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23.04.2021 nr 42 

 
COVID-19 vaktsineerimise strateegia töörühma moodustamine  
 
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 46 lg 6, Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 
„Sotsiaalministeeriumi põhimäärus“ § 20 lõigete 1 ja 3 alusel: 
 
1. Moodustan COVID-19 vaktsineerimise strateegia töörühma (edaspidi „töörühm“). Töörühm 

on moodustatud ajutiselt kuni 31.12.2021. 
 
2. Kinnitan töörühma järgmises koosseisus: 
2.1. Töörühma juht: Maris Jesse, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler 
2.2. Töörühma asejuht: Heli Laarmann, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna 

juhataja 
 
2.3. Töörühma liikmed: 
2.3.1. Marek Seer, COVID-19 vaktsineerimise korralduse töörühma juht 
2.3.2. Rain Laane, Eesti Haigekassa juhatuse esimees 
2.3.3. Maivi Parv, Eesti Haigekassa juhatuse liige 
2.3.4. Andres Lasn, Eesti Perearstide Selts 
2.3.5. Marje Oona, Eesti Perearstide Selts 
2.3.6. Mait Altmets, Eesti Infektsioonhaiguste Selts 
2.3.7. Kristin Raudsepp, Ravimiameti peadirektor  
2.3.8.  Üllar Lanno, Terviseameti peadirektor 
2.3.9.  Mari-Anne Härma, Terviseameti peadirektori asetäitja  
2.3.10. Katrin Reinhold, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse direktor 
2.3.11. Eva Lehtla, Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakonna terviseala meedia-

suhete nõunik 
2.3.12. Rauno Mäekivi, Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna nõunik 
2.3.13. Kärt Sõber, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik 
 
2.4. Töörühma liikmed võivad määrata endale asendusliikme(d) samast organisatsioonist 

või asutusest, mida nad esindavad. 
 

3. Töörühmale annab ekspertnõu immunoprofülaktika ekspertkomisjon. 
 

4. Töörühma moodustamise eesmärk on pikaajalise COVID-19 vaktsineerimise strateegia     
loomine.  

 
5. Töörühma ülesandeks on: 
5.1.  COVID-19 vaktsineerimise pikaajaliste eesmärkide seadmine ja tegevuste 

kavandamine; 
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5.2.  COVID-19 vaktsineerimise plaani uuendamise vajaduse hindamine ja ettepaneku 

tegemine tervise- ja tööministrile; 
5.3.  Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiinide ühishangetes osalemise koordineerimine ja Eesti 

seisukohtade kohta ettepanekute tegemine tervise- ja tööministrile;  
5.4.  teaduskoostöö ja ravimiohutuse küsimused ning vajadusel vaktsineerijatele suuniste 

andmine riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovituste alusel; 
5.5.  alla 16-aastaste vaktsineerimise ja elanikkonna võimaliku revaktsineerimise 

kavandamine; 
5.6.  vajalike strateegiliste IT-lahenduste planeerimine ja osapooltega kokkuleppimine; 
5.7. vaktsineerimise strateegiliste kokkuvõtete koostamine ja analüüside tegemine; 
5.8. COVID-19 vaktsineerimise strateegiliste otsuste ja plaanide kommunikatsioon. 
 
6. Kinnitan töörühma töökorra järgmiselt: 
6.1. Töörühma töövorm on koosolek. Töörühma koosolek võib toimuda ka elektroonilisi 

sidevahendeid kasutades. Elektroonilisi sidevahendeid kasutades toimunud töörühma 
koosolekule kehtivad käesolevas dokumendis esitatud nõuded. 

6.2. Koosolek toimub vastavalt vajadusele. Koosolekuks sobilik aeg kooskõlastatakse 
eelnevalt töörühma liikmetega.    

6.3. Töörühma koosoleku kutsub kokku töörühma juht või tema volitatud töörühma liige 
elektrooniliselt edastatava teatega märkides ära koosoleku toimumise aja ja koha ning 
koosoleku päevakorra. Kutse koos koosolekuks vajalike materjalidega saadetakse 
liikmetele vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumise aega, välja arvatud juhul, 
kui töörühm on teisiti kokku leppinud. 

6.4. Koosolekut juhatab töörühma juht, asejuht või juhi määratud asendaja. 
6.5. Töörühma otsused tehakse konsensuse alusel. 
6.6. Töörühma koosolekud protokollitakse, protokolli allkirjastab selle koostanud isik ja 

töörühma juht. Koosoleku protokoll edastatakse liikmetele elektroonilises vormis 5 
tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest, misjärel on liikmetel on õigus teha 5 
kalendripäeva jooksul ettepanekuid protokolli täiendamiseks ja muutmiseks. 

6.7. Töörühma koosoleku protokollidele ja otsustele juurdepääsu võimaldamisel lähtutakse 
avaliku teabe seadusest ja andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest. 

 
7. Töörühma asjaajamise ja koosolekute protokollimise tagab Sotsiaalministeeriumi 

tervisevaldkond.  
 

8. Käskkiri teha teatavaks kõikidele töörühma liikmetele. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     
Tanel Kiik         
tervise- ja tööminister 
 
 


