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Sissejuhatus 
 
Eesti tervisepoliitika eesmärgiks on inimeste eluea pikendamine, eelkõige tervena 
elatud aastate kasv enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise ning kvaliteetse 
arsti- ja õendusabi abil. 

Eeldatav eluiga sünnimomendil oli 2014. aastal meestel 72,3 ja naistel 81,5 eluaastat. 
Võrreldes 2013. aastaga meestel langes 0,4 aastat ja naistel kasvas 0,2 aastat. Muutused olid 
tingitud õnnetusjuhtumite, traumade ja mürgistuste ning narkootikumide üledoseerimisest ja 
alkoholi mürgistuste tagajärjel surmajuhtude arvu vähenemisest. Kuid noorte meeste hulgas 
kasvasid enesetapud ja uppumised, mistõttu meeste eeldatava eluiga langes. 
Euroopa Liidu keskmise näitajaga võrreldes elasid Eesti mehed 2013. aastal 5 ja naised 1,6 
aastat vähem. 

Tervena elatud eluiga meestel 53,1 ja naistel 57,1 aastat (2014. aastal), näitaja meeste puhul 
langes 0,7 ja naistel kasvas 0,4 eluaasta võrra. Kasvu on pidurdanud krooniliste haigete 
osakaalu tõus. 
Võrreldes Euroopa Liidu keskmise näitajaga elasid Eesti naised 2013. aastal 4,4 ja mehed 7,5 
aastat vähem tervetena. Nii nagu on 2009. aastast langenud Eesti tervena elatud eluiga on 
see langenud ka Euroopa Liidu liikmesriikides keskmiselt. Samas on langus 2011–2013 olnud 
Eestis aeglasem kui Euroopa Liidus keskmiselt. 

Sugude vahelised erinevused mõlema näitaja puhul on aastatega vähenenud. Kuid 2014. 
aastal, kus võrreldes 2013. aastaga kasvas eeldatava eluea osas sugude vaheline erinevus 
0,6 aastat ning tervena elatud eluea osas 1 aastat meeste kahjuks. Samas elavad mehed 
naistega võrreldes endiselt 9,2 eluaastat ja tervena 4 aastat vähem kui naised. 

 

2016. aastal on kavas koostöös Riigikantseleiga läbi viia RTA vahehindamine, mille eesmärk 
on hinnata RTA 2009–2016 meetmete ja tegevuste piisavust seatud eesmärkide täitmiseks 
ning anda sisend RTA edasiste meetmete ja tegevuste planeerimisse nii tegevuste sisuliste 
kui rahastamisalaste otsuste tegemiseks. Hindamise tulemusena valminud töödele tuginedes 
saavad poliitika kujundajad teha teadlikumaid otsuseid RTA meetmete ja tegevuste 
muutmiseks, lisamiseks ja rahastamiseks, et saavutada võimalikult efektiivselt arengukavas 
seatud eesmärgid. 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse määrusest nr 302, 13.12.2005 tuleb strateegia lõppedes viia läbi 
lõpphindamine. Sellest lähtuvalt viiakse paralleelselt RTA vahehindamisega läbi Eesti riiklik 
HIV ja AIDSi strateegia 2006–2015 lõpphindamine. Uut strateegiat kavandatud ei ole ja kõik 
tegevused ja indikaatorid integreeritakse edaspidi RTA-sse. Lõpphindamise eesmärkideks on 
seniste tegevuste tulemuslikkuse hindamine sh kõigi indikaatorite täitmise või mitte täitmise 
osas ning anda sisend edasiste tegevuste integreerimiseks ja planeerimiseks RTA-sse. 

2016. aastal kasvavad haiguste ennetamiseks ja sõltuvuste vähendamiseks tehtavad kulud. 
Varasemaid Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel elluviidud tegevusi nt terviseedendusele 
töökohtades jätkatakse riigieelarvevahenditest. Jätkatakse nõustamisteenuste ning ka 
asendusravi osutamist sõltuvusprobleemidega isikutele. Kokku on riigieelarvesse 
ennetustegevusteks kavandatud 9,3 miljonit eurot, võrreldes eelneva aastaga on kasv 2,9 
miljonit eurot. 
RTA raames on planeeritud esialgsed kulud 2016. aastal hinnanguliselt 1 094 922 925 eurot. 

 

Järgnevates peatükkides antakse ülevaade rahvastiku tervise arengukava (edaspidi RTA) iga 
valdkonna olulisematest planeeritavatest tegevustest 2016. aastal. Tegevuskava tabelivormis 
antakse detailsem ülevaade planeeritavatest tegevustest, rahalistest vahenditest ja seda 
partnerite kaupa. Indikaatorite osas antakse ülevaade 2016. ja 2020 aastaks seatud 
eesmärkidest ning hetkeolukorrast kõige uuemate kättesaadavate andmete põhjal. 



„Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ tegevuskava aastaks 2016 koos tabelivormiga 
on leitav Sotsiaalministeeriumi kodulehel aadressil: http://www.sm.ee/et/tervis. 
 

Indikaatorid  Täitmine Eesmärk Sihttase 

 2014 2016 2020 

Eeldatav eluiga sünnimomendil 
Allikas: Statistikaamet 

Mehed 72,3 73 75 

Naised 81,5 82,5 84 

Tervena (piiranguteta) elatud eluiga 
sünnimomendil 
Allikas: Statistikaamet 

Mehed 53,1 57,5 60 

Naised 57,1 62,5 65 

 
 

I valdkond: Sotsiaalse sidususe suurendamine ja ebavõrdsuse vähendamine 
tervises 
 
Vaadates I valdkonna 2016. aastaks seatud eesmärke ja nende täitmist võib välja tuua, et kõigi 
seatud eesmärkide täitmiseks välja arvatud pikaajaliste töötute osatähtsus tööjõus osas tuleb 
teha pingutusi. Eelkõige suhtelise vaesuse määra, laste vaesusriski ja enesetappude osas, 
kus näitajad liikusid 2014. aastal (suhtelise vaesuse määra ja laste vaesusriski osas 2013. 
aastal) soovitust vastupidises suunas. 
 

