RAHVASTIKU TERVISE ARENGUKAVA 2020–2030 KOOSTAMISE ETTEPANEK
SISSEJUHATUS
Lähtudes riigieelarve seadusest (§-d 19–20) (1) ja Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. aasta
määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ja nende koostamise, täiendamise,
elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“ (2) § 5 lõikest 1, teeb Sotsiaalministeerium Vabariigi
Valitsusele ettepaneku asuda koostama Rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020–
2030, mis saab olema jätkuks Rahvastiku tervise arengukavale 2009–2020, kattes terviklikult
riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonda „tervis“1.
Arengukava koostamise ettepanekus põhjendatakse arengukava koostamise vajadust, antakse
ülevaade valdkonna hetkeolukorrast, olulisematest lahendamist vajavatest väljakutsetest ja
esialgsetest eesmärkidest. Samuti tutvustatakse väljatöötamise kavatsuses arengukava
väljatöötamise protsessi ja ajakava.
Arengukava koostamise käigus luuakse koostöös teiste ministeeriumide, koostööpartnerite ja
huvirühmadega strateegiline lähenemisviis, mis aitab hoida ja parandada inimeste vaimset ja
füüsilist tervist, pikendades eeldatavat ja tervena elatud eluiga enneaegse suremuse ja
haigestumise vähendamise kaudu, rakendades seejuures meetmeid, mis aitavad
vähendada ebavõrdust erinevate rahvastikugruppide vahel.
ARENGUKAV A KOOSTAM IS E EESM ÄRK JA VAJADUS

Tervisesse investeerimine vähendab vaesust, aitab kaasa riigi majanduse kasvule, inimkapitali
tugevdamisele ja töö produktiivsusele. Terved inimesed tähendavad riigile suurenenud
töövõimet, vähem kulu haiguste raviks, haigushüvitistele ja sotsiaaltoetustele (3). Inimeste kehv
tervis piirab riigi majanduskasvu eelkõige järgnevatel põhjustel:





suurendab tõenäosust varem pensionile jääda;
vähendab tööturul osalemist;
vähendab töötundide arvu ja sissetulekut;
suurendab riigi kulusid seoses haiguste raviga. (4)

2006. aastal alustati Rahvastiku tervise arengukava (RTA) 2009–2020 loomist. Arengukava
kiideti Valitsuse poolt heaks 2008. aastal.2
Viimase kümne aasta jooksul on ühiskonna ja ümbritseva keskkonna arenguga kaasnenud
muutused, mis on seadnud ühiskonna silmitsi uute lahendamist vajavate ülesannetega. Eesti on
vananeva ja väheneva rahvaarvuga riik, kus samal ajal on pikenenud inimeste eluiga.3
Arengukava uuendamine annab võimaluse seniste tegevuste hindamiseks, vastutuse jaotuse ja
rahastamismudelite üle vaatamiseks ning inimeste tervise edendamiseks, tervisega seotud
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Lähtutud on Riigieelarve strateegiast 2017–2020 http://www.fin.ee/doc.php?113861
Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 ja selle rakendusplaani aastateks 2009–2012 heakskiitmine ning
Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2005. a korralduse nr 771 muutmine https://www.riigiteataja.ee/akt/13001453
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riskitegurite ennetamiseks ja vähendamiseks, haiguste varajaseks märkamiseks ning raviks uute
lahendusviiside välja pakkumiseks.
Alates 2008. aastast, mil kinnitati RTA 2009–2020, on muutunud ka strateegiline raamistik.
2011. aastal kinnitati Laste ja perede arengukava 2012–2020 (5), mistõttu on mitmed varem
RTAs kajastatud laste tervisega seotud tegevused kajastatud antud strateegias. 2016. aastal
kinnitas Vabariigi Valitsus Heaolu arengukava 2016–2023 (6). Antud strateegia koondab
koondab tööturu ja sotsiaalkaitse valdkonna tööhõive ja sotsiaalvaldkonna tegevusi, hõlmates
seetõttu suure osa kehtiva rahvastiku tervise arengukava 1. valdkonnast „Sotsiaalne sidusus ja
võrdsed võimalused“ ja 3. valdkonnast „Tervist toetav elu-, töö- ja õpikeskkond“ tööelu
kvaliteediga seotud tegevusi.
RTA raames on koostatud alkoholi- ja tubakapoliitika rohelised raamatud (7,8);
uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat (9); tervisevaldkonnaga seotud teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia (10), Eesi tervishoiu arengusuunad aastani 2020“
(11) ja e-tervise strateegia (12). Samuti jälgitakse RTA kaudu vigastuste ja vigastussurmade
ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühma (13) kokkulepitud ja Vabariigi Valitsuse
kinnitatud tegevuste seisu. Eelnevalt nimetatud dokumendid on toonud olulist lisateadmist ja
aidanud sõnastada uusi eesmärke tervise valdkonnas.
Sotsiaalministeerium (SoM) tellis Praxiselt RTA 2009–2020 vahehindamise (14), mis avaldati
2017. aastal. SoM valis analüüsimiseks kümme RTA alavaldkonda, millele analüüsis sooviti
keskenduda:
vaimne
tervis,
diabeet,
pahaloomulised
kasvajad,
südameja
veresoonkonnahaigused (SVH), laste vaktsineerimine, tervishoiutöötajad, arstiabi kvaliteet ja
kättesaadavus, kiirabi, toidutekkelised nakkushaigused ja välisõhu kvaliteet.
Praxise hinnangul on RTA keskseks suunaseadjaks Eesti tervisepoliitikas, kuid oma
üldsõnalisuses ei paku antud strateegia lahendusi ja strateegilisi tegevusjuhiseid poliitikate
kujundamiseks. Ekspertide hinnangul ei ole RTAs lahendusi Eesti tervishoiusüsteemi
komplekssete probleemide lahendamiseks. Samuti on RTAs seosed tervishoiu valdkonna ja
tervisedenduse ning haiguste ennetamise valdkondade vahel nõrgad. (14)
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 loomise peamisteks eesmärkideks on luua
arengukava, mis vastab Eesti ühiskonna praegustele ja eesseisvatele vajadustele tervise
valdkonnas.
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030:
 seab tervise valdkonnas ühtsed eesmärgid;
 defineerib tervise valdkonna võimalused, vastutusalad ja koostöövormid, mis on aluseks
rahvastiku tervise valdkonnas eesmärkide saavutamiseks;
 korrastab tervise valdkonna strateegilisti plaane ja eesmärke, tekitades ühtse, tervikliku
ja tulevikku vaatava visiooni tervise valdkonnaga seotud väljakutsetest ja võimalustest;
 aitab planeerida ministeeriumide valitsemisalade tervise valdkonna ressursse Vabariigi
Valitsuse tasandil, kasutada neid ressursse ühiselt ja saavutada tegevusete suurem
mõjusus;
 toetab tervise valdkonnas ressursside efektiivsemaks kasutamiseks tegevuspõhisele
kuluarvestuse ja eelarvestamise süsteemile üle minemist.
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ÜLEVAADE VALDKONNAG A SEOTUD VÄL JAKUTSETEST

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) defineerib tervist kui füüsilise, vaimse ja
sotsiaalse heaolu seisundit. Kvaliteetne elu, sealhulgas tervena elatud elu, on nii üksikisikule
kui ka ühiskonnale üheks suurimaks väärtuseks. Oluline on säästa võimalikult palju elusid ja
tagada, et inimesed saaksid võimalikult kaua ilma oluliste tervisepiiranguteta elada.
Inimeste tervislik seisund on oluline tegur riigi majanduse toimimise seisukohalt. Enneaegse
suremuse ja haigestumise vähendamine on majanduse kasvu oluline potentsiaal (tervise mõju
SKPle on 6–15%) (15).
Tervise toetamine kogu elukaare vältel pikendab nii keskmist eluiga kui ka tervena elatud eluiga.
Terved lapsed õpivad paremini, täiskasvanud on tööl produktiivsemad ja eakad saavad olla
ühiskondlikult aktiivsemad (3). Samas, haiguste ennetamine lapseeas on kuluefektiivsem kui
täiskasvanud inimeste tervise taastamine (16).
Eestit mõjutab oluliselt see, et tegemist on vananeva elanikkonnaga. Perioodil 2006–2016 on
iive olnud positiivne vaid ühel aastal.
Peale rahvaarvu vähenemise suureneb üle 65-aastaste inimeste osakaal (joonis 1). Sellega
seoses sagenevad mittenakkuslikud haigused. Eestis sagenevad nii SVH, kasvajad ja muud
mittenakkuslikud haigused ning nendest tulenev suremus- ja haiguskoormus.
Joonis 1. Eesti rahvastikupüramiid 2017. aastal

Allikas: Statistikaamet
Eestis on viimase kümne aasta jooksul kasvanud keskmine eeldatav eluiga ja seda kiiremini
kui Euroopa Liidus (EL) keskmiselt, kuid Eesti näitaja jääb siiski alla ELi keskmisele. Kui 2015.
aastal oli Eurostati andmetel keskmine eeldatav eluiga Eestis 78,0, siis ELis oli vastav näitaja
80,6. Eeldataval elueal on Eestis ka suured soolised ja piirkondlikud lõhed. 2015. aastal elasid
mehed 8,8 eluaastat vähem kui naised. Statistikaameti andmetel olid 2014/2015 kõrgeima
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eeldatava elueaga elanikud Tartumaal (78,8 aastat) ja madalaima eeldatava elueaga elanikud
Ida-Virumaal
(75,0
aastat)
(joonis
2).
Joonis 2. Keskmine eeldatav eluiga 2015. aastal maakonniti

Allikas: Statistikaamet
Samas on perioodil 2008–2016 keskmise eluea kasv aeglustunud. Meeste puhul on RTA
eelmises perioodis püstitatud eesmärk juba saavutatud, kuid naiste puhul ilmselt jääbki praegust
trendi arvestades see saavutamata.
Murettekitav on, et perioodil 2008–2016 on Eestis inimeste tervena elatud eluiga aga hoopiski
vähenenud, naistel vastavalt 3 ja meestel 1,2 eluaastat. Meeste näitaja oli 2005. aastast jõudsas
tõusutrendis ja aastaks 2009 saavutatud tase oli 54,8 eluaastat. Seejärel on näitaja olnud pigem
langustrendis. Naiste osas on trendid sarnased – alates 2010. aastast on näitaja langustrendis
ja võrreldes 2009. aastaga on naiste tervena elatud aastad vähenenud ligikaudu 3 aasta võrra.
(14)
Samuti on probleemiks see, et RTA rakendamise perioodil ei ole suurenenud inimeste arv, kes
annaksid oma tervisele positiivse hinnangu. 2015. aastal hindas ELis keskmiselt oma tervist
heaks või väga heaks 67% elanikest. Eestis oli samal ajal vastav osakaal 51,5%, Rootsis
79,6%.4 Selle parameetri jälgimine on oluline, kuna tervise enesehinnang hõlmab erinevaid
tervise aspekte (näiteks nii vaimset tervist kui funktsionaalsust) ning ennustab haigestumist ja
suremust (18).
Eestis on suurenenud tervisepiirangutega alla 65-aastaste inimeste osakaal. Perioodil 2008–
2016 suurenes tervisepiirangutega 16–24-aastaste inimeste osakaal 72% võrra (14).
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Self-perceived health by level of perception
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_03_20&plugin=1
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Peamised tervisekaotuse põhjustajad Eestis on SVH, kasvajad, vaimse tervise probleemid ja
erinevate uimastite tarvitamisest tingitud terviseprobleemid, lihasluukonnaga seotud vaevused ja
muud mittenakkuslikud haigused (tabel 1). Kümne aasta jooksul (2006–2016) on oluliselt
suurenenud mitmete krooniliste haigustega seotud tervisekaotus.
Ka Eesti Haigekassa (EHK) suurimad kulud on seotud vähi ja vereringeelundite haigustega
(joonis 3), kuid suurim kulu ühe inimese kohta on seotud sünniperioodis tekkivate
terviseprobleemide, vereringeelundite ja vere- ning vereloomeelndite haigustega (joonis 4).
Joonis 3. Eesti Haigekassa kulud 2016. aastal diagnooside lõikes

