaali koondumine linnapiirkondadesse mõjutab eri piirkondade
arenguvõimalusi ja -taset, tekitades hõreneva asustusega maapiirkondades ning tiheneva
asustusega linnapiirkondades erinevaid probleeme. See toob kaasa arengusuutlikkuse
vähenemise äärepiirkondades ning regionaalse tasakaalustamatuse. 2015. aastal paiknes 70,2%
kogu tööjõust linnalises asulas, kusjuures linnalistes asulates on nii tööjõus osalemise määr kui
ka tööhõive määr kõrgem kui maa-asulates. 2015. aastal oli 15–64-aastaste tööjõus osalemise
määr linnalises asulas 78,2% ja maa-asulas 72,1%, tööhõive määrad (15–64) erinesid 5,3
protsendipunkti võrra (vastavalt 73,2% ja 67,9%). Eestis on tööjõuvajaduse erinevused regioonide
vahel väga suured. Rahva- ja eluruumide loenduse andmetel paikneb 33,7% majanduslikult
aktiivsest rahvastikust Tallinnas (Harjumaal kokku 46,8%), Tartus 7,6% (Tartumaal kokku 11,4%),
Ida-Virumaal 10,6% ja Pärnumaal 6,1%.
Tööpuudus on läbi aastate olnud teravaimaks probleemiks Ida-Virumaal ja Kagu-Eesti
maakondades. Rahvastiku ja majanduspotentsiaali koondumine linnapiirkondadesse toob kaasa
arengusuutlikkuse vähenemise äärealadel, mis viib sageli elanikkonna regioonist lahkumiseni.
Mõnevõrra eristub oma spetsiifiliste probleemide poolest Ida-Viru maakond, mille elanikkonnast
ca 20% moodustavad eestlased, ülejäänud osa muud rahvused. Mitte-eestlaste töötuse määr on
kogu aeg olnud tunduvalt kõrgem kui eestlastel. 2015. aastal oli eestlaste töötuse määr
keskmiselt 5,4%, mitte-eestlastel 8%. Üks mitte-eestlaste suurema töötuse määra põhjus on eesti
keele mitteoskamine, samuti väike mobiilsus. Regiooni iseloomustab pikaajaline
tööstustraditsioon ja suurte tootmisettevõtete rohkus. Ida-Virumaal ulatus töötuse määr
2015. aastal 11%-ni ja pikaajalise töötuse määr 4,8%-ni. Kõrge töötuse määraga paistavad silma
ka Põlva- ja Läänemaa, kus 2015. aastal ulatus töötus 10–11%-ni.
Tööjõuturul valitseb olukord, kus on üheaegselt nii töö- kui tööjõupuudus – töötaja
senised oskused ja kogemused ei lähe kokku tööandja vajadustega. Majanduskriis mõjutas
oluliselt tööhõive ja töötuse näitajaid, kuid elanikkonna tööjõus osalust suhteliselt vähe. Põhjus oli
selles, et töö kaotanud inimesed ei langenud tööturult välja, vaid hakkasid uut tööd otsima. Samuti
tulid paljud mitteaktiivsed toimetulekuraskuste tõttu tööturule tagasi Tööjõu vastavusse viimine
kaasaegse tööturu vajadustega on võtmeküsimus. Üldise tähelepanekuna võib esile tuua, et tööd
on raskem leida neil, kellel haridust vähem. 2015. aastal oli põhihariduse või sellest madalama
taseme haridusega isikute töötuse määr 13,3%, mis on üldisest töötuse määrast 7,1
protsendipunkti kõrgem. Kesk- ja kutseharidusega inimeste töötuse määr oli 6,8% ning kõrg- ja
kraadiharidusega inimestel 3,9%.
Eesti tööjõu-uuringu kohaselt kasvas pendelrändajate hulk ehk Eestis elavate, kuid välismaal
töötavate inimeste arv kuni 2012. aastani, mil välismaal töötas rekordilised 24 800 inimest.
Eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5–14-aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate
inimeste (55–64-aastased) suhe. Mida suurem on näitaja, seda enam tööealisi tööturule siseneb võrreldes
tööturult vanuse tõttu lahkujatega.
58 Regionaalsed erinevused Eestis 2004–2010. Siseministeerium, 2010
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2013. aastal välismaal töötamine mõnevõrra vähenes ning välismaal töötas keskmiselt 22 900
inimest, 2014. aastal 21 800 ja 2015. aastal 20 700 inimest. Teisest küljest avaldab olemasoleva
tööjõu potentsiaali maksimaalsele rakendamisele tööjõuvajaduse katmisel olulist mõju tööjõu
migratsioon. Võtmetähtsusega on just hea kvalifikatsiooni ja spetsiifilise oskusteabega
võõrtööjõu oskuslik rakendamine. Majanduse mahu säilitamiseks vähemalt praegusel tasemel
suureneb vajadus töötajate järele iga aastaga, seejuures kasvab prognoosi kohaselt nõudlus
spetsialistide ja oskustööliste järele nii tootmises kui teeninduses.59
Kuni 2008. aastani olid kulutused aktiivsele tööpoliitikale Eestis ühed madalamad EL-is nii
osatähtsusena SKP-s kui ka ühe tööotsija kohta. Alates 2008. aastast on kulud tööpoliitikale
kiiresti kasvanud (rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest). Kui 2008. aastal
moodustasid kulutused aktiivsele tööpoliitikale 0,11% SKP-st, siis 2012. aastaks olid kulud
aktiivsele tööpoliitikale kasvanud 0,34%-ni SKP-st ning 2015. aastal vähenenud 0,22%-ni.
Lähiaastatel on tööturu taastudes jätkuvalt aktuaalne aktiivsete tööturupoliitikameetmete
rakendamine. Olulisel kohal peab olema ümber- ja täiendusõppe võimaluste pakkumine, et
suurendada inimeste töö- ja kutseoskusi. Mitmekesistada ja laiendada tuleb ka puudega
inimestele suunatud meetmete ulatust ja sisu, kuna nende tegevusalade hulk, kus puudega
inimesed töötada saavad, on väga piiratud.
Passiivse tööpoliitika kulud (töötutoetus, töötuskindlustushüvitis, ravikindlustuse osa
sotsiaalmaksust, mis makstakse hüvitistelt või registreeritud töötute eest) on samuti võrreldes
teiste Euroopa Liidu riikidega suhteliselt väikesed (2008. aastal ligikaudu 0,2% SKP-st). Töötuse
suurenemise tagajärjel kasvasid aga kulutused passiivsele tööpoliitikale märgatavalt,
moodustades 2010. aastal 0,87% SKP-st, samal ajal kui Euroopas (EL 15) moodustasid kulud
SKP-st ligikaudu 1,4%. Kuid alates 2011. aastast on kulutused passiivsele tööpoliitikale hakanud
taas vähenema. Aastal 2012 moodustasid kulutused passiivsele tööpoliitikale 0,45% SKP-st ning
2015. aastal 0,42%. Sotsiaalselt paremini kaitstud inimesel on võimalus valida töö, mis talle
meeldib ja mis vastab tema kvalifikatsioonile – ta saab teha paremaid tööalaseid otsuseid.
Töötutele makstavate toetuste ja hüvitiste saajate arvu kasv pidurdus 2010. aastal, mis annab
märku majanduskriisi taandumisest või sellega kohanemisest. Kui 2009. aastal suurenes
töötutoetuse saajate arv võrreldes eelmise aastaga kuni kaks korda, siis 2010. aastal toimus
töötutoetuse saajate arvus vähenemine, mis jätkus ka perioodil 2011–2014. Aastal 2015 hakkas
töötutoetuse saajate arv uuesti kasvama. 2013. aastal vähenes töötutoetuse saajate arv võrreldes
2012. aastaga 3,5% (2012. aastal 27 307 töötutoetuse saajat, 2013. aastal 26 354, 2014. aastal
24 008 ning 2015. aastal 24 791). Kui töötutoetuse päevamäär oli 2013. aastal 3,28 eurot, siis
2014. aasta 1. jaanuarist on töötutoetuse päevamäär 3,62 eurot ning 2015. aasta 1. jaanuarist
4,01 eurot. 2016. aastal on töötutoetuse päevamäär 4,41 eurot.
Töötuskindlustushüvitise saajate arv suurenes 2010. aastal võrreldes eelneva aastaga 6%,
võrreldes 2008. aastaga aga ligi neli korda, kuid tööturu olukorra paranemise valguses vähenes
ka töötuskindlustushüvitise saajate arv aastatel 2011–2012. 2013. aastal töötuskindlustushüvitise
saajate arv uute lisandunud registreeritud töötute tõttu mõnevõrra kasvas. Kui 2012. aastal sai
töötuskindlustushüvitist
aasta
jooksul
kokku
26 163
töötut,
siis
2013. aastal
töötuskindlustushüvitise saajate arv kasvas 5,7% ja töötuskindlustushüvitise saajaid oli 27 651.
2014. aastal vähenes see arv 26 216-ni, kuid suurenes uuesti 2015. aastal 26 533-ni.
Tööhõive sõltub olulisel määral tööelu kvaliteedist. Tööhõives osalemist soodustab töötaja