I valdkonna indikaatorid  Täitmine Eesmärk Sihttase 

2014 2016 2020 

Ravikindlustusega kaetute osakaal rahvastikust 
(aasta lõpul) 
Allikas: Haigekassa, Statistikaamet 

 93,9% 99% 100% 

Mehed 90,9%   
Naised 96,5%   

Suhtelise vaesuse määr (isikute osakaal, kelle 
ekvivalentssissetulek on madalam 60% 
leibkonnaliikmete aasta 
ekvivalentsnetosissetuleku mediaanist) 
Allikas: Statistikaamet 

 22,1%* 16,5% 15% 

Mehed 20,6%*   

Naised 23,5%*   

Laste vaesusrisk (suhtelise vaesuse määr kuni 
17-aastaste laste osakaal) 
Allikas: Statistikaamet 

 19,8%* 18% 17% 
Mehed 20,7%*   

Naised 18,9%*   
Pikaajaliste (üle 12 kuu) töötute osatähtsus 
tööjõus 
Allikas: Statistikaamet 

 3,3% 3,7% 2,5% 

Mehed 3,9%   
Naised 2,7%   

Suitsiidide suremuskordaja 100 000 elaniku 
kohta 
Allikas: Statistikaamet, Tervise Arengu Instituut 

 18,0 12,5 10 
Mehed 30,6   

Naised 6,9   
*2013. aasta näitaja     

 
I valdkonna olulise tegevusena jätkus 2015. aastal „Heaolu arengukava 2016–2023‟ 
koostamine, mis valmib 2016. aasta alguses. Heaolu arengukava hakkab täitma sarnast rolli 
sotsiaal- ja töövaldkonnas nagu RTA tervisevaldkonnas. 

Rahvatervise süsteemi tugevdamiseks ja paikkondliku tervisedenduse arendamiseks 
valmistatakse ette rahvatervise seaduse eelnõu. Samuti tegeletakse rahvatervise valdkonna 
spetsialistide pädevuse tõstmisega ning paikkondliku tervisedenduse toetamisega, 
terviseprofiilide ning tervist edendavate võrgustike arendamisega. 

 
 

http://www.sm.ee/et/tervis


II valdkond – laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 
 
II valdkonna 2016. aastaks seatud eesmärkidest jõudis 2014. aastaks täitmisele väga lähedale 
oma tervist väga heaks hindavate kooliõpilaste osakaalu näitaja. Aastate 2013 ja 2014 
võrdluses langes oluliselt 1–19-aastaste laste ja noorte psüühika- ja käitumishäirete 
esmashaigestumise kordaja liikudes eesmärgi täitmise suunas. Osaliselt või täielikult 
rinnapiimatoidul olevate 6 kuu vanuste imikute osakaalu näitaja osas ei saa seoses metoodika 
muudatusega andmeid üheselt varasematega võrrelda. Kuid 2014. aasta andmete põhjal on 
näitaja jõudnud 2016. aastaks püstitatud eesmärgini. Problemaatilisemad näitajad olid aga 
vastupidiselt soovitud suunale liikunud 0–19-aastaste laste ja noore suremus ja 
vigastussuremuse näitajad. 
 

II valdkonna indikaatorid  Täitmine Eesmärk Sihttase 

2014 2016 2020 

Imikusuremuskordaja (alla 1-aastaste laste 
surmade arv aastas 1000 elussündinu kohta) 
Allikas: Statistikaamet 

 2,7 2,2 1,7 

Mehed 2,7   

Naised 2,6   

0–19-aastaste laste ja noorte suremuskordaja 
100 000 elaniku kohta 
Allikas: Statistikaamet 

 37,9 34 31 

Mehed 44,8   

Naised 30,5   

0–19-aastaste laste ja noorte suremuskordaja 
vigastuste, mürgistuste ja õnnetusjuhtumite tõttu 
100 000 elaniku kohta 
Allikas: Statistikaamet 

 13,7 12 7 

Mehed 22,4   

Naised 4,6   

1–19-aastaste laste ja noorte psüühika- ja 
käitumishäirete esmashaigestumuskordaja 100 
000 elaniku kohta 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 2 092 1 929 1 801 

Mehed 2 593   

Naised 1 561   

Oma tervist väga heaks hindavate 11-, 13- ja 15-
aastaste laste osakaal 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, HBSC (Health Behaviour 

in School-aged Children) 

 33,2% 33,8% 34,7% 

Mehed 38,0%   

Naised 28,3%   

Osaliselt või täielikult rinnapiimatoidul olevate 6 
kuu vanuste imikute osakaal 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

 68,0% 
 

66% 75% 

 
Reproduktiiv- ja imikute tervise edendamise valdkonnas jätkab tööd rinnaga toitmise 
edendamise Eesti komitee, mis koondab erinevate erialaseltside ekspertarvamuse rinnaga 
toitmist puudutavatel teemadel. Komitee koordineerida on rahvusvahelise rinnaga toitmise 
edendamise nädala tegevused ning laiemalt avalikkusele ja sihtgruppidele suunatud 
teavitustöö. Beebisõbralike haiglate (BFHI Baby Friendly Hospital Initiativ) põhimõtete 
juurutamaks on plaanis moodustada BFHI nõukoda, seejärel saavad kaardistatud 
sünnitusmajad läbida sertifitseerimisprotsessi. 

Viljatusravi rahastamine jätkub samas mahus 2015.aastaga ning Eesti Haigekassa (edaspidi 
EHK) jätkab raseduskriisi nõustamisteenuse toetamist ka 2016. aastal. 

Eelkooliealiste laste hammaste tervise nimel jätkatakse 2016. aastal laste hammaste tervise 
kampaania ja teavitustegevustega. EHK prioriteediks on laste hambahaiguste ennetuse ja 
ravi teenuste vajadusele vastav kasutamine ja hõlmatuse suurendamine kõigis earühmades. 
Eesmärgiks on võetud, et iga laps käiks aastas vähemalt korra hambaarsti juures sõltumata 
sellest, kas talle osutatakse ennetus või ravi teenust. Selleks toetatakse lisaks pere- ja 
kooliõdede poolt laste hambaarsti tervisekontrollidele suunamisele ka lapsevanemate 
algatusel laste hammaste kontrolli pöördumist. Lisaks valmistatakse EHK poolt ette uusi 



juhend- ja koolitusmaterjale kooliõpetajatel ning muudetakse kiku.hambaarst.ee veebilehte 
kasutajasõbralikumaks. 

Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel jätkatakse laste terviseõpetuse ja -kasvatuse 
koolituste läbiviimist haridusasutuste töötajatele koolieelsetes lasteasutustes, eesmärgiga 
suurendada võimekust laste tervise edendamisel. Selleks viiakse koolieelsetes lasteasutuses 
läbi koolitusi, mis on suunatud koolieelsete lasteasutuste töötajatele erinevatel teemadel 
(tervisedendus ja -kasvatus lasteaias; laste sotsiaalsete oskuste kujundamine; lapse 
seksuaalne areng, seksuaalkasvatus ja seksuaalse väärkohtlemise ennetamine). 