Allikas: Eesti Haigekassa
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Joonis 4. Ravikulu ühe inimese kohta 2016. aastal diagnooside lõikes5

Allikas: Eesti Haigekassa
Iga aastaga on suurenenud EHK ravimihüvitiste kogusumma ja ka kulu ühe kindlustatu kohta
(joonis 5).
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EHK ravikindlustuse kulud olid 2016. aastal 1 049 270 000 eurot.
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Joonis 5. Keskmine ravimitega seotud kulu ühe kindlustatu kohta

Allikas: Eesti Haigekassa
Kõige enam tarbitakse ravimeid seoses kardiovaskulaarsüsteemi, seedekulgla ja ainevahetuse
ning närvisüsteemi terviseprobleemidega (joonis 6).
Joonis 6. Ravimite tarbimine perioodil 2012–2016

Allikas:

Tervisestatistika

ja

terviseuuringute

7

andmebaas

Tabel 1. Peamised tervisekaotuse (DALY6) põhjused Eestis perioodil 2006–2016

Allikas: Institute for Health Metrics and Evaluation
Eestis esineb ELi keskmisega võrreldes oluliselt rohkem ennetatavaid surmasid (joonis 7).
Institute for Health Metrics and Evaluation arvutuste kohaselt on näiteks 91% südameveresoonkonnahaigustest, 45% pahaloomulistest kasvajatest ja 52% vaimse tervise
probleemidest ennetatavad.
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Disability Adjusted Life Years – surmade tõttu kaotatud eluaastate ja haigestumuse tõttu kaotatud täie tervise juures
elatud eluaastate summa (allikas: Vals K, Lai T, Kiivet R-A. Rahvastiku tervisekaotus ehk haiguskoormus: hindamise
metoodika. Eesti Arst 2005; 84 (7): 473–480
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Joonis 7. Ennetatavad surmad7 perioodil 2011–2014 – Eesti võrdluses Euroopa Liidu ja
Rootsiga

Allikas: Eurostat
Peamised surmapõhjused Eestis on vähkkasvajad ja vereringeelundite haigused (joonis 8).
Joonis 8. Peamised surmapõhjused Eestis 2016. aastal

Allikas: Statistikaamet

7

Ennetatavad välditavad surmapõhjused on need, mis vajavad peamiselt laiemaid tervisepoliitilisi meetmeid ja ravi ei
ole nende puhul peamiseks sekkumiseks. Ennetatavad on haigused, mille puhul meditsiiniline abi surma
ärahoidmiseks on vähem efektiivne kuid edukad on enne haiguse ilmnemist kasutatavad sekkumised.
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Rahvastik/04Surmad/SDinfo.htm.

9

MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED
Seoses Eesti elanikkonna vananemisega sagenevad mittenakkuslikud haigused – SVH,
kasvajad, diabeet, hingamiselundkonna haigused (astma) ja vaimse tervise probleemid. Lisaks
on suureks koormuseks vigastustest tingitud haigestumus ja surmad.
Kui 2015. aastal oli Eestis tõenäosus surra 30–70 aasta vanuses SVH, vähi, krooniliste
hingamisteede haiguste ja diabeedi tagajärjel 17,1%, siis Soomes oli see näitaja 10,1%, Rootsis
9,1% ja kõige parema Euroopa regiooni näitajaga Islandil 8,3% (18).
SVH tagajärjel suremus on langustrendis, kuid on jätkuvalt esimeseks surmapõhjuseks Eestis
(joonis 9).
Joonis 9. Vereringeelundite haigustest tingitud suremus perioodil 2006–2016

Allikas: Statistikaamet
2016. aastal suri vereringeelundite haiguste tõttu 869 tööealist (15–64-aastast) inimest.
Insult on üks olulisemaid invaliidsuse põhjustajaid, mistõttu insuldi koormus ühiskonnale on
märkimisväärne. Tähtsaim insuldi riskitegur on hüpertensioon, mis suurendab insuldi riski
ligikaudu kolm korda. Eelkõige hüpertensiooni, kuid ka teiste riskitegurite suurema levikuga on
tõenäoliselt seotud raskemate insuldijuhtude teke ja suurem suremus Eestis võrreldes teiste
riikidega (19). Perioodil 2006–2016 on suurenenud suremus hüpertooniatõve tagajärjel (joonis
10).
Joonis 10. Hüpertooniast ja peaajuveresoonte haigustest tingitud suremus Eestis
perioodil 2006–2016
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Allikas: Statistikaamet
Kasvajatest tingitud suremus on viimase kümne aasta jooksul suurenenud (joonis 11). Ühelt
poolt mõjutab seda elanikkonna vananemine. Samas, 2016. aastal suri kasvajate tõttu 912
tööealist (15–64-aastast) inimest. Kui Eestis suri kasvajate tõttu Eurostati andmetel 986 15-64aastast, siis Rootsis oli vastav arv 3902. Oluline on, et 2015. aastal oli Rootsis vastavas
vanusgrupis inimeste arv ca 7 korda suurem kui Eestis.
Joonis 11. Kasvajatest tingitud suremus Eestis perioodil 2006–2016

Allikas: Statistikaamet
Kõige enam surmasid põhjustavad Eestis hingamiselundite pahaloomulised kasvajad (joonis
12).
Joonis 12. Pahaloomulistest kasvajatest tingitud suremus 2016. aastal
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Allikas: Statistikaamet
Suremus hingamiselundite haigustesse on perioodil 2012–2016 suurenenud ligi 23% (joonis
13).
Joonis 13. Hingamiselundite haigustest tingitud suremus Eestis perioodil 2006–2016

Allikas: Statistikaamet
Lisaks hingamisteede kasvajatele tuleks suuremat tähelepanu pöörata ka astmasse
haigestumisele. Astma esmashaigestumus on tõusnud pea kõigis vanusrühmades, kuid kõige
enam 5–9-aastaste laste seas. Laste astma haigestumus on eriti suureks probleemiks IdaVirumaal (20).
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Hingamisteede haiguste, kasvajate ja SVH oluliseks riskiteguriks on tubakas. Suitsetajate
osakaal on vähenenud nii laste kui täiskasvanute hulgas. Kui 2005/2006 õppeaastal oli
regulaarseid suitsetajaid poiste seas 27% ja tüdrukute seas 18%, siis 2013/2014 õppeaastaks
oli saavutatud vähistrateegias püstitatud eesmärk ja näitaja oli poiste puhul langenud 13%-ni ja
tüdrukutel 11%-ni (21).
Suitsetamine on vähenenud ka täiskasvanute seas – kui 2006. aastal oli igapäevasuitsetajaid
28% täiskasvanud elanikkonnast, siis 2016. aastaks oli see osakaal langenud 21,3%-ni. Samas
on suitsetamise levimus meeste seas kaks korda kõrgem kui naistel (meestest 29,9% ja naistest
15,5% suitsetab igapäevaselt). Eriti murettekitav on asjaolu, et esinevad suured erinevused
haridustasemete lõikes. Kui kõrgharidusega inimeste hulgas on igapäevasuitsetajaid 9,1% siis
põhihariduse või madalama haridustasemega isikute hulgas on antud näitaja 36,9%. (22)
Oluline on jälgida ka alternatiivsete tubakatoodete ja nikotiini sisaldavate toodete tarvitamist. Nii
oli 2016. aastal täiskasvanud elanikest vähemalt mõnel korral aastas kasutanud vesipiipu
13,1%, e-sigaretti 11,2% ja huuletubakat 3,4%. Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise
uuringu (TKU) andmetel kasutas meestest mõni kord kuus e-sigaretti 2012. aastal 1,9 ja 2016.
aastal 6,3%. Naiste puhul olid vastavad osakaalud 1,2 ja 3,8%. (22)
Kopsuvähi üheks riskiteguriks on õhus leiduv radoon (23). Väliskeskkonna saastatuse kahjulik
mõju siseruumile suureneb seoses projekteerimis- ja/või ehitustööde madala kvaliteediga
(eelkõige puuduliku ventilatsiooni, siseruumidesse tungiva radooni, vähese soojapidavuse ja
mürakindluse ning muu tõttu). Probleeme tekib nii vanemates kui ka uuemates hoonetes.
Eestis on vigastussuremus langustrendis (joonis 14).
Joonis 14. Vigastustest tingitud suremus Eestis perioodil 2006–2016

Allikas: Statistikaamet
Samas on Eesti vigastussurmade tase jätkuvalt kordi kõrgem kui ELis keskmiselt. 2014. aastal
oli Eurostati andmetel ELi keskmine suremus vigastuste tõttu 45,7 juhtu 100 000 elaniku kohta.8
Eestis oli vigastussuremus 2016. aastal 65,3 juhtu 100 000 elaniku kohta. Meeste
vigastussuremus on kiiremini vähenenud kui naistel, kuid see on endiselt väga suur.
Vigastuste eripäraks on see, et kui vähki ja SVHsse haigestumine suureneb vanusega, siis
vigastused mõjutavad inimesi kõigis vanusegruppides (joonis 15). Statistikaameti andmetel
hukkus Eestis 2016. aastal vigastuste ja mürgistuste tõttu 614 tööealist (15–64-aastased)
inimest.
8

Death due accidents, by sex http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Joonis 15. Suremus vigastuste tagajärjel perioodil 2006–2016 vanuse järgi

Allikas: Statistikaamet
Peamised vigastussurmade põhjused on enesetapud, juhuslikud mürgistused ja kukkumised
(joonis 16).
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Joonis 16. Vigastussurmad perioodil 2006–2016

Allikas: Statistikaamet
2016. aastal suri Eestis vigastuste ja mürgistuste tõttu 32 kuni 19-aastast last ja noorukit.
Vastav suremuskordaja oli 2016. aastal 11,8 juhtu 100 000 elaniku kohta. Siinkohal tuleb
arvesse võtta, et Eesti elanikkonna väiksuse tõttu on väike ka laste arv ja iga sündmus mõjutab
oluliselt antud kordaja väärtust. Märk sellest, et Eestil on laste vigastussurmade osas
arenguruumi, on see, et juba 2012. aastal oli vigastussurmade kordaja Rootsis 5,0 juhtu 100 000
elaniku kohta (24). Sagedasemad surmapõhjused Eesti laste ja noorukite seas on enesetapud ja
sõidukiõnnetused.
Eesti ettevõtluskeskkond on võrreldes varasemaga, oluliselt muutunud, ent tööõnnetuste arv
on jätkuvalt suur (joonis 17 ja joonis 18). Siinkohal avaldab ilmselt mõju ka varasest parem
tööõnnetuste registreerimine. Seetõttu on oluline tähelepanu pöörata ka töökeskkonnas
toimunud muudatustele, sealhulgas ka aina suuremat teadlikkust kogunud psühholoogilistele
ohuteguritele nagu tööstress ja töövägivallaga seonduvad probleemid (mis on seotud pikaajalise
töövõimetusega).
Joonis 17. Tööõnnetused perioodil 2006–2016
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Allikas: Tööinspektsioon
Joonis 18. Surmaga lõppenud tööõnnetused perioodil 2006–2016