tervisele ohutu töökeskkond, tööelus osaleja teadlik käitumine töösuhetes ning oskus
kohaneda töötingimustega, sh tööturuosapoolte võimekus paindlike töövormide kasutamisel
teadmis- ja vajaduspõhiselt.
Inimene viibib suurema osa oma ärkveloleku ajast töökeskkonnas ja tööelus osalejatega
suheldes. Seetõttu on töötingimustel ja tööalasel teadlikkusel oluline mõju inimese tervisele ja riigi
majandusele, olles teguriteks, mis toetavad inimeste hõives osalemist. Ei saa edendada
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majandust edendamata tööelu. Tööturul osaleja vähene teadlikkus mõjutab negatiivselt tema
võimalust kujundada oma tervisele ohutu töökeskkond ja õiglased töötingimused.
Hinnanguliselt ligi kümnendiku tööandjate ning ligi viiendiku tööjõu tööõigusalased teadmised on
viletsad, mille tõttu võib olla ohustatud õiguskindlus ning tekkida probleeme töösuhetes. 73–79%
tööandjatest ning 79–83% tööjõust leidis, et nad vajaksid töösuhteid puudutavate õiguste ja
kohustuste kohta rohkem teadmisi. Õigusteadlikkuse suurendamisel on suuremat tähelepanu vaja
pöörata keskmisest väiksemate tööõigusalaste teadmistega tööjõugruppidele – töötud, madalalt
haritud tööjõud, mitte-eestlased ning madalamal ametipositsioonil töötavad inimesed.60
Õiguskindlust iseloomustab probleemide levik töösuhetes ning aktiivne käitumine probleemide
lahendamisel. Uuringu kohaselt on ligi kolmandikul tööjõust esinenud probleeme töösuhtes, samal
ajal 18–22% tööjõust ei teeks probleemi lahendamiseks midagi või lahkuks töökohalt probleemi
lahendamata ning ligi kümnendik tööjõust ei teaks, kelle poole probleemide lahendamiseks
pöörduda.61
Kollektiivsete töösuhete uuringute tulemused viitavad vähesele teadlikkusele kollektiivsete
töösuhete valdkonnas, näiteks 23–45% tööandjatest ei osanud oma arvamust avaldada
erinevates kollektiivlepinguga seotud küsimustes. Nii tööandjate kui töötajate vähene teadlikkus
sotsiaaldialoogist, kollektiivlepingutest ning sellest, mida kollektiivsed töösuhted laiemalt ja
kollektiivleping kitsamalt asutusele positiivset anda võiks, on ka üheks kollektiivlepingute
vähesuse põhjuseks.62
Tööhõivet soodustab paindlike töövormide vajadustepõhine kasutamine. Võrreldes Euroopa Liidu
keskmisega on Eestis paindlike töövormide kasutamine vähe levinud. Osaajaga töötajaid oli
2014. aastal hõivatute seas (15–74-aastased) 9,6% ning 2015 . aastal 10,8%, mis on Euroopa
Liidu keskmisega võrreldes oluliselt vähem (2014. a EL-28 20,3%). Tähtajalise töö tegijaid oli
palgatöötajate seas 2013. aastal 3,5% ja 2014. aastal 3,2%, mis on Euroopa Liidu keskmisega
võrreldes üle nelja korra vähem (2014. a EL-28 keskmine oli 14%). Suhteliselt vähe on levinud ka
kaugtöö tegemine. 2013. aastal tegi kaugtööd 6,7% palgatöötajatest, neist 57% tegid kaugtööd
vähem kui veerandi tööajast.
Tervist kahjustavas töökeskkonnas ning ebaõiglastel töötingimustel töötamisega kaasnevad tööga
seotud terviseprobleemid ja tööõnnetused, mis põhjustavad inimese elukvaliteedi ja toimetuleku
halvenemise. Eeltoodust tulenevalt suurenevad kulud töövõimetushüvitisele, ravile,
töövõimetuspensionile ja sotsiaaltoetustele. Töökeskkonna ohutust
iseloomustavaks
tulemusindikaatoriks on tööõnnetuste tagajärjel kaotatud haiguspäevade arv ühe tööõnnetuse
kohta aastas. Haiguspäevade indikaator (2014. a 26,8 ning 2015. a 28,7) iseloomustab
töökeskkonnapoliitika tulemuslikkust, sest kui tööõnnetusega seotud haiguspäevade arv väheneb,
viitab see raskete tööõnnetuste arvu vähenemisele ning kaudselt töökeskkonna paranemisele.
Nimetatud indikaatori sihttasemed on viidud kooskõlla heaolu arengukava indikaatoritega.
Iga viie aasta järel korraldatava Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi
küsitlusuuringu andmetel63 põhjustab töökeskkond Eestis töötajatele rohkem terviseriski ja ohtu
kui Euroopa Liidus keskmiselt. Kui 2000. aastal põhjustas töökeskkond Eestis terviseriski 39,9%
töötajatele (Euroopa Liidus keskmiselt 31,1%), siis 2010. aastal olid vastavad numbrid 38,5% ja
24,2%, mis viitab asjaolule, et Euroopa Liidus on Eesti jätkuvalt nende riikide hulgas, kelle
töökeskkond on vähem ohutu ja vähem töötajate tervist hoidev.
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Ei tööandjad ega töötajad ole piisavalt kursis ka töötervishoiu ja tööohutuse küsimustega ega oma
kohustustega,
õigusaktidest
tulenevate
nõuetega,
töökoha
riskidega,
õigustega,
isikukaitsevahenditega jne.64
Vaatamata interneti levikule ja seal leiduvale teabele tunnetavad tööandjad neile vajaliku teabe
puudust, suutmatust ise vajalikke juhendmaterjale leida ja ennast pidevalt õigusloome
muudatustega
kursis
hoida.
Näiteks
ei
suuda
tööandja
pidada
läbirääkimisi
töötervishoiuteenistusega riskianalüüsi või tervisekontrolli standardpakettides pakutavate
protseduuride üle. Tööandja ootab abi ja nõuandeid Tööinspektsioonilt või mõnelt teiselt
töötervishoiuga tegelevalt institutsioonilt, et olla teadlikkuse suurendamise abil võrdväärne partner
ning saavutada kvaliteetsem teenus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest lähtuva töötajate
teavitamise ja koolitamise nõude täitmist raskendab peale tööandja vähese teadlikkuse ka
ajakohaste juhendmaterjalide nappus, Juhendmaterjalide koostamine on tööandjale probleem,
mille lahendamisel ootab ta abi tööohutusega tegelevatelt riiklikelt institutsioonidelt.65
Ka tööandjate koormuse analüüsist selgus, et tööandjad tunnevad puudust asjakohase ja hästi
kättesaadava töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist puudutava info järele ning kulutavad
palju aega seaduse nõuetega kurssi viimisele ning nendega kursis hoidmisele. Analüüsi autorid
soovitavad tööandjate kulude kokkuhoiuks diferentseerida koolitusprogramme, võimaluse korral
rakendada e-õpet , kaaluda lihtsustatud juhendmaterjalide kättesaadavuse parandamist.66
Vajadusele panustada nii tööandjate kui töötajate teadlikkuse suurendamisse tööelu kõikides
aspektides viitavad ka 2012. aastal tehtud uuringud ohtlike kemikaalide kasutamisest töökohal
ning vanemaealiste olukorrast tööturul. Kuigi 59% vähemalt viie töötajaga Eesti ettevõtete
töötajad puutuvad oma tööalases tegevuses kokku kemikaalidega ning 30% ohtlike
kemikaalidega, on uuringu põhjal nii töötajate kui tööandjate teadlikkus vähene ning Eesti
ettevõtted vajaksid ulatuslikumat informeerimist ja täpsemat juhendamist ohtlike kemikaalide
käitlemisega seotud töökeskkonna ohtudest, nende vältimise ja vähendamise võimalustest ning
käitlemisega kaasnevatest kohustustest.67
Valdav enamik tööandjatest (82%) ei ole tööjõu vananemisega seotud riske ettevõtte jaoks
hinnanud ning 77% organisatsioonide juhtidest ei arva, et vanemaealiste töötajate osakaal
suureneb järgneval viiel aastal nende organisatsioonis olulisel määral. Ka vanemaealiste seas on
suur osakaal neid, kes soovivad/plaanivad pensionile minna kas enne või kohe pärast
vanaduspensioniea saabumist. Need tulemused viitavad, et rahvastiku vananemise probleem on
praegu ühiskonnas veel suuresti teadvustamata. Seega tuleb riigil pöörata teemale tähelepanu,
ärgitades
ühiskonnas
diskussiooni,
millised
katsumused
seoses
demograafiliste
arengusuundadega ees seisavad ning kuidas nendega toime tulla nii, et Eesti riigi
konkurentsivõime säiliks pikemat aega.68