EHK poolt rahastatakse tervisedendamise projekti „Tervisedendus lasteaias ja koolis“ raames 
krooniliste haigustega toimetuleku õpetusi ning mh psühhosotsiaalset arengut toetava 
keskkonna loomist. Samuti viiakse koolides TAI koordineerimisel viiakse koolides läbi 
teabepäevi ja korraldatakse koolitusi haridusasutuste töötajatele erinevatel teemadel 
(uimastiennetus, toitumine ja liikumine). Lisaks kohandatakse käsiraamatuid ja õppematerjale 
vene keelde (sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetajaraamat). 

Õpilaste koolist väljalangemise ennetamiseks jätkuvad maakondlikes Rajaleidja keskustes SA 
Innove vahendusel lastele ja noortele suunatud karjääri- ja õppenõustamise teenused. 
Vigastuste ennetamiseks jätkab Kultuuriministeerium ujumise algõpetuse programmi 
toetamise ja ka arendamisega. EHK tegeleb laste vigastuste ennetamiseks perearstide ja -
õdede teavitamisega lastevanemate nõustamise vajalikkusest vigastuste vältimisel ning 
esmaabi andmisel. Sünnitushaigla personali ja rasedust jälgivate tervishoiutöötajate 
kaasatakse vanemate harimisel laste vigastuste vältimiseks. Samuti tegeleb Terviseamet 
vigastuste ennetamiseks lapsevanemate teavitamistegevustega, mis rõhutab koduses 
keskkonnas olevate kemikaalide turvalise hoiustamise vajadust. Spordimeditsiini SA ja EHK 
koostöös jätkatakse ka noorsportlaste tervisekontrollide läbiviimist. 

Eesti laste ja noorte istumisaja vähendamiseks ja liikumisaktiivsuse suurendamiseks alustati 
2015. aastal koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga koolidele 
suunatud laste ja noorte liikumisprogrammi väljaarendamist. Haridus- ja 
Teadusministeerium jätkab noorte püsi- ja projektlaagrite ning õppurspordi korraldamise 
toetamisega. 

Maaeluministeerium jätkab koolipiimatoetuse ning koolipuuvilja ja -köögivilja kava rakendamist 
ning teostatakse uuring "Koolipuuvilja ja -köögivilja kava rakendamise hindamine 2011/2012–
2015/2016. õppeaastatel". Haridus- ja Teadusministeerium eraldab laste koolilõunaks 
kohalikele omavalitsustele toetust nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilastele. Riigikoolides 
kaetakse koolilõuna kulu sajaprotsendiliselt (seda nii põhikoolides kui ka gümnaasiumides). 

TAI jätkab noorte alkoholitarvitamise ennetamisele suunatud programmi „Efekt“ elluviimist, 
mille arendamiseks toimuvad ettevalmistused uute klasside kaasamiseks programmi 
(teabepäevade korraldamine). Selleks viiakse läbi lastevanemate koosolekuid ning 
saadetakse välja uudiskirju. TAI korraldab ühe ennetustegevusena test-ostlemisi, ning sellega 
seotud teenindajate koolitusi.  Tubaka tarvitamise ennetamiseks jätkab TAI "Suitsuprii klassi" 
konkursi ja omaloomingu konkursi läbiviimisega, planeeritud on  kaasata 900 klassi 215 koolis. 

Narkootiliste ainete tarbimise ennetamiseks tagatakse noortele suunatud veebikanalite pidev 
uuendamine (www.narko.ee) ja infomaterjalide koostamine kõigile sihtgruppidele. Alaealistele 
sõltlastele on jätkuvalt tagatud nõustamine, ravi ja rehabilitatsioon. Lastekaitseseaduses 
menetletakse koos alaealiste õigusrikkujate temaatikaga tahtevastase rehabilitatsiooni teenust 
abi vajavale lapsele (sh sõltuvusprobleemide korral), kes seab enda või teiste elu või tervise 
ohtu või kelle üle on vaja kasvatusliku järelevalvet sisse seada. Tervise Arengu Instituut viib 
koostöös Siseministeeriumiga ellu programmi „Tark Vanem“, mille eesmärk on õpetada 
koolieelikute ja algklassilaste vanematele, kuidas oma laste alkoholi ja teiste meelemürkide 
proovimist ennetada või edasi lükata ning neile ise heaks eeskujuks olla. 2016. aasta kevadel 
avaldatakse koolinoorte alkoholi ja uimastite tarbimise (ESPAD) uuringu raport. 



Noorte teadlikkuse suurendamiseks HIV nakkusest ja selle levikuteedest on TAI-l kavas 
infotrükiste ning infoportaali www.hiv.ee uuendamine. HIV-nakkuse emalt lapsele kandumise 
vältimiseks jagatakse kõikidele HIV-positiivsetele emadele tasuta imiku piimasegu ja 
jätkupiimasegu kuni lapse 1-aastaseks saamiseni. 

Norra finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ rahastatavate projektide keskmes on laste 
vaimne tervis. 2016. aastal jätkuvad lastepsühhiaatria statsionaarsete ja ambulatoorsete 
teenuste osutamine regionaalsetes (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Ida- Virumaal) vaimse tervise 
keskustes ja maakondlikes kabinettides. Regionaalsete vaimse tervise keskuste arendamise 
projektide tegevused on 2016. aastal suunatud personali koolitamisele keskustes ja koostöö 
arendamisele siduserialade spetsialistidega esmatasandi tervishoiu, sotsiaal- ja 
haridussektorist. Tallinna laste vaimse tervise keskuse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi projektide 
jooksul piloteeritud mobiilse kriisiabi teenus on 2016. aastal Eesti Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelus. Samuti jätkub Norra finantsmehhanismi rahastusel integreeritud 
pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse piloteerimine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele, nii 
vabatahtlikkuse kui ka kohtumääruse (erihoolekande teenus) alusel. Norra FM programmi 
„Rahvatervis“ projekti  "Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise 
parandamiseks" raames on 2015. aastal valminud laste vaimse tervise kontseptsioon, millele 
järgneb tegevuskava koostamine 2016. aastal. Samuti alustatakse projekti raames 
perearstide, pereõdede ja kooliõdede poolt läbiviidava 0–18-aastaste laste ennetavate 
tervisekontrollide juhendi kaasajastamist laste vaimse tervise arengu jälgimise osas ning 
jätkatakse hindamisvahendite kohaldamist esmatasandil töötavatele spetsialistidele 
perekonna ja lapse heaolu hindamiseks. 