Allikas: Tööinspektsioon
Murettekitav on olukord vaimse tervise valdkonnas. Psüühika- ja käitumishäirete haigestumus
on viimastel aastatel püsinud väikeste kõikumistega üsna muutumatuna.9 Samuti on jätkuvalt
kõrge suremus enesetappude tõttu (joonis 19): 2016. aastal sooritas Statistikaameti andmetel
enesetapu 183 inimest.
Joonis 19. Enesetappudest tingitud suremus Eestis perioodil 2006–2016

Allikas: Statistikaamet

9

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/index.html
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2013. aastal kasutas psüühika- või käitumishäirete raviks mõeldud ravimeid 51 538 inimest (25).
2016. aastal läbi viidud uuringust selgus, et Eesti elanikkonnast 52% peab enda heaolu ja
vaimset tervist heaks, 37% keskmiseks ja 8% halvaks (26). Otseselt probleeme vaimse
tervisega on olnud kas endal või lähedasel 35% uuringus osalenutest. Teada on ka, et
depressiooni levimus Eesti elanikkonnas on 5,6% (27).
TKU 2016. aasta uuringu tulemusena selgus, et viimase 30 päeva jooksul ei olnud tundnud
ennast masendunud või õnnetuna ca 37% vastanutest – see tähendab, et ligi 2/3 tundis
masendust vähemal või suuremal määral. Viimase 12 kuu jooksul oli enesetapumõtteid mõelnud
3% vastanutest. (22)
Seoses elanikkonna vananemisega suureneb risk ka dementsuse ja Alzheimeri sagenemiseks
(joonis 20).
Joonis 20. Alzheimeri esmashaigestumine perioodil 2006–2015

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Oluliseks tervisekaotuse põhjustajaks Eestis on ka lihasluukonna haigused. Nagu jooniselt 21
näha, on iga aastaga suurenenud lihasluukonna ja sidekoe haigustesse haigestumine. Oluline
on, et suure osa kutsehaigestumistest moodustavad lihasluukonna ja sidekoe haigused. 2016.
aastal oli vastav osakaal 76,1%.10 Ekspertide hinnangul on luu- ja liigeshaiguste eripära see,

et töövõimelised inimesed muutuvad haiguse tõttu ilma õigeaegse piisava ravita kiirelt
töövõimetuks, põhjustades ühiskonnale suuri kulutusi.11
Kui lähtuda Institute for Health Metrics and Evaluation arvutustest, siis on lihasluukonna
haiguste peamisteks riskiteguriteks kõrge kehamassiindeks, töökeskkonna riskitegurid ja tubaka
tarbimine.12
Joonis 21. Lihasluukonna ja sidekoe haiguste esmashaigestumus Eestis perioodil 2006–
2015

10

Kutsehaigestumine ja tööst põhjustatud haigestumine 2016. aastal
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/tootervis/KH_ja_TPH_statistika_2016.pdf
11
Reumakiri. https://reumaliit.ee/sites/default/files/reumakiri/reumakiri_kevad_2014_web.pdf
12
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Ennetus
Nii kasvajate, SVH, vaimse tervise probleemide puhul ja ka vigastuste riskitegurina on oluline roll
alkoholil.
Alkoholi tarbimine Eestis on langustrendis, kuid alkoholi tarbimisega seotud kahjud on jätkuvalt
väga suured. TAI hinnangul on Eesti täiskasvanud elanikkonnast ehk ca 36 000 inimest
alkoholist sõltuvuses.
Kui 2007. aastal ei tarbinud alkoholi 13% meestest ja 19% naistest, siis 2015. aastal nimetas
end alkoholi mittetarbijateks 20% meestest ja 21% naistest (22). 2014. aastal tarbis mõned
korrad nädalas alkoholi ca 17% inimestest, kusjuures meeste puhul oli vastav osakaal 29,6%.
Kui 2008. aastal tarbiti Eestis (absoluut)alkoholi 12,1 liitrit elaniku kohta, siis 2015. aastal oli
vastav näitaja 8,7 liitrit ja 2016. aastal 8,3 liitrit (28). Samas on WHO seisukohal, et alkoholi
tarbimine üle 6 liitri elaniku kohta põhjustab tõsiseid tervisekahjusid, majanduslikke ja
sotsiaalseid probleeme. Sõltumata alkoholi kogutarbimise langusest viimastel aastatel on Eesti
näitaja täiskasvanute suurtes kogustes korraga alkoholi tarbimise osas võrreldes ELi riikidega
kehv. Nii tarbis 2016. aastal ligi 22,5% meestest ja 15% naistest vähemalt korra kuus või
sagedamini vähemalt kuus alkoholi annust ühel tarbimise korral (22). Samuti ületab Eestis
suremus alkoholi tarvitamisega seotud haigustesse ELi vanade liikmesriikide keskmist näitajat
1,7 korda (2014). Alkoholi liigtarvitamisest tingitud kahjud moodustavad Eestis hinnanguliselt 2–
5% SKP-st (7). Alkohol on seotud vigastussurmade (joonis 22) ja mitmete haiguste tekkega
(joonis 23).
Joonis 22. Joobnute osakaal vigastuste tõttu hukkunutest 2016. aastal
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Allikas: Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
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Joonis 23. Alkoholiga seotud haiguste suremuskordajad meeste seas perioodil 2004–
2015

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Eesti Konjunktuuriinstituudi arvutused
Vigastuste üheks oluliseks riskiteguriks on ka illegaalsete narkootikumide tarvitamine.
Narkoainete tarvitamisest otseselt tingitud surmasid oli 2016. aastal 114, mida on rohkem kui
2014. ja 2015. aastal. Püsivat langustrendi pole Eestis suudetud saavutada (joonis 24).
Joonis 24. Narkoainete tarvitamisest otseselt tingitud surmad Eestis perioodil 2006–2016

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Narkomaaniaravi andmekogu andmetest on näha vastavat dünaamikat – ravi saanud inimeste
arv on vähenenud vanuses 15–34 ja suurenenud on 35–49-aastaste inimeste arv (joonis 25).
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Joonis 25. Narkomaaniaravil viibinud inimesed perioodil 2008–2014 vanuse lõikes

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Kahekümne aasta jooksul on järjest kasvanud 15–16-aastaste kooliõpilaste osakaal, kes on
vähemalt korra elu jooksul tarvitanud mõnda narkootilist ainet. 1995. aastal oli 7% õpilastest
tarvitanud mõnda narkootikumi, 1999. aastal 15%, 2003. aastal 24%, 2007. aastal 30%, 2011.
aastal 32% ja 2015. aasta andmetel 38%. Samuti leiti ESPADi 2015. aasta uuringus, et
kahekümne aasta jooksul on enam sagenenud rahustite, uinutite ja inhalantide tarvitamine.
Samas on langenud ecstasy, amfetamiinide, popperi ja tablettide tarvitamine koos alkoholiga.
(29)
Ülekaalulisus on oluline riskitegur kasvajate ja SVH tekkel. Füüsiline aktiivsus on aga oluline
tegur tervena vananemisel. Piisav füüsiline aktiivsus aitab vähendada nii SVHsid, II tüüpi
diabeeti, kasvajaid, depressiooni, dementsust, kroonilisi hingamisteede haigusi ja osteoporoosi
(30).
Tasakaalustamata toitumise ja vähese füüsilise aktiivsuse tulemusena on üle poole Eesti
rahvastikust ülekaaluline (joonis 26). Üha suurenev probleem on ülekaalulisus ka kooliõpilaste
hulgas. 2014. aasta Eesti rahvastiku toitumisuuringu kohaselt oli 30,5% 6–9-aastastest, 34%
10–13-aastatest ja 23,5% 14–17-aastastest lastest ülekaalulised või rasvunud (31).
WHO andmetel suurendab iga liigne 15 kg kehakaalu enneaegse surma riski ligi 30% võrra ning
kogu eluea jooksul on rasvunud isiku tervishoiukulud 25% suuremad, võrreldes normaalkaalus
oleva isikuga. WHO tuleviku projektsiooni kohaselt kasvab rasvunud elanike osakaal ka Eesti
rahvastiku seas aastaks 2030 ca 35%-ni ja ülekaaluliste osakaal 62%-ni (32).
Joonis 26. Rasvumus ja ülekaalulisus 2016. aastal vanuse järgi
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Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Perioodil 2006–2015 on Eestis suurenenud esmashaigestumus nii II tüüpi diabeedi kui
rasvumuse ja liigtoitumuse tagajärjel (joonis 27).
Joonis 27. II tüüpi diabeedi ja rasvumuse esmashaigestumine Eestis perioodil 2006–2015

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Laste kehaline aktiivsus on viimaste aastate jooksul halvenenud. Täiskasvanute kehalise
aktiivsuse suurendamisel on saavutatud väikeseid edusamme, kuid ekspertide hinnangul ei ole
need muutused piisavad, et aidata oluliselt kaasa SVH haigestumuse vähenemisele (32) aga ka
muude terviseprobleemide ennetamisele/leevendamisele (33).
NAKKUSHAIGUSED
HIV ja C-hepatiit
2017. aastal diagnoositi Eestis 219 uut HIV-nakatunud isikut.13 2016. aastal oli ELi ja Euroopa
Majanduspiirkonna (EU/EAA) keskmine näitaja 5,9 uut HIVi juhtu 100 000 elaniku kohta. Eestis
oli samal ajal vastav näitaja 17,4 juhtu 100 000 elaniku kohta – seega ligi kolm korda kõrgem.
Eestist kõrgem näitaja oli vaid Lätil – 18,5 juhtu 100 000 elaniku kohta (34).
13

2017. aastal Eestis diagnoositud HIV positiivsed
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/Nakkushaigused/HIV/HIV_AIDS_2017.pdf
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Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9711 inimesel, sealhulgas AIDS 514
inimesel.
Ekspertide hinnangul tuleks lisaks HIVile strateegiliselt tegeleda ka C-hepatiidi likvideerimisega
(35).
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Joonis 28. HIVi ja C-hepatiiti haigestumine perioodil 2011–2016

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, Terviseamet
Eesti Haigekassa (EHK) 2016. aasta peamine eelarve ületäitmine tulenes alates 2016. aasta
jaanuarist kompenseeritava C-hepatiidi ravimit kasutavate patsientide oluliselt suuremast arvust
võrreldes prognoosituga. 2016. aastaks oli planeeritud 360 patsiendi ravi, aga 2016. aastal said
ravi 598 patsienti kogusummas 13,3 miljonit eurot. Samuti võeti ravile patsiente, kes olid jäänud
eelmistel perioodidel ravimata (36).
Tuberkuloos
Tuberkuloosi (TB) haigestumine on Eestis langustrendis (joonis 29). Samas, kui Eestis oli 2015.
aastal 18 uut tuberkuloosi juhtu, siis Soomes oli 5,6.14
Eestis valmistab probleeme ravimresistentsus. 2016. aastal registreeritud esmastest
külvpositiivsetest TB juhtudest oli 13% multiravimresistentsed vormid, külvpositiivsetest
kopsutuberkuloosi
retsidiividest
40%
ja
muudest
korduvravijuhtudest
100%
multiravimresistentsed.
Joonis 29. Tuberkuloosi haigestumine perioodil 2006–2016

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas

14

Summaries of selected health-related SDG indicators
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/EN_WHS2017_AnnexA.pdf?ua=1
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Vaktsiinvälditavad haigused
Riiklikus
immuniseerimiskavas
olevate
enamike
vaktsiin-välditavate
haiguste
esinemissagedus on Eestis üldiselt vähenenud, kuid probleemne on paljude vaktsiinvälditavate
haiguste madal vaktsineerimise määr (joonis 30). Nii on leetrite-, mumpsi ja punetiste vaktsiiniga
immuniseerimise hõlmatuse näitajad alates 2010. aastast pidevalt langenud ning 2011. aastal oli
see juba alla WHO poolt soovitatud taseme (95%) – 93,9% ja 2016. aastal 93,2% (joonis 31).
Joonis 30. 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus 2006. ja 2016. aasta võrdluses