4. Tervis
Eesti tervisepoliitika üldine eesmärk on inimeste eluea pikendamine, eelkõige tervena
elatud aastate arvu kasv enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Tervis
on eeldus rahvastiku iibe ja majanduskasvu tagamisel. Eesti tervisepoliitika on suunatud
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele tervises, laste ja noorte vaimse tervise ja tervisliku arengu
edendamisele, tervist toetava elu-, töö- ja õpikeskkonnast tingitud terviseriskide vähendamisele ja
ennetamisele ning tervisliku eluviisi propageerimisele. Oluline koht tervisepoliitika elluviimisel on
patsiendikeskse tervishoiu- ja hoolekandesüsteemi arendamisel.69
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Elanikkonna elujõulisust ja kvaliteeti iseloomustavad keskmine eeldatav eluiga ja keskmine
tervena elatud aastate arv. Halb terviseseisund mõjutab negatiivselt tööjõupakkumist ja tootlikkust
ning üldist heaolu kasvu. Kuigi elanikkonna üldine tervis paraneb, toimub see eelkõige haritumate
ja suurema sissetulekuga inimeste arvelt, mis viib sotsiaalmajanduslike gruppide vahelise
„terviselõhe“ suurenemiseni. Ebaõiglus tervises ei sõltu ainuüksi bioloogilistest ja
tervishoiuteguritest ning negatiivsetest elustiili valikutest, vaid oluliseks mõjuteguriks on
sotsiaalsed ja majanduslikud tingimused, milles inimesed elavad ja töötavad.
Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 seab eesmärgiks Eesti elanike keskmise eluea tõusu
aastaks 2020 naistel 84 aastani ja meestel 75 aastani ning tervena elatud eluaastate osas naistel
65 ja meestel 60. Nimetatud eesmärkide täitmise oluline eeldus on varaste ehk enne 65. eluaastat
toimuvate surmade vähendamine ja Eesti elanike tervisekäitumise paranemine.
Tervise valdkonna areng Eestis on olnud positiivne. Viimase 15 aasta jooksul on kasvanud
keskmine eeldatav eluiga ja tervena elatud aastate arv, jäädes siiski oluliselt alla Euroopa
Liidu keskmisele. Eestis pälvib tähelepanu väga suur naiste ja meeste eeldatava eluea vahe, mis
on enam kui üheksa aastat: 2014. aastal oli meeste keskmine eeldatav eluiga 72,3 aastat ja
naistel 81,5 aastat. Soolised erinevused eeldatavas elueas vähenesid esmakordselt alla kümne
eluaasta 2010. aastal. Suured on ka piirkondlikud erinevused: 2013/2014. aastal elasid Tartu
maakonna elanikud Ida-Virumaa elanikest enam kui neli eluaastat kauem.
Eestis on keskmise eeldatava eluea tõus olnud viimastel aastatel kiirem kui EL-is ja Eesti on
tõusnud viimastel aastatel eeldatava eluea taseme poolest Balti riikidest esikohale. Siiski jääme
alla enamikule EL-i riikidele, EL-i keskmine eeldatav eluiga sünnimomendil oli 2014. aastal
3,74 eluaastat kõrgem kui Eestis – naiste puhul on erinevus 2,06 ja meestel 5,78 eluaastat. Kui
eeldatava eluea tõus viimasel aastakümnel on toimunud peamiselt südame- ja
veresoonkonnahaiguste ning välispõhjustest tingitud vigastussurmade vähenemise arvelt, siis
vaimse tervise probleemidest tingitud surmad olid peamised põhjused, mis eluea tõusu
pidurdasid. 2013. aastal toimus eeldatava eluea kasv surmajuhtude arvu vähenemisest
õnnetusjuhtumite, traumade ja mürgistuste (sh narkootikumid ja alkohol) tagajärjel ning seda just
noorte meeste hulgas. Samas, 2014. aastal meeste eeldatav eluiga mõnevõrra lühenes, sest
noorte meeste hulgas kasvasid enesetapud ja uppumised.
Tervena elatud eluiga pikenes aastatel 2006–2009 väga kiiresti, kuid alates 2010. aastast on see
lühenenud. 2015. aastal sündinud laste eeldatav keskmine tervena (piiranguteta) elatud eluiga on
54,8 aastat, sealhulgas meestel 53,6 eluaastat ja naistel 56,1 eluaastat.70 Tervena elatud eluea
poolest on Eesti mahajäämus EL keskmisest suurem kui eeldatava eluea poolest: 2014. aastal oli
vahe EL-i keskmisega meestel 7,8 aastat ja naistel 5,7 aastat.71
Hoolimata Eesti inimeste eluea kiirest pikenemisest viimastel kümnenditel on välditavate
varaste surmade arv ja riskikäitumisest tulenev terevisekadu endiselt suur. Varastest
surmadest tingitud eestlaste lühike eluiga alandab oluliselt Eesti kohta globaalses inimarengu
indeksis, kus meile kuulus 2014. aastal 30. koht (indeksi väärtus 0,861). Esimesed kaks kohta
kuuluvad Norrale ja Austraaliale ning kolmandal kohal on Šveits. Eestis suri 2014. aastal 15 484
(2013. aastal 15 244) inimest, neist ligi veerand (3536 inimest) enne 65-aastaseks saamist.
Alates 2000. aastast on enneaegsete surmade põhjustatud eluaastate kaotus vähenenud nii
meestel kui naistel ja pidevalt on suurenenud haigestumise tõttu kaotatud eluaastate osakaal.
Peamisteks tervisekao põhjusteks on südame-veresoonkonnahaigused (meestel 33% ja naistel
36%), kasvajad (meestel ja naistel 16%) ning vigastused ja mürgistused (meestel 11% ja naistel
alla 3%). Naiste puhul on kolmas peamine tervisekao põhjus liigeste ja lihaste haigused (8%).
Piirkondlikult on parima tervisega Tartu-, Harju-, Rapla- ja Saaremaa elanikud ning suurim
tervisekaotus 1000 elaniku kohta on Valga, Ida-Viru, Põlva, Jõgeva ja Võru maakonnas. Põlva- ja
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Valgamaa näitajat mõjutab asjaolu, et vanemaealiste osatähtsus nendes maakondades on üks
suuremaid Eestis.72
Aasta-aastalt suureneb mõnd kroonilist haigust põdevate isikute osakaal – kui 2008. aastal oli
neid 38% üle 16-aastastest, siis 2014. aastal juba 45,8%. Alates 2010. aastast on hakanud
kasvama igapäevategevuse piirangutega 16-aastaste ja vanemate inimeste osakaal, jõudes
28,4%-lt 2009. aastal 34,1%-ni 2014. aastal.73
Lapseeas pannakse alus hoiakutele ja käitumisharjumistele, mis mõjutavad
terviseseisundit edaspidises elus. Muret tekitav on noorte riskikäitumine, mis on viimastel
aastatel siiski vaikselt paranema hakanud. Eestis on suur suitsetavate, narkootilisi aineid ja
alkoholi tarvitavate noorte osakaal.
Vähenenud on kord nädalas või sagedamini suitsetavate kooliõpilaste osakaal. Kui
2013/2014. õppeaastal suitsetas 15-aastastest poistest kord nädalas või sagedamini ligi 13% ja
tüdrukutest ligi 11%, siis 2009/2010 õppeaastal oli vastav näitaja poistel 22% ja tüdrukutel 16%.74
Samuti on suitsetamisega alustamise vanus lükkunud hilisemasse ikka. Kui 2009/2010. aastal oli
15-aastastest lastest esmakordselt sigaretti 13-aastaselt või nooremalt proovinud 63% poistest ja
48% tüdrukutest, siis 2013/2014. aastal oli näitaja vastavalt 49% ja 40%.
Alkoholi tarbimist ja narkootikumidega eksperimenteerimist soodustab nende kerge
kättesaadavus. Tuginedes kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetele on laste alkoholi
tarbimise osas toimunud kaua oodatud areng. Esmakordne alkoholi tarbimine ja purju joomine on
nihkunud hilisemasse ikka. Kui 2009/2010. aastal oli esmakordselt alkoholi proovinud 13aastaselt või nooremalt 62% õpilastest, siis 2013/2014. õppeaastal oli see näitaja 49%. Purju oli
2009/2010. õppeaastal ennast 15-aastastest õpilastest 13-aastaselt või nooremalt joonud 24%
ning 2013/2014. õppeaastal oli see näitaja 19%.
Mingit illegaalset uimastit oli 2011. aasta ESPAD uuringule tuginedes oma elu jooksul proovinud