 
 

III valdkond – tervist toetav elu-, töö- ja õpikeskkond 
 
Vaadates III valdkonna osas 2016. aastaks seatud eesmärke suudeti 2014. aastaks saavutada 
või peaaegu saavutada surmaga lõppenud tööõnnetuste ja nõuetele vastava joogiveega 
varustatud elanike osakaalu näitajad. Elanikkonna toidutekkelistesse nakkushaigustesse 
haigestumine näitaja sisu muutmisega seoses ei ole see varasemate aastate näitajatega 
otseselt võrreldav ning samuti ei saa hinnata näitajat töö mõju tervisele kuna viimased andmed 
antud näitaja kohta pärinevad aastast 2010. Probleemseimad näitajad on aga suremus 
hingamiselundite haigustesse, astma levimus, peenosakeste aastakeskmine 
kontsentratsioon, tööõnnetuse tagajärjel kaotatud tööpäevade arv ja 2-aastaste laste hõlmatus 
immuniseerimisega, kuna nende trend liigub soovitust vastupidises suunas. 
 

III valdkonna indikaatorid  Täitmine Eesmärk Sihttase 

2014 2016 2020 

Suremus hingamiselundite haigustesse 100 
000 elaniku kohta 
Allikas: Statistikaamet 

 41,4 31 31 

Mehed 59,6   

Naised 25,4   

Surmaga lõppenud tööõnnetuste arv 100 000 
hõivatu kohta 
Allikas: Tööinspektsioon, Statistikaamet 

 2,6 2,7 2,4 

Tööõnnetuste tagajärjel kaotatud tööpäevade 
arv 100 hõivatu kohta 
Allikas: Haigekassa, Statistikaamet 

 20 16 15 

Töö mõju tervisele – hõivatute osakaal, kes 
arvavad, et nende töö halvendab nende tervist 
Allikas: European Working Conditions Survey 

 43,5% 
(2010) 

40% 30% 

 209,2 200 200 

Mehed 225,2   



Elanikkonna toidutekkelistesse 
nakkushaigustesse haigestunute arv 100 000 
elaniku kohta 
Allikas: Terviseamet 

Naised 194,5   

Nõuetele vastava joogiveega varustatud 
elanikkonna osakaal 
Allikas: Terviseamet 

 97,7% 88% 90% 

Astma diagnoosi/ravi saanute osakaal 16–64-
aastaste hulgas 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, tervisekäitumise uuring 

 3% 1,7% 1,5% 

Mehed 1,7%   
Naised 3,9%   

Peenosakeste (PM10) aastakeskmine 
kontsentratsioon Eesti linnade välisõhus 
(µg/m3) 
Allikas: Keskkonnaagentuur 

 16,0% 14% 14% 

2-aastaste laste hõlmatus leetrid-mumps-
punetised (MMR) immuniseerimisega 
Allikas: Terviseamet 

 93,4% ≥95% ≥95% 

 
Elukeskkonna olulisemaks tegevuseks on veeseaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse 
eelnõude menetluste lõpetamine ning nende alusel kehtestatavate määruste koostamine. 
Joogivee osas on olulisel kohal Euroopa Nõukogu direktiivi 2015/1787, millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 98/83/EÜ (olmevee kvaliteedi kohta) II ja III lisa, ülevõtmine Eesti 
seadusandlusesse. Direktiivi muudatusega antakse liikmesriikidele õigus teha riskianalüüsile 
toetudes muudatusi teatud parameetrite ning proovivõtusageduste osas. See tähendab, et, 
toetudes riskianalüüsile, on tulevikus teatud juhtudel võimalik vähendada konkreetseid 
näitajaid, mida on vaja joogivees määrata, kui on ebatõenäoline, et taolistes veevärkides saaks 
selline näitaja esineda tasemete juures, mis võiks ületada kehtestatud piirsisaldusi. 

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel jätkub ilu- ja isikuteenuste osutamise tervisekaitsenõuete 
kaasajastamine ja täiendamine, pöörates suuremat tähelepanu ohutusnõuetele. Nõuete 
väljatöötamisel võetakse aluseks Euroopas väljatöötatud või väljatöötamisel olevad valdkonna 
standardid. Määrusega eristatakse ka täpsemalt protseduurid, mida võib ilu- ja isikuteenuse 
osutaja teha. 

Toiduohutuse valdkonnas valmivad olulised uuringud, mille tulemuste põhjal saab teha 
järeldusi riskide kohta inimeste tervisele. 2016. a valmib toidu lisaainetena kasutatavate nitritite 
kvantitatiivne riskihinnang, uuring dioksiinide ja PCB sisalduse kohta jõesilmus ja nendest 
valmistatud toodetes ning uuring veistelt isoleeritud Escherichia coli 
antibiootikumiresistentsusest Eestis. 

Põlevkivi osas jätkub põlevkivi kaevandmise ja kasutamisega kaasnevate keskkonnast 
tingitud negatiivsete tervisemõjude kaardistamine ja leevendusmeetmete väljapakkumine 
mõjude vähendamiseks. 2015. aastal lõppenud põlevkivi sektori tervisemõju uuringu tulemusel 
lepiti kokku edasistes tervisemõju hindamise tegevustes, mis tuleb ellu viia. 
2016. aastal alustatakse riikliku skriiningprogrammi väljatöötamisega lapseea astma ja teiste 
allergiahaiguste paremaks diagnoosimiseks Ida-Virumaal. Lisaks alustatakse laste 
sünniregistri andmete uuringuga (Ida-Virumaa eri piirkondades sündinud laste sünninäitajate 
võrdlus teiste Eesti piirkondade laste andmetega) ning küsitlusega nende kokkupuute kohta 
põlevkivisektori saastega. 

Keskkonnamüra osas on tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organite, maantee 
omanike, raudtee omanike, lennuvälja omanikel vaja hakata koostama välisõhu strateegilist 
mürakaarti ja keskkonnamüra vähendamise tegevuskava vastavalt direktiivile 2002/49/EÜ. 
Uued välisõhu strateegilised mürakaardid peavad valmima hiljemalt 30. juuni 2017. aastal. 
Uued keskkonnamüra vähendamise tegevuskavad peavad valmima hiljemalt 18. juuni 2018. 
aastal. 