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Joonis 31. 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus on leetrite-, mumpsi ja punetiste
vaktsiiniga

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Oluline on mõista, et kuna arvestatav osa lapsi jääb vaktsineerimata, on see soodne pinnas
raskekujuliste vaktsiinvälditavate haiguste levikuks. TA andmetel suurenes 2016. aastal
Euroopas leetritesse haigestumine. Leetrite tüsistused on tõsised, neist kõige sagedasemad on
kopsupõletik või keskkõrvapõletik. Ühel haigel tuhandest tekib peaajupõletik ehk entsefaliit, mille
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tagajärjel ta võib invaliidistuda või surra. Kõigis riikides, kus esineb leetrite epideemiline levik, on
immuniseerimisega hõlmatus alla WHO poolt soovitatud 95%.15
Gripp
Terviseameti (TA) hinnangul on riigile suureks koormuseks gripist tingitud haigestumus ja
suremus. TA andmetel moodustab Eestis haigestumus ülemiste hingamisteede ägedatesse
viirusnakkustesse, seal hulgas grippi, 90% kõikidest registreeritud nakkushaigustest. EHK
andmetel on haiguslehele jäämise üks sagedasemaid põhjusi haigestumine grippi ja ägedatesse
hingamisteede nakkushaigustesse (vastav osakaal 34%).
TA andmetel haigestub ühel hooajal Eestis grippi hinnanguliselt 50 000–90 000 inimest, mis
moodustab 5–8% elanikkonnast. Gripist tingitud tüsistuste osas on Eesti näitajad kõrgeimad
ELis. Samas on TA andmetel Eestis hõlmatus gripi vastu vaktsineerimisega madalaim ELis.
Nii grippi haigestumine kui gripist põhjustatud suremus on tõusutrendis (joonis 32 ja joonis 33).
Joonis 32. Grippi haigestumine Eestis perioodil 2011–2016

Allikas: Terviseamet
Joonis 33. Gripist tingitud suremus Eestis perioodil 2011–2016

Allikas: Terviseamet

15

Mitmes Euroopa riigis levivad leetrid https://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/uudised/u/artikkel/mitmeseuroopa-riigis-levivad-leetrid.html
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Toidunakkused
Toidutekkelistesse nakkushaigustesse haigestumine on üldiselt Eestis vähenenud, kuid mitte
RTA eelmisel perioodil sihiks seatud määral. Oluliselt on vähenenud rotaviirusenteriiti
haigestumine, kuid sagenenud on kampülobakterite ja ka Norwalki viirusnakkused (joonis 34).
(37)
Joonis 34. Soole nakkushaigustesse haigestumine Eestis perioodil 2011–2016

Allikas: Terviseamet
Rotaviirusenteriidi vastane vaktsineerimine lisati riiklikku immuniseerimiskavasse 2014. aastal.
Seega on oluliste järelduste tegemiseks veel vara. Siiski on haigestumine rotaviirusenteriiti
väikelaste seas kolme aasta jooksul vähenenud (joonis 35).
Joonis 35. Rotaviirusenteriiti haigestumine väikelaste seas perioodil 2014–2016

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas
Mikroobide resistentsus (AMR) on mikroorganismide võime antimikroobsete ainete toimele
vastu panna. Nii Euroopas kui kogu maailmas on AMR määratletud olulise ühiskondliku
probleemina, mis hõlmab mitmeid valdkondi, näiteks inimmeditsiini, veterinaarmeditsiini,
loomakasvatust, põllumajandust, keskkonda ning kaubandust. Juhul, kui midagi ette ei võeta, on
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Maailmapanga hinnangul AMR levikust tingitud majanduslik kahju 2050. aastaks võrreldav 2008.
aasta majanduskriisiga. Seetõttu on väga oluline teema ka Eestis fookusesse võtta.
2015. aastal avaldati WHO, FAO ja OIE koostöös välja töötatud ülemaailmne tegevuskava, mille
eesmärgiks on tagada kõigile abivajajatele tõhus ja ohutu nakkushaiguste ravi nii kauaks kui
võimalik. ELi AMRi vähendamise tegevuse baasdokumendiks on EK välja töötatud ja 2017.
aastal vastu võetud AMRi vähendamise tegevuskava.16 Mõlema dokumendi aluseks on
põhimõte „Üks Tervis“, mis tähendab koostööd inim- ja loomatervise ning keskkonnaga seotud
valdkondade vahel. Valdkonnaülest lähenemist toetab ka Eesti ELi-suunaline raamdokument
„Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019“. Selle kohaselt tuleb AMRi levikuga senisest
süsteemsemalt ja tõhusamalt tegeleda, arvestades probleemi mitut sektorit hõlmavat iseloomu.
Resistentsed bakterid ja resistentsusgeenid võivad levida mitte ainult haigetelt inimestelt
tervetele, vaid ka inimeste ja loomade vahel (lemmikloomad, kariloomad, toit). Samuti võib
inimeselt või loomalt pärit baktereid isoleerida keskkonnast, näiteks pinnaveest. Tüüpilised
reoveepuhastid ei eemalda veest baktereid ja ravimijääke ning need satuvad looduskeskkonda
ja joogivette.
Inimmeditsiinis on probleemiks toidu kaudu levivate mikroobide resistentsuse kasv kõige enam
kasutatavate antibiootikumide suhtes nii inimestel kui ka loomadel. Teiseks murekohaks on
tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkused (TTOSN), mis patsiendi saabumisel
tervishoiuteenust osutavasse asutusse ei ole kliiniliselt ega laboratoorselt väljendunud ega
inkubatsiooniperioodis, vaid on tekkinud patsiendi seal viibimise ajal või seal saadud ravi
tagajärjel. TTOSNide tegelik negatiivne mõju ei piirdu vaid konkreetse tervishoiuteenuse
osutamisega saadud võimaliku tüsistusega, vaid on laiem, kuivõrd teadaolevalt on
tervishoiuasutustes viibivad patsiendid nakkustele vastuvõtlikumad võrreldes üldise
elanikkonnaga. See omakorda loob eeldused nakkuse kergemaks levikuks ning
võimandumiseks tervishoiu asutuse sees. Samamoodi on TTOSNga tihedalt seotud mikroobide
resistentsuse levik. Puudulike infektsioonikontrolli meetmete puhul raviasutuses võib seesama
raviasutus olla teatud (ravimresistentsetele) nakkustele püsiv reservuaar. Ühtlasi on teatud
TTOSNidel laiem levikupotentsiaal ka ühiskonna tasandil ning seega ei pruugi nakkus piirduda
vaid konkreetse tervishoiuasutusega. TTOSNid omavad seega levikupotentsiaali nii konkreetse
raviasutuse sees, raviasutuste vahel kui ka ühiskonna tasandil. Haiglad on omakorda jällegi
resistentsuse keskkonda edasileviku kuumkohaks (ravimijäägid ja resistentsusgeenid reovees).
Peale selle eksisteerib oht resistentsete mikroobide impordi näol seoses järjest sagedasema
reisimisega.
Lisaks on Eestis probleeme ka tuberkuloosi ja HIV ravimitega. Kuigi Eestis on tuberkuloosi
haigestumus langenud, siis multiresistentsete ja eriti resistentsete vormide levik uute
haigestunute seas on jätkuvalt kõrge (10%-20%). Antiretroviirusravi puhul on samuti
probleemiks ravimiresistentsete viiruste teke ja levik, mis on sageli seotud ravi
ebaõnnestumisega. 2016. aastal tuvastati Eestis antiretroviirusravimite suhtes resistentsus
hinnanguliselt 3%-l arstide jälgimisel olevatest HIV-positiivsetest patsientidest ja resistentsuse
levik on Eestis tõusutrendis.17

16

A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf
17
Ravimresistenstuse levik on tõusutrendis. https://somblogi.wordpress.com/2017/11/17/ravimiresistentsuse-levik-ontousutrendis/
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Eestis on kavas rakendada Üks Tervis lähenemist, luues valdkondadeülene töörühm ning vastav
koondtegevuskava. Inimmeditsiiniga seotud meetmed ja tegevused kajastatakse RTA-s.
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EBAVÕRDSUS TERVISES
Kuigi Eesti näol on tegemist väga väikese riigiga, esineb tervise puhul ebavõrdust mitmetes
aspektides – nii sugude ja rahvuste vahel, piirkondlikult ja sissetuleku suurusest lähtuvalt.
Suured soolised erinevused esinevad Eestis vigastussurmade osas. Osalt on see seotud
meeste riskialtima käitumisega ja osalt ka alkoholi tarvitamisega. TKUst selgus, et peaaegu iga
päev tarbis alkoholi 9,2% meestest ja 1,4% vastanud naistest. Narkootikumidest tingitud
mürgistussurmade puhul on oluline rahvuslik erinevus. Nimelt oli 2015. aastal vene rahvusest
isikute osakaal narkomürgistusse surnud inimeste seas 80% (13).
Riskikäitumise osas on teada, et suitsetamise levimus meeste seas on kaks korda kõrgem kui
naistel (meestest 29,9% ja naistest 15,5% suitsetab igapäevaselt). Seda võib omakorda
seostada sellega, et meeste hingamiselundite kasvajate tagajärjel on suurem kui naistel. Samuti
on Eestis suitsetajate osakaal suurem madala haridustasemega inimeste seas. Kui
kõrgharidusega inimeste hulgas on igapäevasuitsetajaid 9,1% siis põhihariduse või madalama
haridustasemega isikute hulgas on antud näitaja 36,9% (22).
On leitud, et Eestis saavad mehed naistest nii vähem kui ka madalama kvaliteediga
ambulatoorset ravi. See võib osaliselt selgitada nende oluliselt suuremat välditavate
hospitaliseerimiste arvu. Meestel on oluliselt väiksem ambulatoorsete visiitide arv ja nad
näivad saavat kehvemat ennetavat ravi. Mehed külastavad väiksema tõenäosusega ka
ambulatoorseid eriarste ja väiksem arv neist visiitidest on välditavad. Kontrastina võib meestel
esineda vähem puudulikke haiglast väljakirjutamisi ja nad võivad saada paremat jätkuravi. (38)
Meeste kehvem teenustele pääsemine võib olla seotud sellega, et kindlustatute osakaal meeste
seas on väiksem kui naiste seas.18
2016. aasta uuringust selgus, et kõige enam jätavad ka terviseprobleemi korral arsti juurde
minemata muust rahvusest ja madalama haridustasemega inimesed (39).
Samuti on leitud, et viie aasta suhteline elulemus vähkkasvajate puhul on Eestis naistel
suurem kui meestel kõigi vaadeldud vähipaikmete korral. Elulemus on perioodil 2001–2005
naistel tunduvalt enam suurenenud kui meestel suu- ja neeluvähi, käärsoolevähi, pärasoolevähi,
melanoomi ja neeruvähi puhul. Sellest tulenevalt on suurenenud ka elulemuse soolised
erinevused. (40)
2015. aastal hindas Eestis oma tervist heaks või väga heaks 36,1% põhi, kesk- 49,6%, ja
kõrgharidusega 62,0% inimestest.19 Tervise enesehinnang on oluline vaimse tervise indikaator.
Nii on näha ka TKUst, et inimesed, kes väidavad, et on rohkem masendunud kui varem, on
põhiharidusega 25,5% ja kõrgharidusega 18,0%. Samuti on enesetapust mõelnud enam alg- ja
põhiharidusega inimesed (7,6%), samas kui kõrgharidusega inimeste osakaal oli 5,3% (23).
18