32% 15–16-aastastest õpilastest, 2007. aastal oli selliseid õpilasi 33,7%, 2003. aastal 24%. Poiste
hulgas on narkootikumidega katsetajaid rohkem kui tüdrukute hulgas, kuid tüdrukute hulgas
katsetajate osakaal kasvab. Uuringus osalenud riikide keskmisest tasemest on Eesti poiste
näitajad 1,5 korda kõrgemad ja tüdrukute näitajad 1,3 korda kõrgemad. Enamiku uimastite
esmatarbimine leidis aset vanusevahemikus 14–15 eluaastat.75
Paljuski just alkoholi tarbimisega on seotud ka alaealiste liiklusvigastused ja -surmad ning
uppumised. Eesti koos Balti riikide ja Rumeeniaga kuulub liikmesriikide hulka, kus sureb kõige
rohkem alla 19-aastaseid lapsi ja noorukeid vigastuste ja mürgituste tõttu.
Noorte enesetappude hulk on Eestis suur, samuti on sagenenud lastel käitumis- ja
psüühikahäired. Siinkohal vajavad jätkuvat elluviimist mitmed laste vaimse tervise probleeme
ennetavad sekkumised.
Kui 2009/2010. õppeaasta andmetele tuginedes kehaline aktiivsus kooliõpilaste hulgas vähenes,
siis 2013/2014. aastal antud näitaja kasvas – 40,2% kooliõpilastest olid 5–7 päeval nädalas
vähemalt 60 minutit päevas kehaliselt aktiivsed.76 Viimastel aastatel tegeldakse üha enam laste ja
noorte tervisliku toitumise küsimustega, sest laste ülekaalulisus on jätkuvalt probleem.77 Kui
2006/2007. õppeaastal oli ülekaalulisi kooliõpilasi 7,8%, siis 2013/2014. õppeaastal juba 11,0%.78
Kuigi Eesti laste ülekaalulisuse näitajad jäävad veel veidi alla EL-i keskmisele, on Eesti laste
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ülekaalulisuse kasv olnud oluliselt kiirem kui EL-is keskmiselt ning 11- ja 13-aastaste kooliõpilaste
vastav näitaja on Eestis juba kõrgem kui EL-is keskmiselt.
Vanemate hea tervis, mitteriskeeriv tervisekäitumine ja planeeritud rasedus tagavad soodsad
eeldused terve lapse arenguks. Rinnapiimaga toitmine vähemalt kuuenda elukuuni kindlustab
imikutele rinnapiima immuunsüsteemi stimuleeriva toime, lisakaitse infektsioonide ja allergia
kujunemise vältimiseks lapseeas, vähendab ülekaalulisuse riski ning soodustab sidet ema ja lapse
vahel. Laste arengu- ja tervisehäirete varajane avastamine ja adekvaatne sekkumine toetavad
hariduse omandamist, vähendavad koolist väljalangemist ja riskeeriva tervisekäitumise kujunemist.
Vanemate teadlikkus ja toimetulekule suunatud hoiak, tervishoiu-, sotsiaal- ja haridussüsteemi
pakutavate teenuste kooskõla kindlustavad erivajadustega ja krooniliste tervisehäiretega lastele
parimad võimalused iseseisvaks toimetulekuks.
Tervist toetava elu-, töö- ja õpikeskkonna arendamine on eelseisval perioodil oluline
ülesanne. Rahvastiku tervist mõjutab oluliselt väljaspool inimorganismi asuv keskkond
füüsikaliste, bioloogiliste, keemiliste, sotsiaalsete ja psühhosotsiaalsete teguritega, mille mõju
tervisele ilmneb sageli alles aastate pärast. Hinnanguliselt on kuni kolmandik rahvastiku
tervisekaotusest otseselt seotud elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate teguritega. Jätkuvalt
pööratakse tähelepanu keskkonna ohuteguritele, nendest põhjustatud riskide hindamisele ja
juhtimisele, mille tulemusena on toimunud keskkonnast tulenevate ohtude vähenemine (toidu- ja
joogivee ohutus). Inimese tervist ohustavad looduslikud radionukliidid joogivees, mille üle tuleb
laiendada regulaarset seiret ning vajaduse korral rakendada parandusmeetmeid. Väliskeskkonna
tervist mõjutavateks teguriteks on ka müra ja välisõhu kvaliteet, mis on kasvav probleem just
tiheasustusega elupiirkondades.
Ümbritsev keskkond, sealhulgas õpikeskkonna kvaliteet, määrab, milline on õpilase
terviseseisund täiskasvanuna. Laste tervist kahjustav olulisim õpiekeskkonna risk on halb
sisekliima (tolm, müra, soojuslikud parameetrid, keemiliste ühendite ja mikroorganismide sisaldus
siseõhus). Õpikeskkonna ebasoodsad parameetrid koosmõjus ebaõige õpikoormusega
suurendavad laste kooliväsimust ja põhjustavad tervisehäireid. Seetõttu on oluline tagada lastele
ohutu ja tervislik õpikeskkond. Tööga seotud õnnetuste arv on alates 2009. aastast kasvanud
(100 000 töötaja kohta 2014. aastal 742), kuid surmaga lõppenud tööõnnetuste arv püsib
suhteliselt stabiilsena. Surmaga lõppenud õnnetusi oli 2010. aastal 17 ning 2014. aastal 16;
100 000 töötaja kohta vastavalt 3,0 (2010) ja 2,6 (2014). Kutsehaigustesse haigestumises on
toimunud langus – kui 2013. aastal diagnoositi 100 000 töötaja kohta 31 kutsehaigust, siis
2014. aastal 22. See viitab eelkõige töötajate teadlikkuse suurenemisele ja tööandjate vähesele
motivatsioonile töökeskkonnatingimuste parandamiseks, mis annab alust senisest tõhusamale
järelevalvele ning asjakohaste meetmete kasutusele võtmisele töötajate tervise tagamisel.
2011. aastal vähenes esmakordselt Eestis immuniseerimisega hõlmatus alla WHO poolt
soovitatud alammäära (vähemalt 95%). 2015. aastal vähenes 2-aastaste laste hõlmatus leetridmumps-punetised immuniseerimisega veelgi, ulatudes 93,2%-ni. Immuniseerimise taseme langus
on kasvav trend Euroopas ning mitmes arenenud riigis on seetõttu toimunud täiskasvanute
leetrite puhangud. Eestis registreeriti 2015. aastal neli leetrite juhtu samas 2014. aastal mitte
ühtegi leetrite ega punetiste juhtu.79
Õnnetusjuhtumite ja vigastussurmade arv on viimase paarikümne aasta jooksul küll pidevalt
vähenenud, kuid ületab Eurostati andmetel siiski EL-i keskmise üle kahe korra, sealjuures enam
kui 80% välispõhjustest tingitud vigastussurmadest olid meeste surmad. Pea pooled vigastuste ja
mürgistuste tagajärjel surnud on alla 50-aastased. Eesti noorte meeste suur suremus vigastuste
ja mürgistuste tagajärjel on üks peamisi lühikese eeldatava eluea ja eluea suure soolise erinevuse
põhjuseks. Vigastussurmade vähenemine on olnud perioodil 2003–2014 keskmisest kiirem liiklusja tulesurmade, külmumiste ning tapmiste vähenemise tõttu.
Kuigi narkootikumide tarvitamisest tingitud suremus on Eestis viimastel aastatel märkimisväärselt
vähenenud, on see jätkuvalt probleem. 2014. aasta andmetel oli Eestis narkosurmasid miljoni
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elaniku kohta Eestis (127) kõige rohkem, enam kui seitse korda rohkem kui EL-is keskmiselt (17),
mis on ligikaudu kaks korda rohkem kui Rootsis (70) või Norras (70), kes on pingereas
järgmised.Suremus alkoholimürgistustesse vähenes aastani 2010 ja seejärel mõnevõrra
suurenes ning edaspidi on püsinud küllalt stabiilsena. Samas on surmade arv
narkootikumide üledooside tagajärjel püsivalt kasvanud kuni 2012. aastani, misjärel see 2013 ja
2014. aastal langes.80
Inimeste ebaterved eluviisid on meie ühiskonna üks muret tekitavamaid probleeme.
Peamised käitumuslikud terviseriskid Eesti elanikkonnas on alkoholi liigtarvitamine, suitsetamine,
vähene kehaline aktiivsus ning tasakaalustamata toitumine. Kuigi kogu elanikkonna
tervisekäitumine on mõningal määral paranenud, on kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega
inimeste käitumine paranenud kiiremas tempos kui madalama hariduse ja sissetulekutega
inimeste hulgas.81
Alkoholi liigtarvitamise ja suitsetamise vähendamises ning füüsilise aktiivsuse ja
tasakaalustatud toitumise kasvus on oluline potentsiaal Eesti inimeste eeldatava eluea ja
