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Rahvastiku tervise arengukava juhtkomisjoni
moodustamine
Vabariigi Valitsuse seaduse § 46 lõike 6 ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse
§ 33 alusel:
1. Moodustan rahvastiku tervise arengukava (edaspidi arengukava) juhtkomisjoni järgmises
koosseisus:
Juhtkomisjoni esimees: Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler
Juhtkomisjoni liikmed:
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Justiitsministeeriumi esindaja
Kaitseministeeriumi esindaja
Keskkonnaministeeriumi esindaja
Kultuuriministeeriumi esindaja
Maaeluministeeriumi esindaja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
Rahandusministeeriumi esindaja
Siseministeeriumi esindaja
Sotsiaalministeeriumi valdkondade asekantslerid
Riigikantselei esindaja
Eesti Haigekassa esindaja
Tervise Arengu Instituudi esindaja
Terviseameti esindaja
Ravimiameti esindaja
Tööinspektsiooni esindaja
Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja
Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja
Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esindaja
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esindaja
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja
Eesti Haiglate Liidu esindaja
Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi esindaja
Eesti Puuetega Inimeste Koda esindaja
Eesti Psühhiaatrite Seltsi esindaja
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
Eesti Perearstide Seltsi esindaja
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2. Juhtkomisjoni ülesanded on järgmised:
2.1. jälgida arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist, tehes ettepanekuid selleks vajalike
meetmete, tegevuste ja vahendite planeerimiseks;
2.2. arutada ja hinnata rahvastiku tervise olukorda ning analüüsida riiklike meetmete mõju,
asjakohasust ja tõhusust;
2.3. nõustada rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamist;
2.4. täita „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2
„Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.3 „Alkoholi liigtarvitamise, sh
alkoholisõltuvuse, ennetuse, varajase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse
arendamine ja rakendamine“ ja meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete
tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise
suurendamiseks“ raames perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 33 lõikes 4 ja §
34 lõikes 2 nimetatud komisjoni ülesandeid, sealhulgas:
2.4.1. avaldada arvamust partnerlusleppe ja rakenduskava muudatuste kohta;
2.4.2. jälgida meetmete tulemuste saavutamist;
2.4.3. anda soovitusi meetmete tõhusamaks rakendamiseks ja jälgida nende arvestamist;
2.4.4. avaldada arvamust toetuse andmise tingimustes nimetatud toetuse andmise eesmärgi,
toetuse taotlejate ja lõppsaajate sihtgruppide, toetatavate tegevuste ning projektide
valikukriteeriumite ja -metoodika kohta.
3. Juhtkomisjoni töökord on järgmine:
3.1. Juhtkomisjoni koosoleku kutsub kokku juhtkomisjoni esimees.
3.2. Juhtkomisjoni töövormid on koosolek ja e-posti teel suhtlemine. Info koosoleku
toimumise aja kohta saadetakse komisjoni liikmetele hiljemalt kaks nädalat enne koosolekut.
Koosolekut puudutavad materjalid edastatakse komisjoni liikmetele e-posti teel vähemalt
seitse päeva enne koosolekut.
3.3. Juhtkomisjoni otsused ja ettepanekud protokollitakse ning esitatakse liikmetele
ülevaatamiseks. Komisjoni liikmel on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist protokollile.
4. Juhtkomisjoni liige vastutab juhtkomisjoni ees oma ministeeriumi või sidusrühma
tegevuste korraldamise, oma haldusala eesmärkide saavutamise ja Sotsiaalministeeriumile
arengukava aruandluse koostamiseks või täiendamiseks vajaliku info edastamise eest.
5. Juhtkomisjoni protokolle koos lisadega säilitatakse Sotsiaalministeeriumi
dokumendihaldussüsteemis.
6. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve
osakond.
7. Tunnistan kehtetuks sotsiaalministri 09.06.2015 käskkirja nr 107 „Rahvastiku tervise
arengukava 2009–2020“ juhtkomitee moodustamine.
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