Ravikindlustatute arv vanuserühmas 20-59 ja osakaal samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo,
vanuserühma ja maakonna järgi
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/04THressursid/04THressursid__12Ravikindlustatud/RA01.px/table/tableVie
wLayout2/?rxid=d4b2de5b-f7da-4e13-b4c3-af82d9ae8a3f
19
Self-perceived health by sex, age and educational attainment level
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_02&lang=en
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Uuringute tulemusena on leitud, et kõrgharidusega naistel on rasvumise risk väiksem kui
põhiharidusega naistel (41). Seost haridustasemega on näha ka Eestis. Kui rasvunud naistest
ca 24% olid keskharidusega, siis kõrgharidusega oli 13% (23).
Hariduslik erinevus tuleb esile ka täiskasvanute hammaste tervise puhul. Tervisekäitumise
uuringust selgus, et inimeste seas, kel oli puudu 6 või enam hammast, oli alg- ja põhiharidusega
29,9% ja kõrgharidusega 14,2%. Oluline erinevus on seotud ka inimeste sissetulekuga. Kuue ja
enama puuduva hambaga inimeste seas oli 35,1% neid, kelle sissetulek oli alla 390 euro
pereliikme kohta kui neid, kes teenisid 1010 ja enam eurot, vaid 10,8%. (23)
2009. aastal muutus Eestis haiguspäevade hüvitamise kord. Kuni 2009. aasta 1. juulini maksis
kõik töövõimetushüvitised EHK, siis aga pikendati ooteaega ehk hüvitamata haiguspäevi,
endiselt ühelt päevalt kolmele. Sellele lisandus tööandja kohustus maksta oma töötajate
haigushüvitised neljandast kuni kaheksanda haiguspäevani. Alates üheksandast haiguspäevast
endise teise päeva asemel võttis hüvitise maksmise üle EHK. Uurimistöö tulemusena selgus, et
2011. aastal 20–64-aastaste haiguse tõttu töölt puudujate arv võrreldes reformieelse 2008.
aastaga 33%, haiguslehtede arv 40% ja haiguspäevade arv 29%. Reformi tulemusel muutus
töötajate haiguskäitumine märkimisväärselt: haiguslehele jäädi vähem ja korduvaid haiguslehti
kasutati harvem. Haiguse tõttu puudujate osakaal vähenes nii kontoritöötajate kui oskustööliste
seas, kuid oskustöötajate hulgas leidis vähenemine aset neil, kes olid madalapalgalised ja
sotsiaalselt madalamal positsioonil. Seega võib selline haiguspäevade hüvitamise kord
ebavõrdust tervises Eestis veelgi suurendada. (42)
Piirkondlikud erinevused ilmnevad oluliselt eeldatava eluea osas. Statistikaameti andmetel
olid 2014/2015 kõrgeima eeldatava elueaga elanikud Tartumaal (78,8 aastat) ja madalaima
eeldatava elueaga elanikud Ida-Virumaal (75,0 aastat).
Piirkondlikke erinevusi tulevad esile ka mitmete lapsi puudutavate teemade puhul. Piirkondlikku
ebavõrdsust on täheldada näiteks laste hambaravi puhul. 2016. aastal oli EHK andmetel kõige
kõrgem sihtgrupi hõlmatus Saaremaal (74%), Jõgevamaal (73%) ja Tartumaal (71%). Kõige
madalam aga Ida-Virumaal (57%) ja Valgamaal (59%). Arvestades, et hammaste tervis võib
mõjutada inimeste sotsiaalmajanduslikku staatust täiskasvanueas, siis tuleks sellele teemale
kindlasti tähelepanu pöörata.
Maailmapanga uuringust selgus, et maapiirkonnas elavatel inimestel esineb linnarahvastikust
oluliselt rohkem välditavaid hospitaliseerimisi, mida võib selgitada madalama sissetuleku ja
halvema juurdepääsuga eriarstiabiteenustele. Maapiirkonnas elavad inimesed saavad väiksema
tõenäosusega kõikehõlmavaid ennetavad teenuseid. (38)
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VALDKONNA ARENGUKAVA ÜLDEESM ÄRK JA AL AEESM ÄRGID

Rahvastiku tervise arengukava eesmärk on pikendada Eesti inimeste eeldatavat ja
tervena elatud eluiga, toetada inimeste tervena elamist ja vähendada ebavõrdsust
tervises.
Järgnevalt on kirjeldatud võimalikke uue arengukava eesmärke.
Joonis 30. Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärgid

Allikas: joonis on koostatud Inglismaa rahvatervise tulemite raamistiku põhjal (14)
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Eesmärgi saavutamisel on olulised järgnevad aspektid:
 tervis igas poliitikas põhimõtte juurutamine ja rakendamine;
 terviseriskide ja riskikäitumise käsitlemine haiguste ja valdkondade üleselt;
 ebavõrduse vähendamine tervises – riskirühmade (erinevad sotsiaaldemograafilised
grupid)
määratlemine
ja
riskirühmadele
suunatud
tõenduspõhised ennetustegevused;
 paikkonna tasandil toimuva tõenduspõhise ennetustegevuse toetamine, selleks
vajalike ressursside tagamine;
 kogukondliku ressursi võimestamine ja tõhus kasutamine inimeste heaolu ja
tervise tagamisel ning innovaatiliste lähenemiste rakendamine;
 inimeste tervist toetava elukeskkonna loomine (kaasa arvatud regulatiivsed
meetmed);
 inimese võimestamine nii hea tervise säilitamisel kui ka haigustega toimetulekul;
 kvaliteetsed, kättesaadavad ja integreeritud tervishoiuteenused.
 Hästi koostoimiv erineva tasandi e-tervise lahenduste ja nende põhiste
terviseteenuste võrgustik.
Arengukava jaguneb 3 alaeesmärgiks:
1. Tervislikud valikud
Kui lähtuda Institute for Health Metrics and Evaluation arvutustest, siis kõige enam on Eesti
inimeste tervisekadu seotud just tervisekäitumisega.
Oluline on, et inimene teaks terviseriske ja mõistaks nende toime tagajärgi. Seetõttu on vaja
luua tervist toetav elukeskkond ja jagada ka vajalikke teadmisi ja oskusi oma terviseseisundi
säilitamiseks või parandamiseks.
SoMi eestvedamisel on välja töötamisel toitumise ja liikumise roheline raamat, mis Eesti
kontekstis on hetkel väga oluline. Antud dokumendis lepitakse kokku meetmed, mis aitavad
edendada tasakaalustatud toitumist ning piisavat ja regulaarset liikumist kogu elukaare vältel.
(31)
Kuigi toitumise ja liikumise roheline raamat pole veel Valitsuse tasandil heaks kiidetud, toimub
sellegipoolest erinevate sekkumismeetmete planeerimine. Näiteks, põhinedes SoMi poolt
koostatud tõenduspõhisuse analüüsile töötas Rahandusministeerium välja magustatud jookide
maksu seaduse eelnõu20, mis 19. juunil 2017. aastal Riigikogus heaks kiideti, kuid president
välja kuulutamata jättis. Eelnõu eesmärgiks oli vähendada magustatud jookide tarbimist ja
vähendada seeläbi vastavate jookide ebasoodsat mõju tervisele.
Elanike toitumisharjumuste parandamisel on ekspertide hinnangul oluline roll tervisliku eluviisi
nõustajatel, keda ei ole Eestis piisavalt (32).

20

Magustatud joogi maksu seadus. http://eelnoud.valitsus.ee/main#me846Pgb
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2014/2015 õppeaastal alustati Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis tervisejuhi erialal
toitumisnõustamise spetsialiseerumisega. Kutseid omistab Eesti Tervisedenduse Ühing. 2017.
aastal hakkab toitumisterapeudi baaskoolitust pakkuma Tartu Tervishoiu Kõrgkool.21
Samuti peaks suurendama esmatasandi tervishoiutöötajate võimekust nõustada patsiente nii
kehalise aktiivsuse kui tasakaalustatud toitumise osas (32).
Eksperdid soovitavad kaaluda ressursside suunamist liikumis- ja eluviisinõustamise teenuse
kättesaadavuse suurendamisse. Samuti peaks planeerima spetsiaalseid meetmeid eakate ja
terviseprobleemidega inimeste kehalise aktiivsuse suurendamiseks. Eakate liikumise
edendamine panustab ka kukkumiste ennetamisse. Ekspertide hinnangul vajaks kehalise
aktiivsuse teema innovaatilisi lähenemisi (32).
Alkoholi kahjude vähendamiseks on koostatud alkoholipoliitika roheline raamat.
Alkoholipoliitika eesmärk on vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset, majanduslikku
ja tervisekahju, tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks ning muuta
elukeskkond kõigi inimeste jaoks turvalisemaks. (7)
Kuigi alkoholi kahjude vähendamise puhul on tähelepanu pööratud nii regulatsioonidele,
teenustele kui teavitusele, siis WHO hinnangul on kõige olulisemad alkoholi tarbimist mõjutavad
regulatsioonid Eestis endiselt liiga leebed (44).
Rohelise raamatu meetmetest toimib näiteks alkoholi aktsiisi tõstmine. Käima on lükatud ka
alkoholismi tõenduspõhine ravi. Siiani ei ole progressi rohelises raamatus välja toodud reklaami
meetme osas. (7)
Tubakapoliitika rohelises raamatus on seatud eesmärk, et igapäevasuitsetajate levimusmäär
langeb 2025. aastaks 2012. aasta tasemelt 30% ehk 18%ni ning suitsetajate levimusmäär 2025.
aastaks 24%ni (8).
Tubakavaldkonnas on Eestil nii nagu Euroopa Liidul ja Maailma Terviseorganisatsioonil
järgmisel perioodil üheks oluliseks fookuseks salakaubanduse vastu võitlemine.
Tubakapoliitikas tuleks senisest rohkem tähelepanu pöörata haavatavatele sihtrühmadele, et
tagada tubakatarvitamise vähenemine ka madalama haridustasemega ja väiksema
sissetulekuga inimeste seas.
Oluline osa Eesti haiguskoormusest on tingitud elanike vaimse tervise probleemidest.
Ekspertide hinnangul vajab vaimse tervise valdkond süsteemset poliitikakujundamist.
Keskenduda tuleks vaimse tervise probleemide varase märkamise süsteemi kujundamisele kogu
elukaare ulatuses ning seostada märkamissüsteem tervishoiu- ja sotsiaalteenustega. (45)
2016. aastal valmis Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) eestvedamisel
Vaimse tervise strateegia 2016–2025. Antud strateegia puhul on lähtutud elukaarepõhisest
lähenemisest. Käsitletud on nii vaimse tervise edendamist, psüühika- ja käitumishäirete
ennetamist kui ka ravi ja taastumist. (46)
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Toitumisterapeudi baaskoolitus https://www.nooruse.ee/est/koolitused-jateenused/taienduskoolitus/koolitused/register/571/
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Ennetamise puhul on oluline elanike eneseabioskuste arendamine. Seejuures on oluline
vaimse tervise alase info kättesaadavus erinevatele vanusegruppidele. Seetõttu peavad
eksperdid oluliseks usaldusväärsete veebikeskkondade arendamist ja töös hoidmist. Heaks
meetmeks info jagamisel peetakse nutitelefonide rakendusi. (46)
Vaimse tervise strateegias välja toodud meetmete rakendamiseks on vajalik meetmete
täpsustamine ja prioritiseerimine.
HIV on Eestis jätkuvalt oluliseks majandusliku koormuse põhjustajaks. Kui varem levis HIV
eelkõige süstivate narkomaanide seas, siis viimastel aastatel on suurenenud
heteroseksuaalsete inimeste nakatumine seksuaalsel teel. Seetõttu on oluline, et 35–55aastastest ei kasuta juhusuhetes mitte kunagi kondoomi üle poolte naistest ja üle kolmandiku
meestest (23). See on oluline sekkumiskoht ja ennetamise tõhustamiseks oleks vaja teada
barjääre, miks täiskasvanud inimesed kaitsevahendeid ei kasuta.
Nii alkoholi, tubaka kui toitumise ja liikumise valdkonnas on koostatud rohelised raamatud,
narkomaania valdkonnas uimastipoliitika valge raamat ja vigastuste valdkonnas on kokku lepitud
tegevuskava. Samuti kiitis valitsus 2017. aasta lõpus heaks riikliku HIV tegevuskava aastani
2025 (47). Seega on nende valdkondade puhul RTA ülesandeks välja töötatud meetmete
elluviimise toetamine, olukorra seiramine ja vajadusel täiendavates/edaspidistes tegevustes
kokkuleppimine.
2. Tervist toetav keskkond
Tervist mõjutab oluliselt keskkond, kus inimene elab, õpib, töötab ja veedab vaba aega.
2017. aasta suvel toimunud Ostrava keskkonna- ja terviseministrite kohtumisel lepiti
liikmesriikide vahel kokku deklaratsioonis keskkonna ja tervise küsimuste lahendamiseks.
Ostrava deklaratsiooniga püstitatakse keskkonna ja tervise prioriteedid Euroopale 21.
sajandiks. Euroopa keskkonna ja tervise valdkondade eest vastutavad ministrid pühenduvad
deklaratsiooniga keskkonnateguritest tuleneva haiguskoormuse vähendamisele ja keskkonna ja
tervise sektorite ning sidusrühmade vahelise koostöö tugevdamisele. RTA on tööriist Ostrava
deklaratsiooni täideviimiseks kõikide keskkonnatervise valdkonnaga kokkupuutuvate asutuste
omavahelises koostöös. (48)
Vastavalt kaasaegsetele õhu kvaliteedi kahjude hindamise lähtekohtadele peaks õhu
kvaliteedist tulenevate tervisekahjude käsitlus olema laiem kui vaid hingamiselundkonna
haigused. Seal hulgas peaks kahjude hindamisel võtma arvesse ka SVH. Eksperdid soovitavad
hakata regulaarselt seirama ka eriti peenete osakeste (PM2,5)22 aastakeskmist
kontsentratsiooni, kuna PM2,5 kahjud tervisele on veelgi suuremad kui PM10-l23 ja nende
levimuse tõus mõjutab oluliselt õhu kvaliteedist tingitud tervisekahjusid. Atmosfääriõhu kaitse
seadusega on Eestis sätestatud PM2,5-osakestega kokkupuute näitaja vähendamise eesmärk
aastaks 2020 ja aasta keskmine piiväärtus (49). Alates 2000. aastast peetakse Eestis arvet
22