tervelt elatud aastate pikendamisel. Konjunktuuriinstituudi andmetel kasvas alkoholi tarvitamine
Eestis kuni 2008. aastani pidevalt ning majanduskriisi ajal see vähenes, misjärel majanduse
taastudes see taas kasvas, püsides kuni 2012. aastani suuremate muutusteta. 2013.,2014 ja
2015. aastal näitaja aga jätkas langemist, ulatudes vastavalt 10,0 ja 9,3 ja 8,7 liitrini elaniku kohta.
Aasta-aastalt on suurenenud aga alkoholi mittetarbivate inimeste osakaal. Kui 2007. aastal ei
tarbinud alkoholi 13% meestest ja 19% naistest, siis 2014. aastal nimetas end alkoholi
mittetarbijateks 17% meestest ja 26% naistest.82 2012. aastal olid Eesti, Leedu ja Austria riigid,
kus tarbiti enim alkoholi täiskasvanud elaniku kohta (enam kui 12 liitrit).83 2012. aastal oli Eesti
EL-i riikide hulgas alkoholitarbimises teisel kohal, ületades EL-i keskmist alkoholitarbimist
täiskasvanud elaniku kohta 1,2 korda.84 Suremus alkoholi tarvitamise ja suitsetamisega seotud
haiguste tagajärjel ületab Eestis EL-i vanade liikmesriikide näitajat üle kahe korra. Täiskasvanud
rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel tarbib vähemalt mõni kord nädalas alkoholi 29,6%
meestest ja 9,2% naistest.85 Vaatamata pikaajalisele teavitamisele suitsetamise kahjulikkusest
inimese tervisele, suitsetas Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel
Eestis 2014. aastal ligi ¼ elanikest, mis jäi eelnevate aastate tasemele, kusjuures 31% meestest
ja 16% naistest on igapäevasuitsetajad. Kõige rohkem on suitsetajaid alg- ja põhiharidusega
inimeste hulgas, kõige vähem suitsetavad aga kõrgharidusega inimesed.86 Suitsetamise levimus
Eestis on sarnane EL-i keskmisele tasemele.
Lisaks traditsioonilisele suitsetamisele on Eestis levinud ka alternatiivsete tubakatoodete
tarvitamine. Nii oli 2014. aastal 16–64-aastastest elanikest vähemalt mõnel korral aastas
kasutanud vesipiipu 12,8%, e-sigarette 9,9% ja huuletubakat 1,3%. Alternatiivsete tubakatoodete
kasutajaid on rohkem meeste hulgas ja vanuserühmas 16–34, kusjuures vähemalt paaril korral
kuus või sagedamini kasutab 16–24-aastastest meestest e-sigaretti 16,7% ja samas vanuses
naistest 4,3%, vesipiipu 5,7% 16–24-aastastest meestest ja 13,2% naistest ning huuletubakat
8,8% meestest ja 0,8% naistest.
Vähese füüsilise koormuse ja ebatervisliku toitumise tulemusena on ligi pool Eesti
täiskasvanud rahvastikust kas ülekaalulised või rasvunud. Rasvunud inimeste osakaal on
jõudsalt kasvanud ning seetõttu jääb Eesti näitaja vaid pisut alla EL keskmisele. Samal ajal on
aga kasvanud liikumise populaarsus. Nende täiskasvanute hulk, kes harrastavad liikumist
vähemalt kaks korda nädalas, on kasvanud – kui 2006. aastal oli antud näitaja 30,4% siis
2014. aastal oli see ligi 37%. Kehaliselt mitteaktiivseid on aga endiselt üle 30% elanikest.
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Tõhusa toitumisalase teavitustöö ja tervislike eluviiside propageerimise tulemusena, sealhulgas
alates lapseeast, on viimasel kümnendil paranenud elanikkonna teadlikkus tervislikust toitumisest
– enam tähelepanu pööratakse puu- ja köögiviljade tarbimisele.
Eesti jaoks on jätkuvalt probleem ning suur ohuallikas inimese tervisele ja elueale
nakkusliku iseloomuga HI-viiruse levik. Viiruse levik on endiselt suurim Tallinnas ja IdaVirumaal ning kõige enam nakatutakse HI-viirusesse heteroseksuaalsel teel (46%
esmasjuhtudest 2014. aastal). Avastatud juhte on kõige enam vanuses 25–39 (59% juhtudest
2015. aastal). Ehkki uute registreeritud HIV-juhtude arv näitab vähenemistendentsi, püsib selle
tase siiski jätkuvalt kõrge– 2015. aastal diagnoositi Eestis 270 uut HIV-juhtu. 2013. aastal oli Eesti
uute HIV-juhtude arv 100 000 elaniku kohta jätkuvalt suurim EL-is: EL-is oli keskmiselt 6,4 juhtu,
Eestis 22,1. Eesti järel oli teisel kohal Läti 17,3 uue juhuga 100 000 elaniku kohta. Tõusuteed
jätkab ka HIV-i nakatunute koguarv (2016. aasta jaanuari seisuga oli Eestis kokku diagnoositud
9278 HI-viiruse kandjat ja 454 AIDS-ihaiget). Lähima kümne aasta jooksul muutub HIV üheks
oluliseks haiguskoormuse põhjustajaks.
HIV-i laialdane levik loob eeldused ka tuberkuloosi nakatumiseks, kuna HI-viirusesse
nakatunutel on nõrgenenud immuunsussüsteem. Tänu tuberkuloositõrje programmipõhisele
tegevusele on vähenenud tuberkuloosi haigestumine. Kui 2006. aastal registreeriti 27,7 uut
tuberkuloosi haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta, siis 2015. aastal registreeriti 12,8 esmajuhtu
100 000 elaniku kohta, mis oli 2013. aastal siiski ligi 1,7 korda kõrgem kui EL-is keskmiselt. Eesti
probleemiks on multiresistentsete (22,7%) ja eriti resistentsete (16,0% tuberkukoosijuhtudest)
tuberkuloosivormide äärmiselt suur osakaal, millega oleme EL-is Läti ja Leedu ees esimesed ning
mille ravimine nõuab tavaravimitest kümneid kordi kallimaid ravimeid. 12,0%
tuberkuloosipatsientidest on HIV-positiivsed, selle näitaja poolest oleme EL-is Läti ja Portugali
järel kolmandal kohal.87
Tagamaks tervena elatud ja eeldatava eluea kasv, on vaja toimivat tervisesüsteemi, sh tuleb
tagada raviteenuste kättesaadavus. Suuremateks kitsaskohtadeks tervishoiuvaldkonnas on
tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning rahastamise jätkusuutlikkus.
Tervishoiusüsteemi rahaline olukord on küll sotsiaalmaksu laekumise paranemise tõttu võrreldes
viimase paari aastaga veidi leevendunud, kuid kriisiaastate rahaliste ressursside piiratus on
toonud kaasa lahendamist vajavaid probleeme ning mõjunud negatiivselt arstiabi
kättesaadavusele. 2010. aastal korraldatud Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse
uuringust selgus, et tahes-tahtmata ei suuda lähima kümnendi jooksul praegune
rahastamissüsteem tervishoiukulusid katta, sest surve sotsiaalkulude kasvamiseks suureneb
demograafiliste ja tehnoloogiliste muutuste tõttu sarnaselt muule Euroopale. Probleemi
lahendamiseks on vajalik luua piisav tulubaas ning tegelda kulude juhtimisega.88 2011. aastal
valminud uuringus on analüüsitud potentsiaalsete võimalike rahastamismuudatuste positiivseid ja
negatiivseid mõjusid.89
Arenenud ühiskonnas peaks kõigil inimestel olema õigus saada arstiabi ja võrdsed võimalused
haigusi ära hoida. Eestis toimib ravikindlustus solidaarsuspõhimõttel – 2015. aasta lõpus oli
94,3%-l Eesti rahvastikust ravikindlustus. Ajavahemikus 2000–2013 oli ravikindlustusega inimeste
osatähtsus suurim 2007. aastal – 95,9%.90 Rahvusvahelise võrdluse teeb keeruliseks asjaolu, et
riigiti sotsiaalkindlustussüsteemid erinevad, kuid reeglina on kindlustusega kaetud 98–100%
elanikkonnast.91
Uuringu „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2015“ põhjal hindas praegust tervishoiu
korraldust heaks või pigem heaks 59% inimestest. Probleeme seoses perearsti või pereõe
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vastuvõtuga kogesid 9% elanikest ning see pole aastate jooksul muutunud. Kõige enam
probleeme kogeti seoses eriarsti vastuvõtuga, kuid aastatega on olukord paranenud –
2011. aastal koges neid 32% ning 2015. aastal 18%. Peamised probleemid eriarsti puhul on pikad