Terviseametil valmivad 2016. aastal erinevad sihtuuringud – joogivee kvaliteedi ja 
terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides, ujulate terviseohutuse uuring, 
mänguasjade terviseohutuse hindamine sõimerühmas, tervisekaitsenõuded elukeskkonnale 
ning toitlustamisele hoolekandeasutuses, piiripealsete iluteenuste uuring, Legionella bakterite 
esinemise uuring lasteaedades, isikliku hügieeni tagamise tingimuste uuring koolides ja uuring 
solaariumiteenusest tulenevatest terviseriskidest. Tervist toetava õpikeskkonna arendamise ja 
õpikeskkonnast tulenevate terviseriskide vähendamise osas jätkub töö lasteasutuste 
tervisekaitsenõuete üldmääruse koostamise ja nõuete ajakohastamisega. 

Töökeskkonna valdkonnas koostab Sotsiaalministeerium töötaja töövõime jätkusuutlikkuse 
toetamise analüüsi ja ettepanekud, mis käsitleb tööga seotud tervisekahjustuste ennetamist, 
tööõnnetuse ja kutsehaiguse tõttu tekkinud tervisekahju hüvitamist ja töötaja tööl hoidmist. 
Analüüs on seotud Vabariigi Valitsuse tööplaaniga ning sisaldab kehtiva süsteemi 
probleemkohti, võimalikke lahendusversioone ning lahenduste mõjusid. Tööinspektsioon 
teostab riiklikku järelevalvet töötingimuste üle ning viib läbi teavitus- ja nõustamistegevusi, muu 
hulgas korraldab tööandjatele ja töötajatele konsultatsioone töötervishoiu ja tööohutuse 
teemadel. 

Nakkushaiguste valdkonnas, lisaks rutiinsetele ennetamise, seire ning tõrje tegevustele, 
arutatakse läbi riikliku immuniseerimiskava muudatused, sh immuniseerimiskava täiendamise 
vajadused ning võimalused uute vaktsineerimistega. Samuti viiakse läbi rotaviirusnakkuse 
vastase vaktsineerimise praktilise kasutamise järgset efektiivsuts hindav uuring. Valmistatakse 
ette tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkushaiguste ennetamist ja tõrjet ning 
epideemia hädaolukorraks valmisolekut ja reageerimist reguleerivate õiguslike sätete 
uuendused. 

 

 

IV valdkond –Tervislik eluviis 
 
IV valdkonna eesmärkidest on suudetud 2016. aastaks seatud eesmärgid täita vigastus- ja 
mürgistussurmade, tuberkuloosi esmashaigestumise ja HIV-positiivsete rasedate osakaalu 
näitajate osas. Enamik tervisekäitumise indikaatoreid (HIV-sse haigestumine, joobes juhtide 
osalusel toimunud õnnetustes hukkunute arv, alla 65-aastaste suremus südame- ja 
veresoonkonnahaigustesse, liikumisharrastajate osakaal, alkoholi tarbimine ja 
igapäevasuitsetamine, absoluutalkoholi tarvitamine) on kerge positiivse dünaamikaga, kuid 
2016. aasta sihttasemete saavutamiseks tuleb veel märkimisväärseid pingutusi teha. Kõige 
problemaatilisemad on aga kolm ülekaalu mõõdikut, mis liiguvad soovitust vastupidises 
suunas. Adekvaatset hinnangut ei saa veel anda illegaalseid narkootikume proovinud 15–16. 
aastaste noorte osakaalule, sest seda mõõtev uuringu viiakse läbi iga nelja aasta järel ning 
2014/2015 õppeaasta uuringu andmed avaldatakse alles 2016. aasta alguses. 
 

IV valdkonna indikaatorid  Täitmine Eesmärk Sihttase 

2014 2016 2020 

16–64-aastaste ülekaaluliste inimeste osakaal 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, tervisekäitumise uuring 

 32,5% 26% 25% 

Mehed 39%   

Naised 28,2%   

16–64-aastaste rasvunud inimeste osakaal 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, tervisekäitumise uuring 

 19,5% 13% 12% 

Mehed 18,9%   

Naised 19,9%   

Ülekaaluliste kooliõpilaste osakaal 
Allikas: Haigekassa koolitervishoiu aruanded 

 11% 6,5% 6% 

Uute HIV-nakkuse juhtumite arv 100 000 
elaniku kohta 
Allikas: Terviseamet 

 22,1 20 15 

Mehed 29,4   
Naised 15,7   



HIV-sse nakatunud rasedate osakaal kõigist 
rasedatest 
Allikas: Terviseamet 

 0,8%* <1% <1% 

Illegaalseid narkootikume proovinud 15–16-
aastaste osakaal 
Allikas: ESPAD uuring (European School Survey Project 
on Alcohol and Other Drugs) 

 32% 
(2011) 

24% 21% 

Mehed 36%   

Naised 27%   
Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumid, 
mürgistused ja traumad 100 000 elaniku kohta 
Allikas: Statistikaamet 

 71,2 78 61 

Mehed 117   

Naised 31   

Joobes juhtide osalusel toimunud õnnetustes 
hukkunute arv 
Allikas: Maanteeamet 

 16 14 14 

Südame- ja veresoonkonna-haigustesse 
surnud alla 65-aastaste arv 100 000 elaniku 
kohta 
Allikas: Statistikaamet 

 93 73 56 

Mehed 146   

Naised 41   

Liikumisharrastusega regulaarselt tegelevate 
16–64-aastaste isikute osakaal 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, tervisekäitumise uuring 

 36,7% 45% 53% 

Mehed 35,8%   
Naised 37,3%   

Absoluutalkoholi tarvitamine liitrites elaniku 
kohta aastas 
Allikas: Konjunktuuriinstituut 

 9,9 <8 <8 

16–64-aastaste igapäevasuitsetajate osakaal 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, tervisekäitumise uuring 

 22,1% 21,5% 18,3% 

Mehed 31,4%   

Naised 15,8%   

Tuberkuloosi esmashaigestunute arv 100 000 
elaniku kohta. 
Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tuberkuloosiregister 

 15,6 16 14 

Mehed 22,5   

Naised 9,6   

*2014. aasta andmed põhinevad ARV ravi saanute rasedate ja sünnituste arvul. 