PM2,5 – osakesed, mis standardi EVS-EN 12341 või muu samaväärse rahvusvahelise või Euroopa
standardiorganisatsiooni standardi kohasel proovivõtmisel ja mõõtmisel 50 protsendil juhtudest läbivad 2,5
mikromeetri suuruse aerodünaamilise diameetriga mõõduselektiivse ava (atmosfääriõhu kaitse seadus)
23
PM10 – osakesed, mis standardi EVS-EN 12341 või muu samaväärse rahvusvahelise või Euroopa
standardiorganisatsiooni standardi kohasel proovivõtmisel ja mõõtmisel 50 protsendil juhtudest läbivad kümne
mikromeetri suuruse aerodünaamilise diameetriga mõõduselektiivse ava (atmosfääriõhu kaitse seadus)
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peente ja eriti peente osakeste üle. PM2,5 pidevseiret teostatakse 8 õhukvaliteedi seirejaamas,
mille tulemused on õhukvaliteedi juhtimissüsteemi kodulehel reaalajas jälgitavad.
TA inspekteerimise tulemustest nähtub, et koolides ja hoolekandeasutustes on jätkuvalt
probleemiks ebapiisav õhuvahetus ja valgustus.24 Seetõttu on oluline välja selgitada takistused
optimaalse ruumide keskkonna tagamisel. Mitteoptimaalsed siseruumi tingimused võivad
põhjustada nii ebaspetsiifilisi terviseprobleeme (peavalu, väsimus, ruumiõhu sündroom) kui ka
suurendada
riski
konkreetsete
haiguste
tekkeks
(allergiad).
Majandusja
kommunikatsiooniministeerium alustas 2016. aastal sisekliima määruse väljatöötamist.
Siseõhu kvaliteedi puhul on oluliseks riskiteguriks radooni sisaldus. Väliskeskkonna saastuse
kahjulik mõju siseruumile suureneb seoses projekteerimis- ja/või ehitustööde madala
kvaliteediga (eelkõige puuduliku ventilatsiooni, siseruumidesse tungiva radooni, vähese
soojapidavuse ja mürakindluse ning muu tõttu). Probleeme tekib nii vanemates kui ka uuemates
hoonetes. 25
Ekspertide hinnangul on toidutekkeliste haiguste puhul haiguspuhangute kiiremaks kontrolli
alla saamiseks vaja tõhustada SoMi ja Maaeluministeeriumi rakendusasutuste omavahelist
koostööd. Samuti tuleks ekspertide hinnangul tõhustada nakkuskahtlusega inimestelt proovide
võtmist haiguspuhangu ilmnemise ajal. (37)
Ekspertide hinnangul tuleks sihipärase teavitustegevusega viia elanikkonnas läbi uuringud
toidunakkustega seotud teadmiste, hoiakute ja käitumiste kohta. Ilma uuringut teostamata ei ole
võimalik planeerida sihipäraseid teavitustegevusi ega hinnata tegevuste tulemuslikkust, kuna
puudub teadmine, milliseid teadmisi, hoiakuid ja käitumisi on Eestis vaja muuta ja millistes
sihtrühmades. (37)
Toidutekkeliste haiguspuhangute tõhusamaks kontrolli alla saamiseks on TA hinnangul oluline
toidu kaudu levivate haiguste tekitajate molekulaarmeetodite juurutamise ja kasutusele võtmise
vajadus selleks, et õigeaegselt avastada puhangud ja võtta rakendusele vajalikud tõrjemeetmed.
Veeohutuse valdkonnas on oluline prioriteet elanikkonnale nõuetele vastava joogivee
kindlustamine ja reovee puhastamine. ELiga liitumisest alates on ühisveevärkide joogivee
kvaliteeti Eestis märkimisväärselt parandatud. Kokku on amortiseerunud süsteemide
rekonstrueerimisse ja arendamisesse investeeritud ligikaudu 1 miljard eurot (millele lisandub
veevärkide omafinantseering). Kui 2003. aastal oli nõuetele vastava joogiveega varustatud
elanikkonna osakaal 73%, siis tänaseks on see ca 90%. Ülejäänud rahvastikust saab oma
joogivee erakaevudest või individuaalsetest veevärkidest, mis ei kuulu riikliku järelevalve alla.
Järgmise perioodi väljakutseteks on seega ühisveevärgi joogivee kvaliteedi säilitamine ning
ülevaate saamine eraveevärkide joogivee kvaliteedist, et tõsta inimeste teadlikkust võimalike
terviseohtude osas ja võimalusel võtta parandusmeetmeid.
Terviseriskide vähendamise puhul on oluline kemikaalide teema. Kemikaaliohutus on
horisontaalse iseloomuga, läbides nii avaliku sektori institutsioone kui ka erasektorit, see peab
24

Kokkuvõte 2015. a kohta
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/haridus_ja_sotsiaal/haridus_sotsiaal_2015.pdf
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Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030. http://www.keskkonnainfo.ee/failid/viited/strateegia30.pdf
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olema integreeritud väga erinevatesse valdkondadesse. Kemikaaliohutuse valdkonnas on TA
suurimaks väljakutseks ohtlike kemikaalide kaasa arvatud biotsiidide omaduste, kokkupuute,
kasutusalade ja riskijuhtimise meetmete hindamine koostöös Euroopa Kemikaaliameti ja teiste
liikmesriikidega. Keemiaettevõtted vastutavad kemikaalide käitlemise eest kogu tarneahelas
kuni jäätmetena kõrvaldamiseni. Eesti ettevõtetele on jätkuvalt väljakutseks tulla toime turul
konkurentsivõime säilitamisega, täiendada jooksvalt kemikaalide ja toodete registreerimiseks
esitatud teavet, tõsta teabe kvaliteeti, leida ohutumaid alternatiivseid aineid ning ohjata tootmisel
ja kasutamisel tekkivaid riske. Hea kvaliteediga kemikaaliteave on tööstuse eduteguriks, see
hõlbustab pädevas asutuses teostatavat hindamist, edendab avalikult levitatavate andmete
usaldusväärsust ja kemikaalide ohutut kasutamist. Terviseameti riiklike kasutajatugede kaudu
nõustatakse erinevaid sihtgruppe, eelkõige Eesti väikeettevõtteid, kemikaaliohutuses kehtivatest
nõuetest. Suurendades Eesti kemikaalide käitlejate teadlikkust, omades piisavalt usaldusväärset
teavet kemikaalide kohta, on võimalik teha paremaid valikuid ohtlike kemikaalide ohutumatega
asendamisel ning tagada kemikaalide ja toodete käitlemisel inimese tervise ja keskkonnakaitse
kõrge tase.
Lisaks kemikaaliohutusele on oluline toodete ja teenuse ohutuse tagamine – see puudutab
kogu elanikkonda. Tooteohutuse valdkonnas on uue perioodi tegevustena ka e-sigareti ja
tubakatoodete koostisosade järelevalve. 2020. aastal peaksid kehtima iluteenuste osas uued
regulatsioonid, mille eesmärk on turu korrastamine. Sellega seoses on TA järelevalvel väga suur
roll nõuete järgimise tagamisel, et teenust pakutaks ohutult ja teenuse pakkujad oleksid
pädevad.
Riskitegurite vähendamisel ja riskikäitumise ennetamisel on suur roll kogukonna tasandi
sekkumistel. Tõendid viitavad sellele, et kogukonna tegutsemine on suutnud kutsuda esile
püsivaid muudatusi sotsiaalses ja organisatsioonilises keskkonnas, mis on seotud paranenud
tervisega näiteks alkoholi kuritarvitamise ja kehavigastuste ennetamisel (50).
Kohalik omavalitsus (KOV) on inimestele kõige lähemalseisev struktuur ja nende tervise suhtes
ilmselt kõige olulisem tasand. Inimesi julgustatakse ise vastutama enda ja lähedaste tervise eest
ning muutuma aktiivsemaks prioriteetsete probleemide selgitamisel/lahendamisel oma
elukeskkonnas.26
KOVidel on läbi keskkonna edendamise võimalik suunata inimeste käitumist – näiteks läbi
terviseradade ja kergliiklusteede rajamise innustada inimesi rohkem liikuma.
Samuti on oluline roll KOVidel seoses õhu kvaliteediga – ühistransport, autoliikluse
vähendamine, rohelisemad lahendused kütte puhul jne.
Seejuures on riigi ülesandeks pakkuda KOVidele tervisedenduseks tõenduspõhiseid sekkumisi.
3. Inimkeskne tervishoid
Uue perioodi RTA tervishoiu valdkonna eesmärgiks on liikuda inimkeskse tervishoiu suunas.
WHO on sõnastanud inimkeskse tervishoiu nii indiviidi, tervishoiuteenuste osutajate,
tervishoiuasutuste kui süsteemi tasandil (51).
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Indiviidi tasandil on oluline inimeste kaasamine nende tervisega seotud otsuste tegemisel.
Samuti on oluline inimeste võrdne ligipääs tervishoiuteenustele, efektiivsele ravile ja
psühhosotsiaalsele toetusele. (51)
Tervishoiuteenuse osutaja puhul on olulisena välja toodud terviklik ja individuaalne lähenemine
inimese ravimisel nende otsuste austamine. Olulisel kohal peaks olema tervisedendamine ja
haiguste ennetamine. (51)
Tervishoiuasutuste puhul tuuakse välja ligipääsetavus kõigile teenust vajavatele inimestele.
Oluline on ravi kvaliteedi, ohutuse, eetilisuse väärtustamine ja psühholoogilise toe
kättesaadavus kogu ravi vältel (51).
Tervisesüsteemi puhul peaks baasiks olema esmatasandi tervishoiuteenused ja olulisel kohal
koostöö kohaliku tasandiga (51).
Inimkeskse tervishoiu rakendamiseks on oluline luua seire- ja hindamissüsteem teenuste
planeerimiseks ja pakkumiseks indiviidi ehk konkreetse sihtrühma vaatest lähtuvalt
traditsioonilise süsteemipõhise lähenemise kõrval. Samuti tähendab see tulemuste mõõtmist ja
nn õppiva tervishoiusüsteemi arendamist iga patsiendi tasandil tavapärase süsteemi sisendite ja
protsesside mõõtmisele lisaks. (51)
Tervisesüsteemi tõhusust, paindlikkust ja kasutajakesksust saab suurendada läbi sisukate
integreeritud kaugteenuste tulemusliku rakendamise terviseteenuse osana.
Järgnevalt on toodud mõned konkreetsed punktid WHO definitsioonist integreeritud ja
inimkeskne tervishoiu kirjeldamiseks:
 kõikehõlmav – pakutavad teenused on kõikehõlmavad ja oluline teenustega
universaalne kaetus;
 õiglane – teenused on kõigile kättesaadavad;
 jätkusuutlik – pakutavad teenused on mõjusad ja aitavad kaasa jätkusuutlikule
arengule;
 koordineeritud – teenused lähtuvad inimeste vajadustest ja on efektiivselt erinevate
teenusepakkujate ja asutuste vahel koordineeritud;
 ennetav – haigust mõjutavate sotsiaalsete teguritega tegelemiseks tehakse koostööd
tervist edendava sektoriga;
 võimestav – aidatakse inimestel oma tervise eest vastutust võtta;
 austav – austab inimeste väärikust, sotsiaalset tausta ja kultuurilisi eripärasid;
 koostööd toetav – toetab suhete üles ehitamist, meeskonnatööd ja koostööd erinevate
tervishoiu tasandite vahel ja teiste sektoritega;
 eesmärgile orienteeritud – inimesed teevad oma tervist puudutavaid otsuseid, hindavad
tulemusi ja edu saavutamist;
 järjepidev – teenuseid pakutakse kogu elukaare vältel;
 holistiline – keskendutakse nii inimese füüsilisele, sotsiaal-majanduslikule kui ka
vaimsele kui emotsionaalsele heaolule;
 tõenduspõhine – poliitikad ja strateegiad juhinduvad tõenduspõhisest teabest, kvaliteedi
ja tulemuste hindamisel toetutakse mõõdetavatele eesmärkidele;
 tervikust lähtuv – tervisesüsteemi vaadeldakse kui tervikut ja püütakse aru saada,
kuidas iga süsteemi osa üksteisega seotud on ning kuidas süsteem on mõjutatud
taustsüsteemist;
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 eetiline – teenuste osutamine põhineb riskihindamisel, austatakse inimese õigust teha
teadmistel põhinevaid iseseisvaid otsused, kaitstakse kõige haavatavamaid ja tagatakse
ressursside õiglane jaotus. (51)
3.1.