ravijärjekorrad – 79% viimasel 12 kuul eriarsti juures käinud elanikest pääses eriarsti juurde kuni
kahe kuu jooksul.
42% vastanutest hindas arstiabi kättesaadavust Eestis heaks või pigem heaks, mis on madalaim
viimaste aastate hinnangutest (47–51%). Samas püsib elanike rahulolu arstiabi kvaliteediga
kõrge: 2015. aastal pidas arstiabi kvaliteeti heaks või väga heaks 74% elanikest.
Tervishoiusüsteemi nurgakiviks on elanikkonna vajadustele vastav perearstisüsteem ja
esmatasandi
tervishoiuteenused,
sest
terviseprobleemide
korral
on
inimesele
tervishoiusüsteemiga
esmaseks
kontaktiks
esmatasandi
tervishoiuteenuse
osutaja.
Perearstisüsteemi mittetoimimisel langeb abivajajate aitamine eriarstiabile ning see vähendab
põhjendamatult eriarstiabi kättesaadavuse võimalusi.92 Perearstiabi kasutas 2015. aastal 62%
elanikest ja eriarstiabi 42% elanikest, mis on perearsti puhul samal tasemel varasemate
aastatega ning eriarsti puhul pisut madalam. 2015. aastal tehtud uuringu kohaselt olid
perearstisüsteemiga, mis võimaldab mis tahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti poole, väga
rahul või pigem rahul 78% elanikest, mis on viimastel aastatel püsinud stabiilselt samal tasemel.
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Hambaarsti juures käis viimasel 12 kuul 37% täiskasvanud elanikest ning see näitaja on püsinud
samal tasemel alates 2010. aastast. Hambaarsti juures mittekäimise põhjustena mainitakse
peamiselt majanduslikke põhjusi (46%) ja kaebuste puudumist (33% harvemini kui kord aastas
hambaarsti külastanutest).94
Seoses tööealise elanikkonna ümberpaiknemisega suurematesse linnadesse või nende
lähiümbrusse muutub aina problemaatilisemaks tervishoiuteenuste kättesaadavus, sealhulgas
esmatasandi arstiabi väiksemates linnades ja maapiirkondades. Samuti on maapiirkondades
murettekitavaks probleemiks arstide nappus, ehkki maal on perearsti roll tähtsam kui linnas.95
Oluline riskitegur tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisel on viimaste
aastate tervishoiutöötajate arvu vähenemine ning nende vananemine. Aastatel 2008–2010
vähenes arstide koguarv 150 arsti võrra (4469-lt 4319-ni), kuid 2014. aastaks on arstide arv
kasvanud 4487 arstini. Ligi viiendik arstidest on perearstid (920). Samuti vähenes aastatel 2008–
2010 õendusalatöötajate arv 347 õendusalatöötaja võrra (8126-lt 7779-ni). 2014. aastal töötas
Eestis 8384 õendusalatöötajat. Järjekindlalt väheneb ka arstide koduvisiitide arv (2014. aastal
tehti koduvisiite 20% vähem kui aasta varem) ja kasvab õdede ning ämmaemandate tehtud
iseseisvate vastuvõttude arv (sh koduvisiidid ja koduõendusvisiidid), mis muudab
ressursikasutuse efektiivsemaks.96 Eestis on õdede-arstide suhtarv 1,9, mis on samal tasemel
Malta ja Horvaatiaga ning suurem Leedust (1,7) ja Lätist (1,6). Samas jääb Eesti näitaja aga
tunduvalt alla EL-i keskmisele (2,3) ja eriti just Põhjamaadele (Rootsi 2,8, Norra 3,9, Taani 4,4 ja
Soome 4,3).97 Seega on meil potentsiaali õdede-arstide töökorralduse edasiseks
optimeerimiseks. Lisaks eelnevale on endiselt probleemiks ka tervishoiutöötajate lahkumine
tervishoiusektorist ja Eestist. Aastatel 2009–2011 kasvas välismaale tööleminekuks
Terviseametist vastava tõendi väljavõtnute arv (2011. aastal 141 tõendit), kuid alates
2012. aastast on tõendite võtmine veidi vähenenud (2014. aastal 66 tõendit).98 Osaliselt võib
tõendite arvu vähenemist põhjustada Soome riigi korraldus, et alates 2012. aastast ei pea tõendit
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal. Riigikontroll, 2011
Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2015. TNS Emor, Haigekassa, Sotsiaalministeerium, 2015
94 Ibid.
95 Eesti Haigekassa 2013. aasta 9 kuu aruanne
96 Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas. Tervise Arengu Instituut, 2013
97 Health at a Glance: Europe 2014. OECD
98 Alates 2011. a juunist võivad Eestis tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni omandanud isikud kutse või
eriala omandamisest 3 kuu jooksul end registreerida teises riigis, ilma, et eelnevalt oleks end Eestis
registreeritud. See võib olla 2012. a näitaja vähenemise põhjuseks.
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võtma need arstina (mitte eriarstina) ja õena lõpetanud, kelle lõpetamisest on vähem kui kolm
kuud, st hiljuti kõrgkooli lõpetanud.
Haiglavõrk vajab endiselt reformimist, sest praegusel kujul jätkates ei jätku pikas
perspektiivis kõikidele haiglatele ei patsiente ega kvalifitseeritud arste. 2010. aastal
Riigikontrolli poolt tehtud audit haiglavõrgu jätkusuutlikkusest näitas, et praegune haiglavõrk
ületab Eesti vajadusi ning selle ülalpidamiseks puuduvad riigil võimalused. Halvimas olukorras on
maakonnakeskustes paiknevad üld- ja keskhaiglad, kus elanike arvu kiire vähenemise tõttu ei
suudeta tagada arstidele täiskoormust.99
Haiglaravi reformimisel on Eestis voodifond 100 000 elaniku kohta vähenenud, kuid 2014. aastal
oli see üle EL-i keskmise taseme (Eestis 527 ja EL-i keskmine 500).100 Tervishoiusüsteemis on
tõhusat tööd tehtud aktiivravi töökorralduse optimeerimiseks ja e-tervise teenuste rakendamiseks,
kuid tahaplaanile on jäänud esmatasandil tervist edendavad ja haigusi ennetavad ning
taastusraviteenused.
Programmiperioodil 2007–2013 investeeriti tervishoiu infrastruktuuri arendamiseks Euroopa
Regionaalarengu Fondist 137,8 miljonit eurot eesmärgiga parandada kesk- ja piirkondlikke
haiglaid ning hooldus- ja õendusabi osutamiseks vajalikke taristuid juurdeehituste ja
rekonstrueerimiste tulemusena. Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimiseks
investeeriti kolme aktiivravihaigla (ümber- ja juurdeehitus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ning
juurdeehitused Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Ida-Viru Keskhaiglas) infrastruktuuri kokku
110,2 miljonit eurot.
2014. aastal valmistuti ette Euroopa Regionaalaregu Fondi 2014–2020 planeeritud vahenditest
esmatasandi tervisekeskuste ja pädevuskeskuste meetmete rakendamiseks. 2016. aastal
tehakse projektide valik toetuse andmiseks ja investeeringute kava koostamiseks.
Patsiendikeskse, ohutu ja tõenduspõhise tervisesüsteemi kvaliteedi tagamiseks on osapooltega
kokku leppimisel fookusvaldkonnad koos eesmärkidega ning tulemuste hindamise süsteem.
Haigekassa poolt ravi kvaliteedi parandamiseks ja objektiivseks hindamiseks jätkatakse
kvaliteediindikaatorite välja töötamist ja esitlemist ning toetatakse tõenduspõhiste ravijuhendite
koostamist.
Aastatel 2010–2014 kasvas soodusretseptide arv ligi 1,2 miljoni võrra ja kulu Haigekassale
1,2 korda, samal ajal vähenes aga patsientide omaosalus haigekassa hüvitatavates
retseptiravimites, mis oli 2011. aastal EL-i keskmisest näitajast madalam (Eestis oli 48,4% ja EL
keskmiselt 65,2%). Alates 2010. aastast on vähenenud patsientide omaosalus hüvitatavates
retseptiravimites. 2012. aastaks vähenes see 33%-ni ning 2014. aastaks 31,7%-ni Patsient
maksis 2010. aastal keskmiselt ühe soodusretsepti eest 7,7 eurot ning 2014. aastal 6,5 eurot.

