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Säästva arengu eesmärkide ja rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 seosed 

 

Eesmärk Alaeesmärk RTA 2020-2030 
Eesmärk 3. Tagada 
kõikidele 
vanuserühmadele 
hea tervis ja heaolu 
 

 

 RTA eesmärgid ja indikaatorid. 
Emade, vastsündinute ja alla 
5-aastaste laste suremuse 
vähendamine. 
 

Inimkeskne tervishoid, tervist 
toetavad valikud (eelkõige 
lahendustee „Vigastuste 
ennetamine“). 

Seksuaal- ja 
reproduktiivtervise teenuste 
üldine kättesaadavus. 

Inimkeskne tervishoid, tervist 
toetavate valikute lahendustee 
„Seksuaal- ja reproduktiivtervise 
edendamine“. 

AIDSi, tuberkuloosi, malaaria jt 
ravimatute haiguste 
epideemiate kaotamine. 
Hepatiidi jt nakkuste vastu 
võitlemine. Vaktsiinide ja 
ravimite väljatöötamine ja 
kättesaadavus. 

Inimkeskne tervishoid, tervist 
toetavad valikud (eelkõige 
lahendustee „Nakkushaiguste 
ennetamine ja leviku tõkestamine 
(sh vaktsineerimine, 
antimikroobne resistentsus, HIV 
ja hepatiit)). 

Kõikidele inimestele üldine 
arstiabi. 

Inimkeskne tervishoid. 

Vaimse tervise ja heaolu 
edendamine 

Tervist toetavad valikud (eelkõige 
lahendustee „Vaimse tervise 
edendamine“), inimkeskne 
tervishoid. 

Sõltuvuste ennetamine ja ravi. Inimkeskne tervishoid, tervist 
toetavad valikud (eelkõige 
lahendustee „Uimastite 
tarvitamise ennetamine ja 
vähendamine“). 

Liiklusõnnetustes hukkunute ja 
vigastuste vähendamine 50%. 

Tervist toetavad valikud (eelkõige 
lahendustee „Vigastuste 
ennetamine“). 

Ohtlikest kemikaalidest ning 
saastest tekkinud surmade ja 
haigestumiste vähendamine. 
 

Tervist toetav keskkond 
(lahendusteed „Kemikaalide 
ohutus ja riskide vähendamine“, 
„Toodete ja teenuste ohutus ning 
riskide vähendamine“), 
inimkeskne tervishoid. 

Eesmärk 5.  
Saavutada sooline 
võrdõiguslikkus 
ning suurendada 
naiste ja tütarlaste 
mõjuvõimu 

Seksuaal- ja 
reproduktiivtervise teenuste 
kättesaadavus. 

Inimkeskne tervishoid, tervist 
toetavad valikud (lahendustee 
„Seksuaal- ja reproduktiivtervise 
edendamine“). 
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Eesmärk 6. Tagada 
kõikidele joogivesi 
ja kanalisatsioon 
ning veevarude 
säästev 
majandamine  

 
 

Kõikidele juurdepääs ohutule 
ja taskukohasele joogiveele 
ning kanalisatsioonile ja 
hügieenile. 

Tervist toetav keskkond 
(lahendustee „Veega seotud 
terviseriskide vähendamine“) 

Eesmärk 9.  
Ehitada vastupidav 
taristu, toetada 
kaasavat ja 
säästlikku 
industrialiseerimist 
ning innovatsiooni 

 

Intensiivistada teadusuuringuid 
ning ergutada innovatsiooni. 

Tervist toetavad valikud, tervist 
toetav keskkond, inimkeskne 
tervishoid. 
RTA üheks läbivaks põhimõtteks 
on innovaatiliste lähenemiste 
rakendamine. 

Eesmärk 10. 
Vähendada 
ebavõrdsust nii 
riikide sees kui ka 
nende vahel 

 
 

Kõikide inimeste majanduslik 
ja poliitiline kaasamine ja 
mõjuvõimu suurendamine ning 
võrdsete võimaluste tagamine 
sõltumata nende vanusest, 
soost, puudest, rassist, 
rahvusest, päritolust, 
usutunnistusest ja 
majanduslikust või muust 
seisundist. 

RTA eesmärgid ja indikaatorid. 
Tervist toetavad valikud, tervist 
toetav keskkond, inimkeskne 
tervishoid. 

Eesmärk 11. Muuta 
linnad ja asulad 
kaasavaks, 
turvaliseks, 
vastupidavaks ja 
säästvaks 
 

 

Kaasav ja jätkusuutlik 
linnastumine. Õhu kvaliteet, 
jäätmekäitlus, 
kliimamuutustega kohanemine, 
turvalisus, ressursitõhusus, 
rohealad. Piirkondade tark 
planeerimine. 

Tervist toetav keskkond. 

Eesmärk 12. 
Tagada säästev 
tarbimine ja 
tootmine 

Kemikaalide ja kõikide 
jäätmete keskkonnaohutu 
käitlemine kogu nende 
elutsükli jooksul. 

Tervist toetav keskkond 
(lahendustee „Kemikaalide ohutus 
ja riskide vähendamine“). 
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Eesmärk 17. 
Tugevdada 
tegevuskava 
rakendamise 
meetodeid ja 
taaselustada 
säästva arengu 
alane ülemaailmne 
partnerlus 

 

Partnerlus – avaliku ja 
erasektori ja 
kodanikuühiskonna 
ühistegevused. 

RTA elluviimisel on oluline 
erinevate osapoolte kaasamine –  
kohalikud omavalitsused, 
vabaühendused, erialaliidud. 
Tervist toetavad valikud, tervist 
toetav keskkond ja inimkeskne 
tervishoid. 

 