Ennetamine ja varajane avastamine

Haiguste ennetamisel on võtmeroll vahetult inimesega kokku puutuvatelt tervishoiutöötajatel –
perearstil/õel, ämmaemandal. Erinevate terviseprobleemide õigeaegne ennetamine algab juba
väikelaste tervisekontrolliga, mille osaks peaks olema ka lapsevanemate nõustamine.
Nii hüpertensiooni, diabeedi kui muude krooniliste haigusseisundite puhul on oluline
esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Kõrge vererõhu puhul on vajalik
nõustamine elustiili osas (toitumine, ülekaal, alkoholi tarbimine, suitsetamine) (52). Kvaliteetse
teenuse pakkumiseks perearsti poolt on vajalik nii ravijuhendite kui patsiendijuhendite olemasolu
ning neid toetav otsustustoe lahendus. Eestis on olemas ravijuhend kõrgvererõhuga inimese
raviks/jälgimiseks27 ja ka patsiendijuhend28.
Kuigi krooniliste haigusseisunditega patsiendid on üldiselt tihedas kontaktis oma perearstiga,
ei osuta ekspertide hinnangul perearstid piisavalt ennetavaid teenuseid. See omakorda
põhjustab tervise halvenemist ja tekitab suuremat vajadust eriarstiabi ja haiglaravi järele. Lisaks
sellele ei saa vaatamata sagedasele kontaktile esmatasandiga krooniliste haigustega patsiendid
piisavalt ravijuhendites ette nähtud ennetavaid teenuseid. Vaid 41% diabeedihaigetest saab
perearstilt kõik soovitatavad iga-aastased diagnostilised uuringud ja 20% ei saa ühtegi uuringut
(38).
Leitud on samuti, et krooniliste haigete terviseseisundi kontrolli all hoidmisel on oluline
perearstide ja sotsiaalvaldkonna koostöö (53).
Esmatasandi tervishoiutöötajate olulisuse on välja toonud eksperdid ka näiteks suitsiidide
ennetamise puhul. Ekspertide hinnangul peaks esmatasandi spetsialistidel olema võimekus
hinnata vaimset tervist ja heaolu, et märgata psüühika- ja käitumishäireid varakult, enne nende
süvenemist (46).
Samuti on esmatasandi roll oluline HIVi puhul. Kuna kõige sagedamini puutuvad inimesed kokku
perearstiga, siis võiks selles valdkonnas perearste võimestada. Eesmärk on võimalikult paljud ja
võimalikult varases staadiumis HIV kandjaid tuvastada ja ravi alustada.
Inimeste võimestamisel on olulised digilahendused. 2016. aastal teadis 57% elanikest, et
tervise infosüsteemi kogutud andmeid saab näha riikliku patsiendiportaali kaudu. Sealhulgas
24% on ise portaali ühel või mitmel korral ka külastanud. 2014. aastal olid vastavad osakaalud
40% ja 11% elanikest. Näitajad on küll paranenud, aga regulaarsete kasutajate osakaal võiks
kindlasti veelgi suureneda. Tervise infosüsteemi arendamise seisukohalt on oluline, et 12%
tervise infosüsteemi külastanud inimestest ei leidnud sealt soovitud infot üles. (40)
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Kõrgvererõhu käsitlus esmatasandil (uuendamisel)
https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/uudised/35/ravijuhendi-uuendamine-taiskasvanute-korgvererohktovekasitlus-esmatasandil
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Täiskasvanute kõrgvererõhktõve patsiendijuhend
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Perearstide töö toetamiseks oleks vaja välja arendada digilahendusi perearsti ja eriarsti
omavahelise infovahetuse parandamiseks. Samuti, lähtudes sellest, et esmatasandile langeb
väga suur koormus, oleks abi otsustustugedest. Otsustustoed on IT rakendused, mis aitavad
tervishoiutöötajatel langetada kliinilisi või tervisealaseid otsustusi sidudes automaatselt
koondatud isiku terviseandmeid tõenduspõhise teadmusega (12).
Välditavaid eriarstivisiite saab samuti seostada esmatasandi tervishoiuteenustega. Välditavate
eriarstivisiitide osakaal on Eestis suur eelkõige kõrgvererõhutõve puhul. 2015. aastal oli vastav
osakaal ca 69% ja see näitaja on alates 2013. aastast iga aastaga suurenenud.29 Maailmapanga
analüüsi tulemuste kohaselt on suur osa statsionaarsest haiglaravist Eestis välditav. Näiteks
diabeedihaigete välditavad hospitaliseerimised moodustavad 47% kõikidest endokriin-, toitumisja ainevahetushaigustega hospitaliseerimistest. Neile järgnevad südamepuudulikkuse ja
kõrgvererõhutõvega patsientide välditavad hospitaliseerimised, mis moodustavad umbes 23%
vereringehaigustega seotud hospitaliseerimistest. (38)
Eestis on rajamisel esmatasandi tervisekeskused. 2016. aastal kiideti valitsuses heaks
esmatasandi tervisekeskuste investeeringute plaan.30Tervisekeskustesse koonduvad
põhiteenustena perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemandusabi ja koduõendusteenused.
Esmatasandi tervisekeskused vastavad paremini vananeva rahvastiku vajadustele – suurem
rõhk läheb erinevate krooniliste haiguste jälgimisele ja kontrolli all hoidmisele.
Patsientide võimestamisel on oluline roll ka apteekide töötajatel (53).
Nakkushaiguste leviku peatamisel on oluline roll vaktsineerimisel. Ekspertide hinnangul tuleks
pöörata eraldi tähelepanu laste regulaarse tervisekontrolli tõhustamisele, seostades selle
immuniseerimiste läbiviimisega nii imikute, eelkooliealiste laste kui koolilaste seas. Eksperdid
soovitavad analüüsida immuniseerimise hõlmatuse languse põhjuseid ja sellest tulenevalt
pöörata tähelepanu nende põhjustega tegelemisele. Planeeritavad tegevused peavad olema
tõenduspõhised ja vajalike ressurssidega kaetud. (53)
Laste vaktsineerimisel on esmaseks kontaktiks perearst/-õde, kellelt oleks lapsevanematel
võimalik saada tõenduspõhist infot vaktsineerimise kohta.
3.2.
Ravi
Tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamiseks on ekspertide hinnangul vaja Eestis esmalt
kokku leppida tervishoiuteenuste kvaliteediraamistik ning inimkesksuse ja patsiendiohutuse
sisu, millest lähtudes toimub tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamine Eestis. Kvaliteedi osas on
oluline ka ravijuhendite, patsiendikäsitlusjuhendite olemasolu ja ka ravijuhendites kajastuvate
indikaatorite hindamine. Seetõttu on vaja välja töötada ravijuhendite rakendumist mõõtvate
kvaliteediindikaatorite süsteem, kus oleks kajastatud protsess indikaatori moodustamiseks ja
vajalike kvaliteetsete andmete kogumiseks. (55)
Teenuse otsuse kvaliteedi parandamiseks nii kliinilises praktikas kui tervise edenduses tuleks
suurendada otsustusprotsessi tõhusust, võttes e-tervise infosüsteemides aktiivselt kasutusele
digitaalsel andmetöötlusel põhinevad otsustustoe rakendused.
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Eesti tervishoiusüsteemi integreerituse hindamise indikaatorid. https://www.haigekassa.ee/eesti-tervishoiususteemiintegreerituse-hindamise-indikaatorid
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On vaja täpsustada riikliku järelevalve eesmärki, iseloomu ja mahtu, mis annab põhjendatud
kindluse, et õigusaktides sätestatud nõuded on tervishoiuteenuse osutajate poolt täidetud ja
tagades selleks vajalikud ressursid.
Eriarstiabis on olulisena protsessina toimumas haiglate võrgustamine, mis sai alguse 2015.
aastal.
Ravi efektiivsuse ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamiseks on oluline hakata enam
arvestama inimese individuaalseid iseärasusi (personaalmeditsiin). Väljakutse e-tervisele on
terviseteenuse otsustamiseks kasutatavate andmehulkade suurenemine (raviandmetele
lisanduvad olulisel määral tervise- ning geeni jm molekulaarandmed) ning sellest tulenevalt
otsuste aluseks kasutatavate andmeanalüüsi meetodite ja otsusetoe abivahendite kasutamine.
(12)
Selleks, et vähendada inimeste kulutusi ravimitele, tuleb teavitada inimesi geneerilistest
ravimitest ning tagada ka vastavate ravimite kättesaadavus Eesti turul. Samuti tuleb riigi poolt
teha jõupingutusi, et elanikele oleks hoolimata Eesti turu väiksusest kättesaadavad võimalikult
efektiivsed (uued) ravimid (56).
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamiseks on vaja optimeerida tervishoiutöötajate arvu. Kuigi
perioodil 2008–2014 suurenes tervishoiu ametialadel töötavate inimeste arv 10,9%, siis töötajaid
on puudu mitmetel erialadel – peremeditsiin, erakorraline meditsiin, patoloogia, laborimeditsiin,
sisehaiguste eriala, õe kutseala ning ka teiste tervisevaldkonnas tegutsevate tipp- kui
keskastmespetsialistide tasandil. (57)
Tervishoiutöötajate optimaalse arvu saavutamine eeldab nii piisava mahuga õppe läbi viimist kui
ka tööjõukuludeks vajalike ressursside kindlustamist. Samuti on oluline rohkem tähelepanu
pöörata tervishoiutöötajate töötingimustele ja ennetada läbipõlemist.
Ka vaimse tervise strateegias on spetsialistid ravi osas olulise meetmena välja toonud erinevate
vaimse tervise spetsialistide piisava hulga tagamise koos jätkusuutlike koolitus- ja
täiendõppeprogrammidega (45).
3.3.