99

Haiglavõrgu jätkusuutlikkus. Riigikontroll, 2010
WHO Health For All Database, WHO, 2013
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MÕÕDIKUD TULEMUSVALDKONDADE KAUPA
1. Perepoliitika
Mõõdik

2014
tegelik tase
/ sihttase

2015
tegelik tase
/ sihttase

2016
sihttase

2017
sihttase

2018
sihttase

2019
sihttase

2020
sihttase

ÜE 1. Laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde
Loomulik iive

-1933

-1336

positiivne

positiivne

positiivne

positiivne

positiivne

1,54

1,58

1,61

1,63

1,65

1,67

1,67

9,1

8,2

7,3

7,1

7

7

7

Statistikaamet
(RES, LPA)

Summaarne sündimuskordaja
Statistikaamet
(VV TP, RES, LPA)

Absoluutse vaesuse määr 0–17
aastaste laste seas, %
Statistikaamet
(VV TP, RES)

AE 1.1. Eesti laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine ja ühtne, toetades ühiskonna jätkusuutlikkust
Lastele ja peredele tehtavate
sotsiaalkaitsekulutuste osakaal
SKP-s, %

2,10%

2,15%

2,20%

2,23%

2,25%

2,28%

2,30%

soovitud ja
tegeliku
laste arvu
erinevus
väheneb

soovitud ja
tegeliku
laste arvu
erinevus
väheneb

soovitud ja
tegeliku laste
arvu
erinevus
väheneb

soovitud ja
tegeliku laste
arvu
erinevus
väheneb

soovitud ja
tegeliku laste
arvu
erinevus
väheneb

soovitud ja
tegeliku laste
arvu
erinevus
väheneb

soovitud ja
tegeliku laste
arvu
erinevus
väheneb

Statistikaamet
(LPA)

Soovitud laste arv ja tegelik
laste arv
Special Eurobarometer, Euroopa
Komisjon
(LPA)

AE 1.2. Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada
laste elukvaliteeti ja tulevikuväljavaateid
Lapsevanemate teadmatus, kust

langeb

langeb

langeb

langeb

langeb

langeb

langeb

laste kasvatamisega seotud
küsimuste või probleemide
korral nõu ja abi küsida
Euroopa sotsiaaluuring, Lapse õiguste
ja vanemluse monitooring
(LPA)

Laste füüsilise karistamise
aktsepteerimine vanemate poolt

langeb

langeb

langeb

langeb

langeb

langeb

langeb

Euroopa sotsiaaluuring, Lapse õiguste
ja vanemluse monitooring
(LPA)

AE 1.3. Lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv lastekaitsesüsteem, et väärtustada ühiskonnas iga last ja tema arengut ning
heaolu toetavat turvalist keskkonda
Mitteinstitutsionaalsele
asendushooldusele paigutatud
laste osakaal kõigist
asendushooldusele paigutatud
lastest, %

66,2%

59,0%

72,0%

73,0%

73,0%

74,0%

75,0%

1142

1091

1364

1356

1329

1302

1274

382 ja
0,16%

380 ja 0,15

0,20%,
väheneb

0,20% ja
väheneb

0,20% ja
väheneb

0,20% ja
väheneb

0,20% ja
väheneb

väheneb

väheneb

väheneb

väheneb

väheneb

väheneb

väheneb

Sotsiaalministeeriumi
hoolekandestatistika
(LPA)

0–17-aastaste laste arv ühe
lastekaitsespetsialisti kohta
Statistitikaameti rahvastikustatistika,
Sotsiaalministeeriumi
hoolekandestatistika
(LPA)

Perest eraldatud laste arv ja
osakaal 0–17-aastaste
vanuserühmast
Sotsiaalministeerium, Statistikaamet
(RES, LPA)

Hoiak, et lapse arvamust võib
küsida, kuid sellega ei pea
arvestama
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Lapse õiguste ja vanemluse
monitooring
(LPA)

AE 1.4. Eestis on perede adekvaatset majanduslikku toimetulekut toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, mis pakub
perele püsivat kindlustunnet
Suhtelise vaesuse määr 0–17aastaste laste seas, %

18,0%

17,0%

17,0%

16,8%

16,7%

16,6%

16,5%

11,4pp

14pp

14pp

14pp

14pp

13pp

13pp

Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring
(RES, LPA)

Sotsiaalsete siirete, sh
pensionid, mõju 0–17-aastaste
laste suhtelise vaesuse
vähendamisele,
protsendipunktides
Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring
(LPA)

AE 1.5. Meestel ja naistel on võrdsed võimalused töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks, soodustamaks kvaliteetset ja iga pereliikme
vajadustele vastavat igapäevaelu
0–2-aastaste ning 3–6-aastaste
laste osakaal formaalses
lapsehoius, %

21,0%

22,8%

33,0%

34,0%

34,0%

34,5%

35,0%

94,3%

93,0%

92,0%

92,0%

92,0%

92,0%

92,0%

9,0%

9,0%

9,0%

9,3%

9,5%

9,8%

10,0%

37,8pp

34,2pp

35pp

34,5pp

34pp

33,5pp

33pp

Statistikaamet
(RES, LPA)

Meeste osakaal isikute hulgast,
kellele on aasta jooksul
määratud vanemahüvitis
(esmakordsed määramised), %
Sotsiaalkindlustusamet
(LPA)

0–6-aastaste lastega 20-49aastaste meeste ja naiste
tööhõivemäära erinevus ehk
hõivelõhe, protsendipunktides
Statistikaamet
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(LPA)

2. Sotsiaalne kaitse
Mõõdik

2014
tegelik tase
/ sihttase

2015
tegelik tase
/ sihttase

2016
sihttase

2017
sihttase

2018
sihttase

2019
sihttase

2020
sihttase

ÜE 2. Sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus
Absoluutse vaesuse määr (kokku, mehed, naised),
%

6,3%

6,8%

6,2%

6,1%

5,9%

5,9%

5,8%

7,3%

7,2%

7,1%

7,0%

6,8%

6,8%

6,7%

5,4%

5,4%

5,3%

5,2%

5,1%

5,1%

5,0%

Suhtelise vaesuse määr (kokku, mehed, naised), %

21,6%

16,5%

16,5%

16,2%

15,9%

15,5%

15,0%

Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring
(RES, Eesti 2020, HEA)

19,6%

15,9%

15,9%

15,7%

15,5%

15,3%

14,8%

23,3%

17,0%

17,0%

16,7%

16,3%

15,7%

15,2%

22,1%

21,7%

21,3%

20,9%

20,5%

20,1%

19,7%

Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring
(VV TP, RES, HEA)

Naiste ja meeste keskmiste tunnipalkade vahe ehk
sooline palgalõhe, %
Statistikaamet, soolise palgalõhe andmebaas
(HEA)

AE 2.1. Inimeste majanduslik toimetulek on aktiveeriva, adekvaatse ja jätkusuutliku sotsiaalkaitse toel paranenud
Absoluutse vaesuse määr vanusrühmades 0-17,
18-64 ja 65+ (kokku, mehed, naised), %
Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring
(HEA)