 
Liikumisharrastuse edendamiseks jätkatakse erinevate liikumisharrastuse projektide 
läbiviimist ning portaali www.liigume.ee edasiarendamist. Jätkub Eesti Koolispordi Liidu ja 
ujumise algõpetuse kursuse läbiviimise toetamine. 
Ülemäärase kehakaalu ennetamiseks ja vähendamiseks ning tasakaalustamata toitumisest 
ja vähesest liikumisest tingitud terviseprobleemide leevendamiseks on koostatud toitumise ja 
liikumise roheline raamat, mis esitatakse kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele. Seejärel 
hakatakse dokumendis kirjeldatud meetmeid rakendama, mis sisaldavad nii tervist toetava 
keskkonna loomise kui ka elanikkonna teadlikkuse tõstmise alaseid tegevusi. 
TAI jätkab toidu ja toitumise andmebaaside (toidukoostise andmebaas, toitumisprogramm, 
toitumisuuringute andmebaas) arendustegevusi ning Maaeluministeeriumi poolt täiendatakse 
tarbijatele suunatud toidu märgistuse teemalist veebilehte. 
Toitumisalase nõustamisteenuse arendamiseks grupeeritakse 2015. aastal väljatöötatud 
kirjaliku testi küsimused vastavalt toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi (sh kliinilise 
toitumisterapeudi) eksamite läbiviimiseks. Viiakse läbi esimene kutseeksam, selle tulemuste 
hindamine ja kutse andmine vastavalt tulemustele. Samuti analüüsitakse kutseandmise 
esimest kogemust ning tehakse kutsekomisjonile ettepanekuid eksami korraldamise ja 
läbiviimise parendamiseks. 
Avalikustatakse riiklikud toitumis- ja liikumissoovitused ning elanikkonna toitumise faktilise 
uuringu andmed. 2013. a läbiviidud energiajookide tarbimise uuringu jätkuna valmib kofeiini 
tarbimise riskihinnang probleemse vanusegrupi laste ja noorte seas, mille teostab TAI 
Maaeluministeeriumi tellimusel. Kavandatakse rahvastiku naatriumi (ja teiste mikrotoitainete) 
biomonitooringu pilootuuringu läbiviimist. 

Alkoholipoliitika valdkonnas on plaanis karmistada alkoholireklaami piiranguid ning 
vähendada alkoholi kättesaadavust, samuti parandada alaealistele alkoholimüügikeelu 



jõustamiseks vajalikke järelevalve võimalusi. Vastav seaduseelnõu on Sotsiaalministeeriumi 
poolt ettevalmistatud ja läbinud esimese kooskõlastusringi teistes ministeeriumites. 
Alkoholsõltuvuse ravi edendamiseks loodud programmi „Kainem ja Tervem Eesti“ raames 
alustab TAI teenuseosutajate koolitamist ja teenuste osutamist. Läbi selle paraneb nii alkoholi 
liigtarbimise varane avastamine ja patsientide nõustamine kui ka alkoholi tarvitamise häirega 
inimeste ravi tervishoiusüsteemis. 

Tubakapoliitika valdkonnas on 2016. aasta tegevustest olulisemad tubakapoliitika rohelise 
raamatu elluviimise koordineerimise jätkamine tubakapoliitika töörühma poolt. Vabariigi 
Valitsusele esitatakse tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis käsitleb elektroonilise 
sigareti nõudeid, nõudeid tubakatoodete ja tubakatoodetega seonduvate toodete aruandluse 
kohta (direktiivi 2014/40/EL ülevõtmiseks eesti õigusruumi), tubakatoodete müügikohas 
väljapaneku keelamine ja müügiedenduse sätete ajakohastamine. Ühtlasi jätkatakse tubaka 
tarvitamisele ja ennetamisele suunatud teavituskampaaniat ning tubakast loobumise 
nõustamise teenuse arendamist ja osutamist. Samuti viiakse tubakast loobumise nõustamise 
teenuse toetamiseks läbi vastavaid koolitusi. 
Tubakatoodete salaturu vähendamiseks tõhustatakse sisepiiri, välispiiri ja sisemaa illegaalsete 
käitlejate kontrolli ja keelatud tubakatoodete käitlejate kontrolli internetikaubanduses. Samuti 
suurendatakse töötavate tubakakoerte arvu ning tehakse ennetavat tööd. Lisaks viiakse läbi 
kampaania keelatud tubakatoodete (huuletubakas) müügist tulenevate ohtude 
teadvustamiseks. 

Narkootiliste ainete tarbimise ennetamine, vähendamine ning kahjude vähendamine 
valdkonnas jätkatakse narkootikumide sõltlastele mõeldud ravi ja sõltuvusvastase taastusabi 
korraldamist, sh jätkatakse Justiitsministeeriumi kaudu süüdimõistetud uimastiprobleemidega 
isikutele teenuse osutamist, kelle vangistus on asendatud ravi või sõltuvusvastase 
taastusabiga. Kavas on analüüsida üleüldisi tervishoiu- ning rehabilitatsioonisüsteemi (sh 
sõltuvus) vahelisi üleminekuid, teenuste kattuvust ning teenuste vahele jäävaid lünki. 
Analüüsitulemustele toetudes on plaanis luua teenusdisaineri abil erinevate sihtgruppide lõikes 
teenuste vahel liikumise mudel ning vajadusel kaardistada, milliseid muudatusi on täiendavalt 
vaja teha süsteemide sees. Aasta teises pooles on kavas testida pilootprojekti raames 
teenuste vahel liikumiseks välja töötatud lahendusi. 
Tõhustatakse järelevalve alaseid koostööoperatsioone ja reide, eesmärgiga avastada uusi 
narkootilisi ja psühhoaktiivseid aineid turul ning uute võimalike narkootiliste ainete ja 
psühhoaktiivsete ainete sissetoomist nii posti kontrollist kui piirilt. 
Siseministeeriumi eestvedamisel jätkab tööd uimastiennetuse valitsuskomisjon ning 
moodustatakse ekspertrühm. 

HIV leviku kontrolli all hoidmise ja haigestumise vähendamise eelduseks on kõikide 
seniste HIV ennetuse põhitegevuste jätkumine ning HIV-nakatunute antiretroviirusraviga 
kaetuse ja hea ravisoostumuse tagamine, sh riiklikud ravimihanked ravimite tagamiseks 
kõikidele tuberkuloosihaigetele ja HIV-nakatunud isikutele. 2016. aastast muutub HIV/AIDS 
ravimite soetamine arvestuslikuks ehk kui hangete maht ületab eelarve mahu, võib lepinguid 
edasi sõlmida ning hankida ravimeid üle eelarves näidatud mahu. See võimaldab planeerida 
ja soetada ravimeid stabiilselt ning paremini tagada nende kättesaadavust. Eelarve kulud on 
selleks järgmisel aastal 10,4 miljonit eurot, mis on võrreldes eelneva aastaga samal tasemel. 
Tagatakse asendus- ja võõrutusravi (sh vanglastes ja arestimajades) ning süstlavahetus- ja 
nõustamisteenus HIV leviku vähendamiseks. Jätkatakse HIV-alase teadlikkuse tõstmisega 
üldelanikkonnale, sh. ajateenistuses ja kinnipidamiskohas viibivate isikute seas. Viiakse läbi 
teadlikkuse tõstmisega seotud koolitusi teenuse osutajatele, politsei- ja päästeametnikele ning 
vanglapersonalile ja uuendatakse operatiivselt infoportaali www.hiv.ee. 