9,1%

8,2%

7,3%

7,1%

7,0%

7,0%

7,0%

9,4%

8,4%

7,5%

7,3%

7,2%

7,2%

7,2%

8,8%

8,0%

7,1%

6,9%

6,8%

6,8%

6,8%

6,9%

6,6%

6,5%

6,3%

6,2%

6,1%

6,1%

7,9%

7,3%

7,2%

7,0%

6,9%

6,8%

6,8%

6,0%

5,9%

5,8%

5,6%

5,5%

5,4%

5,4%

1,3%

1,3%

1,2%

1,2%

1,0%

0,9%

0,9%
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Sügava materiaalse ilmajäetuse määr
kogu elanikkonnas (kokku, mehed, naised), %
Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring
(HEA)

6,2%

4,5%

4,1%

4,0%

3,9%

3,8%

3,7%

6,2%

4,3%

4,1%

4,0%

3,9%

3,8%

3,7%

6,2%

4,7%

4,1%

4,0%

3,9%

3,8%

3,7%

AE 2.2. Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda on tänu efektiivsele õiguskaitsele
ja kvaliteetsele kõrvalabile paranenud
Kodust iseseisvat toimetulekut toetavate
avahooldusteenuste ehk mitteinstitutsionaalsete
teenuste ja ööpäevaringse institutsionaalse
hooldusteenuse saajate suhtarv

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

Sotsiaalministeerium, hoolekandestatistika;
Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsioonistatistika
(HEA)

AE 2.3. Naistel ja meestel on kõigis ühiskonnaelu valdkondades võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus
Matemaatika, teaduse ja tehnoloogia eriala
lõpetanud naiste arv (ISCED 5-6) tuhande 20-29aastase naise kohta

9,8

10,1

10,4

10,7

11,0

11,3

11,6

Eurostat
(HEA)

Elanike osakaal, kes peavad soolist palgalõhe
pigem suureks või väga suureks probleemiks, %

-

60

62

-

-

68

-

49,8

-

51,4

-

52,2

-

53

Algtase 2015 EMOR omnibuss, edaspidi soolise
võrdõiguslikkuse monitooring. Iga-aastast andmete kogumist
ei toimu, prognoosarvud lisatud monitooringu toimumise
aastate järgi.
(HEA)

Soolise võrdõiguslikkuse indeks
Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Indeks (EIGE). Igaaastaseid arvutusi ei tehta.
(HEA)
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3. Tööturg
Mõõdik

2014 tegelik
tase / sihttase

2015 tegelik
tase / sihttase

2016
sihttase

2017
sihttase

2018
sihttase

2019
sihttase

2020
sihttase

ÜE 3. Tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu
Tööhõive määr 20–64-aastaste
vanusegrupis (kokku, mehed,
naised), %

74,0%

76,2%

74,8%

75,1%

75,4%

75,7%

76,0%

77,6%

79,9%

78,1%

78,2%

78,3%

78,4%

78,5%

Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
(VV TP, RES, Eesti 2020, HEA)

70,5%

72,5%

71,6%

72,1%

72,6%

73,1%

73,5%

Tööelu kestus (kokku, mehed,
naised), aastat

36,4

36,8

36,9

37,1

37,2

37,4

37,5

37,3

37,4

37,5

37,6

37,8

37,9

38

35,3

36,2

36,3

36,5

36,7

36,9

37,1

Eurostat, Eesti tööjõu-uuring
(HEA)

AE 3.1. Tööjõu nõudluse ja pakkumise vastavus tagab tööhõive kõrge taseme ning kvaliteetsed töötingimused toetavad pikaajalist
tööelus osalemist
Tööjõus osalemise määr 15–64aastaste seas (kokku, mehed,
naised), %

74,9%

76,3%

75,3%

75,6%

75,8%

76,0%

76,2%

78,6%

79,8%

79,0%

79,3%

79,6%

79,8%

80,0%

Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
(Eesti 2020, HEA)

71,2%

72,9%

71,7%

71,9%

72,1%

72,3%

72,4%

4. Tervis
Mõõdik

2014 tegelik
tase /
sihttase

2015 tegelik
tase /
sihttase

2016
sihttase

2017
sihttase

2018
sihttase

2019
sihttase

2020
sihttase

72,5

73

73,5

74

74,5

75

ÜE 4. Inimeste elu (sh tervena elatud elu) on pikk ja kvaliteetne
Oodatav eluiga (mehed ja naised), aastates

72,3

67

Statistikaamet
(VV TP, RES, RTA)

81,5

82,2

82,5

82,9

83,2

83,6

84

Tervena (piiranguteta) elatud eluiga
sünnimomendil (mehed ja naised), aastates

53,1

53,6

57,5

58,1

58,6

59,2

60

57,1

56,1

62,5

63,1

63,7

64,4

65

99,0%

99,0%

99,0%

100,0%

Statistikaamet
(VV TP, RES, RTA)

AE 4.1. Sotsiaalse sidususe suurendamine ja ebavõrdsuse vähendamine tervises
Ravikindlustusega kaetute osakaal
rahvastikust, %

93,9%

94%

99,0%

Statistikaamet, Eesti Haigekassa
(RTA)

AE 4.2. Laste ja noorte suremus ja psüühika- ning käitumishäirete esmashaigestumus on vähenenud ning noored annavad oma
tervisele järjest positiivsema hinnangu
0–19-aastaste laste ja noorte suremuskordaja
100 000 elaniku kohta

37,9

36,2

34

33

32,5

31,8

31

13,7

13,3

12,0

10,8

9,5

8,3

7,0

2092

1974

1929

1897

1865

1833

1801

33,2%

33,4%

33,8%

34,1%

34,3%

34,5%

34,7%

Statistikaamet
(RTA)

0–19-aastaste laste ja noorte suremuskordaja
vigastuste, mürgistuste, õnnetusjuhtumite
tõttu 100 000 elaniku kohta
Statistikaamet
(RTA)

1–19-aastaste laste ja noorte psüühika- ja
käitumishäirete uute juhtude arv 100 000
elaniku kohta
Tervise Arengu Instituut
(RTA)

Oma tervist väga heaks hindavate 11-, 13- ja
15-aastaste laste osakaal
Tervise Arengu Instituut, HBSC (uuring toimub iga 4 a
tagant)
(RTA)

AE 4.3. Elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevad terviseriskid on vähenenud
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Suremus hingamiselundite haigustesse (100
000 elaniku kohta)

41,4

40,5

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

3,0%

2,0%

1,7%

1,7%

1,6%

1,6%

1,5%

16,1

14,1

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

Statistikaamet, Tervise Arengu Instituut
(RTA)

Astma diagnoosi/ravi saanute osakaal 16–64aastaste hulgas
Tervise Arengu Instituut, tervisekäitumise uuring
(uuring toimub iga 2 a tagant)
(RTA)

Peenosakeste (PM10) aastakeskmine
kontsentratsioon Eesti linnade välisõhus
(μg/m³)
Terviseamet
(RTA)

AE 4.4. Rahvastiku kehaline aktiivsus on suurenenud, toitumine on muutunud tasakaalustatumaks ja riskikäitumine on vähenenud
Uute HIV nakkuse juhtude hulk 100 000
elaniku kohta

22,1

20,5

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

11,3%

11,7%

6,5%

6,4%

6,3%

6,1%

6,0%

93,2

82,3

73

69

65

60

56

71

65,7

78

74

70

65

81

Terviseamet
(RTA)

Ülekaaluliste ja rasvunud kooliõpilaste
osakaal, %
Haigekassa koolitervishoiu aruanded
(RTA)

Südame- ja veresoonkonna-haigustesse
surnud alla 65-aastaste arv 100 000 elaniku
kohta
Statistikaamet
(RTA)

Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid,
mürgistused ja traumad 100 000 elaniku
kohta
Allikas: Statistikaamet Siseministeerium
(RTA)
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AE 4.5. Kõigile inimestele on tagatud kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus ressursside optimaalse kasutuse kaudu
Inimeste hinnang tervishoiuteenuste
kvaliteedile ja kättesaadavusele (kajastatud
eraldi ridadel)
Sotsiaalministeeriumi elanikkonna rahulolu-uuring
(RTA)

Arstide arv 100 000 elaniku kohta

69,7%

73,2%

76%

77%

78%

79%

80%

42,6%

42,5%

65%

65,8%

66,5%

67,3%

68%

342

349

320

320

320

320

320

638

699

830

848

865

883

900

22,9%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

Tervise Arengu Instituut
(RTA)

Õendusala töötajate arv 100 000 elaniku
kohta
Tervise Arengu Instituut
(RTA)

Leibkonna kulutuste osakaal tervishoiu
kogukuludest
Tervise Arengu Instituut
(RTA)
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