Tuberkuloosi ennetamise ja ravi valdkonnas on eesmärgiks hoida haigestumine püsivas 
langustrendis ning selle eelduseks on kõikide seniste tuberkuloositõrje põhitegevuste 
jätkumine. Arvestades Eesti tuberkuloosihaigestumise eripärasid keskendutakse üha enam 
tuberkuloosi leviku kontrolli all hoidmisele enimohustatud riskirühmade seas, sh HIV-

http://www.hiv.ee/


nakatunud ja süstivad narkomaanid. Peamised prioriteedid tuberkuloositõrje korralduses on 
multiresistentsete haigusvormide leviku tõkestamine, tuberkuloosi varajane avastamine 
riskigruppide ja nakkuskontaktsete seas ning integreeritud ravi tagamine sõltuvushäiretega 
tuberkuloosi haigetele. 2016. aastal on kavas arutada läbi ning leppida kokku politsei ning 
tuberkuloosi raviga tegelevate tervishoiuteenuse osutajatega esindajatega koostöökord 
nakkusohtlike, ravist kõrvale hoiduvate ning teadmata asukohaga TB haigete ravile tagasi 
toimetamiseks. Samuti jätkatakse 2016. aastal EHK poolt „Kopsu-ja kopsuvälise tuberkuloosi 
diagnostika ja ravi“ ravijuhendi välja töötamist. 

 

Vigastuste ennetamiseks ja vähendamiseks kavandatakse edasised tegevused vigastuste 
ennetamise rakkerühma lõpparuande alusel RTA-sse, teistesse vigastuste ennetamisse ja 
vähendamisse panustavatesse arengu- ja tegevuskavadesse (Siseturvalisuse arengukava, 
Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm, Vägivalla ennetamise strateegia jt) ning viiakse ellu 
rakkerühma aruandes kokku lepitud tegevusi. Sotsiaalministeerium korraldab vigastuste 
ennetamise valdkonna koordinaatorina vajadusel osapoolte vahelisi kohtumisi ning annab 
rakkerühma aruande tegevuste elluviimisest ülevaate Vabariigi Valitsusele. 
Olulisemad 2016. aasta tegevused vigastuste ennetamiseks on Eesti Haigekassa, 
Ravimiameti ning Terviseameti teavitus- ning nõustamistegevused vigastuste ning mürgistuste 
vältimiseks, erilise tähelepanuga lapsevanematele. Teavitustegevustega uppumiste, tule- ja 
liiklussurmade ennetamiseks jätkavad ka Päästeamet ning Maanteeamet. Samuti panustavad 
laste vigastuste ennetamisse RTA viiendas valdkonnas koduste riskide hindamise metoodika 
loomine ja tervisekontrollide juhendi kaasajastamine ning ennetava koduvisiitide korralduse 
muutmine. 
Samuti on 2016. aastal planeeritud teha mitmed vigastuste valdkonnaga seotud analüüsid ja 
uuringud: 2015. aasta vigastushaigestumuse ja -surmade analüüs, uuring enesetapu 
sooritanute profiili tuvastamiseks, rahvastiku esmaabialaste oskuste ja teadmiste alane uuring, 
erinevates sihtrühmades inhalantide kasutamise ning surmaga päädinud kukkumiste analüüs. 
 

 

V valdkond – tervishoiusüsteemi areng 
 

V valdkonna 2016. aastaks seatud 5-st eesmärgist on saavutatud 2 (arstide arv 100 000 
elaniku kohta ja leibkonna kulutuste osakaal tervishoiu kogukuludest). Samas on eesmärgist 
palju puudu järgmiste näitajate osas: õdede arv 100 000 elaniku kohta ja rahulolu arstiabi 
kättesaadavusega. Eriti muret tekitav on õdede arvu langus 100 000 elaniku kohta aastatel 
2012. ja 2013. Samuti tuleb meeles pidada, et kuigi arstide arvu osas 100 000 elaniku kohta 
on sihttase saavutatud on uuringute tulemustele tuginedes teada, et arstide keskmine vanus 
on küllalt kõrge (51 eluaastat) ning seetõttu tuleb arvestada võimaliku arstide arvu langusega 
lähitulevikus. 
 

V valdkonna indikaatorid Tulemus Eesmärk Sihttase 

2014 2016 2020 

Arstide arv 100 000 elaniku kohta 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

343 320 320 

Õendusala töötajate arv 100 000 elaniku kohta 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

645 830 900 

Arstiabi kvaliteediga üldiselt või väga rahul olijate 
osakaal 
Allikas: Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa uuring „Elanike 
rahulolu tervishoiuteenustega" 

69,7% 76% 80% 

Arstiabi kättesaadavust heaks või väga heaks pidanute 
osakaal 

42,6% 65% 68% 



Allikas: Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa uuring „Elanike 
rahulolu tervishoiuteenustega 
Leibkonna kulutuste osakaal tervishoiu kogukuludest 
Allikas: Tervise Arengu Instituut 

22,3%* <25% <25% 

*2013. aasta näitaja.    

 
Arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine on jätkuvalt üks olulisemaid prioriteete V 
valdkonnas. Tervishoiuteenuste hindasid mõjutavad enim 2014. aastal Haiglate Liidu, Kiirabi 
Liidu ja tervishoiutöötajate kutseliitude vahel sõlmitud kollektiivleping. 
Vastavalt tervishoiutöötajate kollektiivleppele 19. detsembrist 2014 tuleb Riigieelarvest 
finantseeritavates tervishoiuasutustes tagada tervishoiutöötajatele palgatõus 10–11% võrra. 
Selleks kulub 2016. aastal 5,4 miljonit eurot.  

Eelisarendatavaks valdkonnaks on esmatasandi tervishoid sh iseseisev õendusabi ja 
üldarstiabi, vähendamaks survet eriarstiabile ja tagamaks krooniliste haigete koordineeritud 
ravi.  

Patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamiseks ning patsientide rahulolu hindamiseks 
jätkatakse iga-aastase rahvastikupõhise uuringu läbiviimist. Patsientide teadlikkust tõstvate 
Eesti Haigekassa poolt korraldatavate teavituskampaaniate üheks fookuseks on jätkuvalt 
teadlikkus õigeaegselt pöörduda perearsti ja -õe poole. 

Jätkatakse vastutuskindlustuse kehtestamise ettevalmistamist paralleelselt patsiendiohutuse 
süsteemi täiendamisega ja kvaliteedinõuete täpsustamisega. 

Tagatakse vältimatu abi, tuberkuloosi ja HIV ravi kättesaadavus ravikindlustamata isikutele. 
Koostatakse eelnõu hambaravi hüvitise lisamiseks kindlustuspaketti. 

Patsiendiohutuse tagamiseks viiakse Eesti õigusruum vastavusse kliiniliste katsete 
määrusega. Ohutute ja kvaliteetsete ravimite tagamiseks osaletakse EL tasemel direktiivi 
eelnõu menetluses ravimite hinnakujunduse läbipaistvuse tagamiseks. 

Jätkatakse ettevalmistusi muudatusteks kiirabiteenuse kvaliteedinõuete 
kaasajastamiseks sh nõuded varustusele ja personalile ning koostööle Päästeameti, politsei 
ja haiglatega. 

Üldarstiabis laienevad õdede õigused ja rolli neile rakendub piiratud retseptiõiguse andmise 
regulatsioon. Uuendatakse 0–19 laste tervisekontrolli juhendit. Töötatakse välja põhimõtted 
vastsündinute perearsti nimistusse määramiseks ning koduvisiitide korralduseks. 
Esmatasandi tervishoiu tugevdamiseks valmistatakse ette tervisekeskustes laiendatud 
meeskonnaga integreeritud teenuste pakkumiseks leppides kokku vastavad põhimõtted 
esmatasandi töögrupis.  

Eriarstiabi teenuste pikaajalise prognoosi koostamisel aastani 2030 koostöös partneritega 
luuakse alus funktsionaalsete arengukavade koostamiseks ühtsetel alustel ning edasiseks 
võrgustumiseks. 

Euroopa Liidu finantsperioodi 2014–2020 vahenditest esmatasandi tervisekeskuste 
meetme rakendamiseks viiakse lõpule projektide valik toetuse andmiseks ja investeeringute 
kava koostamiseks. Järgneva kaheksa aasta jooksul ehitatakse või renoveeritakse üle Eesti 
113,6 miljoni euro eest vähemalt 35 esmatasandi tervisekeskust ja aastaks 2018 peab neist 
valmis olema 15 tervisekeskust. Selleks suunab SoM Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 
tervisekeskuste ehitamisse ja renoveerimisse 85,2 miljonit eurot. 
Lisaks viiakse ellu pädevuskeskuste meetme tegevusi, eraldatakse toetusi Tartu Ülikooli 
Kliinikumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla projektide ellu viimiseks. 

Ravi kvaliteedi tõstmiseks ning objektiivseks hindamiseks jätkatakse kvaliteediindikaatorite 
välja töötamist kvaliteediindikaatorite nõukogus koostöös erialadega ning toetatakse 
tõenduspõhiste ravijuhendite koostamist ravijuhendite nõukoja kaudu. 



Pikemas vaates on tervisevaldkonna suur väljakutse on ravikindlustuse eelarve 
jätkusuutlikkuse tagamine, mille eesmärk on hoida haigekassa eelarve tasakaalu lähedane. 
Tulenevalt valitsuse tegevusprogrammist koondatakse ettepanekud tervishoiusüsteemi 
rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks 2016. aasta märtsiks. 

Ravimipoliitika valdkonnas viiakse 2016. aastal Eesti õigusruum vastavusse ravimite 
kliiniliste uuringute EL määrusega. Koostatakse Ravimiseaduse muutmise seaduse 
väljatöötamiskavatsus ja menetletakse eelnõud. Analüüsitakse ravimisektori toimimist ja 
kaasajastatakse ravimipoliitika aluste dokument. Samuti analüüsitakse meditsiiniseadmete 
hüvitamise korralduse kaasajastamise vajadust ning valmistatakse ette vajalikud muudatused. 
Sooduskäibemaksumääraga maksustatavate meditsiiniseadmete loetelu täiendamine. 
Doonorluse edendamiseks lepitakse vereteenistuse ekspertkomisjonis kokku vajalikud 
tegevused ja rahaline toetamine. 

E-tervise valdkonnas valmis 2015. aasta lõpus E-tervise strateegiline arenguplaan 2020, 
milles keskendutakse e-teenustega seotud valikutele ja tegevustele e-tervise visioonis 2025 
kirjeldatud tervisevaldkonna olukorra saavutamiseks. Strateegia toetab RTA üld- ning 
valdkondlike eesmärkide saavutamist. 2016. aasta alguses koostakse E-tervise strateegia 
2020 rakendusplaan aastateks 2017-2020 ning integreeritakse arendusvajadused RTA-sse. 

E-tervise projektidest valmib 2016. aasta lõpuks vähi sõeluuringute registri jämesoolevähi 
mooduli arendus, patsiendiportaalis hakatakse patsientidele kuvama raviarveid ning 
lõpetatakse e-kiirabi juurutamine. Samuti arendatakse lõppkasutajate süsteemis ja 
kesksüsteemis vastsündinute perearsti nimistusse määramiseks elektrooniline teenus. 
Jätkatakse digiregistratuuri ja digisaatekirjade teenuste, e-immuniseerimispassi ning 
doonoriregistri arenduste plaanimise ja rakendamisega. Lisaks arendatakse töövõimereformi 
toetuseks andmevahetusteenused tervise ning töö- ja sotsiaalvaldkonna andmekogude vahel. 

E-tervise strateegia rakendamise raames toimuvad 2016. aastal mitmetes olulistes uutes 
projektides eel- ja ärianalüüsid, sh tervise infosüsteemi (TIS) sündmuspõhisteks 
andmevahetusteks uue arhitektuuri analüüsi ja kontseptsiooni koostamine; inimese poolt 
andmete sisestamine ning tema poolt antavate volituste, nõusoleku ja tahteavalduste analüüs; 
registrite arendamise ja analüütilise andmeaida kontseptsiooni koostamine. 

2015. aasta jaanuaris valmis lõplikult Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni strateegia 2015–2020. Olulisemad tegevused viiakse ellu 2016. aasta 
alguses – alustab tööd Terviseala teaduse ja innovatsiooni nõukogu, kelle ülesandeks on 
hakata nõustama ministeeriumi seoses strateegia rakendamisega; jätkatakse strateegia 
tegevus- ja rahastamiskava koostamist ning selle integreerimist RTA-sse ja aastate 2017–
2020 rakendusplaani ning esitatakse Personaalmeditsiini programmi memorandum 
valitsuskabinetti. Lisaks jätkuvad strateegia elluviimise tegevused. 