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimine

Kuna Eesti rahvastik vananeb, tuleb ühe enam tegeleda krooniliste haiguste ravi ja toetavate
teenustega, mis võimaldaksid ka kroonilise haigusega inimesel võimalikult kaua täisväärtuslikku
elu elada.
Krooniliste haigustega eakate inimeste puhul tuleb leida alternatiivid kiirabiteenusele. See on
kriitilise tähtsusega eakate puhul, kel on liikumisraskused ja ka perearsti juurde minek käib üle
jõu. Seetõttu on oluline arendada ja võimalikult laialdaselt pakkuda koduõendusteenust. Ka
vaimse tervise valdkonnas on spetsialistid olulisena välja toonud integreeritud programmide
arendamise vaimset tervist toetavate ja koduhooldusteenuste vahel, võimaldamaks psüühika- ja
käitumishäiretega inimeste kogukonnas elamist (45).
Senisest paremini tuleb koordineerida/integreerida pikaajalise hoolduse teenused (nii sotsiaalkui ka tervisevaldkonna teenuseid). Sinkohal on oluline sotsiaal- ja tervisevaldkonna tihe
koostöö.
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Viimastel aastatel on statsionaarse õendusabi teenuste mahud Eestis suurenenud, kuid
koduõendus jätkuvalt ebapiisavalt arenenud. Taastusravi pakutakse nii haiglates kui ka
spetsialiseerunud ravikeskustes, kuigi selliste teenuste kättesaadavus on olnud ajalooliselt väga
piiratud ja geograafiliselt ebaühtlane. See on põhjustanud raviteenuste õigeaegse
kättesaadavuse vähesust ja suurt katmata vajadust. Ka sotsiaalteenuste kättesaadavus pärast
haiglast väljakirjutamist on piiratud, kuna eraldiseisvad rahastamissüsteemid põhjustavad väga
vähest koordineerimist tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi vahel. (38)
Vähki haigestumine ja suremus on Eestis kõrge. Vähi puhul on tervishoiuteenuste kõrval väga
olulised ka sotsiaalteenused. Eksperdid soovitavad Eestis pöörata suuremat tähelepanu
kogemusnõustamisele ja selle teenuse kättesaadavuse suurendamisele (43).
Enamik sõltuvusravi teenuseid nii lastele kui täiskasvanutele on endiselt alarahastatud. Vajalik
on integreeritud ravi pakkumise laiendamine teistesse Eesti piirkondadesse peale Tallinna.
Samuti peab geograafiliselt laiendama asendusravi kättesaadavust ning looma võimalused ravi
elukohajärgseks osutamiseks kohtades, kus ei ole psühhiaatria tegevusloaga tervishoiuasutusi.
(44)
Narkomaania puhul soovitatakse samuti teenuste pakkumisel aluseks võtta nn „one-stop“
teenuste osutamise mudeli, mille kohaselt integreeritakse tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi ning
kahjude vähendamise teenused (44).
Üldeesmärke toetavad fookusprogrammid (-meetmed)
Eesti tervise valdkonnas on mitmeid probleeme, mis teatud tõenduspõhiste meetmete
rakendamisel ja nendesse ressursside paigutamisel, võiksid laheneda. Selle tõttu kajastatakse
tulevikus antud programmi alt teemasid, mille puhul on olemas valmidus tõenduspõhiste
sekkumismeetmete rakendamiseks ja mille puhul oleks lühikese perioodi jooksul (2–3 aastat)
võimalik positiivseid muutusi saavutada.
Eestis tehakse sõeluuringut emakakaelavähi, rinnavähi ja jämesoolevähi osas. Sõeluuringuid
viiakse läbi teadmisel, et mida varajasemas staadiumis vähkkasvaja avastatakse, seda paremini
allub see ravile. Rinnavähi üle-Eestiline sõeluuringu läbiviimine algas 2002. aastal,
emakakaelavähi sõeluuringud toimuvad üle-Eestiliselt alates 2006. aastast ning jämesoolevähi
sõeluuringu läbiviimine algas 2016. aasta suvel.31
Sõeluuringu rakendamisest alates ei ole emakakaelavähi suremuses saavutatud olulist
langustrendi. Olukorra hindamisel tuleb arvesse võtta mitmeid aspekte. Üks oluline probleem on,
et sõeluuringutel osalejate osakaal on eesmärgist oluliselt väiksem. 2014. aastal oli hõlmatus
rinnavähi sõeluuringu puhul 57,6% ja emakakaelavähi puhul 50,3%, samas kui Vähistrateegias
(58) seati eesmärgiks saavutada emakakaelavähi skriininguga 70%-line hõlmatus ja rinnavähi
skriininguga 75%-line hõlmatus.
Teisalt on oluline, millises staadiumis vähk tuvastatakse, millal diagnoosimise järgselt ravile
pöördutakse ja kuidas haigus ravile allub. Kuigi vähki suremus on teatud vähipaikmete puhul
pigem suurenenud või püsinud aastaid samal tasemel, siis vähi elulemus on peaaegu kõigi
vähipaikmete puhul paranenud (41).
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Ekspertide hinnangul jõuavad ravikindlustamata vähki põdevad inimesed lõpuks ikkagi
erakorralise meditsiini osakonda (tavaliselt juba kaugele arenenud vähiga) ning nad saavad
kaugele arenenud vähi tõttu endale puude astme, millega kaasneb ravikindlustuskaitse. See
protsess on aga lõpuks tervishoiusüsteemile palju kulukam kui kohe kogu sihtrühm skriinida ning
nad varakult avastada ja ravile suunata. 2015. aasta seisuga on Eestis 20–59-aastastest
inimestest ravikindlustuseta 13% (ca 90 000 inimest), kellest võib märkimisväärne osa jääda
seetõttu erinevate skriiningutega katmata. (59)
Oluliseks arutelu teemaks on see, et Eestis on sõeluuringuga katmata kõige sagedasem
vähivorm – kopsuvähk.
Insult on üks olulisemaid invaliidsuse põhjustajaid, mistõttu insuldi koormus ühiskonnale on
märkimisväärne. Tähtsaim insuldi riskitegur on hüpertensioon, mis suurendab insuldi riski
ligikaudu kolm korda. Eelkõige hüpertensiooni, kuid ka teiste riskitegurite suurema levikuga on
tõenäoliselt seotud raskemate insuldijuhtude teke ning suurem suremus Eestis võrreldes teiste
riikidega. Hüpertensiooni puhul on oluline esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus. Kõrge
vererõhu puhul on vajalik nõustamine elustiili osas (toitumine, ülekaal, alkoholi tarbimine,
suitsetamine32). Eestis on olemas ravijuhend kõrgvererõhuga inimese raviks/jälgimiseks33 ja ka
patsiendijuhend34. Oleks vaja analüüsida, kas ja mil määral neid juhendeid rakendatakse ja
millised barjäärid takistavad kõrgvererõhuga inimese tervise jälgimist ja tema võimestamist.
Suurt koormust Eesti ühiskonnale ja majandusele põhjustab HI-viirus. Probleem on, et palju
juhte avastatakse alles haiguse hilises faasis (2015. aastal 58%) (60). Seetõttu tuleks
eesmärgiks võtta HIV indikaatorseisunditega ja HIVi riskirühma kuuluvate inimeste testimine.
Kuna kõige enam puutuvad inimesed kokku perearstiga, siis võiks selles valdkonnas perearste
võimestada. Eesmärk on, et võimalikult paljud ja võimalikult varases staadiumis HIV-nakatunuid
tuvastada ja ravi alustada.
Eestis on HIV diagnoosiga inimesi, kes pole arsti juurde ilmunud kauem kui aasta. Lisaks neile
on antiretroviirusravi katkestajate osakaal aasta-aastalt suurenenud. Kui 2006. aastal katkestas
0,45% ravil olijaist, siis 2014. aastal katkestas ARV ravi juba 3,3%. Ravi puudumisel nakatunu
tervis halveneb töövõimetuseni ja lõpeb surmaga keskmiselt 10 aasta jooksul nakatumisest.
Seega peaks analüüsima, mis põhjusel inimesed ravi katkestavad. Eesmärk on vähendada
nakkuse edasiandmise riski ja AIDSi suremust.
Ekspertide hinnangul tuleb kiirabil tegeleda terviseprobleemidega, mis ei ole eluohtlikud ja kiiret
reageerimist vajavad. Põhjuseks võib olla see, et inimesed jäävad tervishoiusüsteemi teistes
etappides abita. Sellele probleemile viitavad ka kiirabikutsete andmed, sest lähtuvalt
õigusruumist on Häirekeskusel kohustus saata kiirabi kõikidele väljakutsetele, sealhulgas neile,
mis ei ole oma olemuselt erakorralised. (61)
Suurenenud on ka erakorralise meditsiini osakondade (EMO) töömaht. 2004. aastaga võrreldes
suurenes EMOsse pöördunud inimeste arv 2014. aastaks ligi 26%. Teada on, et samal ajal
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vähenes arstide ambulatoorsete vastuvõttude arv.35 2016. aastal pöördus 12% inimesest
EMOsse selleks, et kiiremini uuringutele pääseda (40).
Ekspertide hinnangul on Eesti riigi valmisolek katastroofimeditsiini teenuse osutamiseks
ebapiisav. Täpsustada on vaja teenuse osutamise ulatust, kaasatavaid asutusi ning varude
soetamise ja hoidmise vajadust. (62)
Riigikantselei juures on alates 2016. aastast koos käinud elanikkonnakaitse rakkerühm. RTAs
võetakse arvesse rakkerühma poolt pakutud tervise valdkonda pudutavad ettepanekud.

35

Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2004–2014
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/14537126126_Arsti_%20ambulatoorsed_vastuvotud_ja_koduvisiidid_200
4%E2%80%932014.pdf
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SEOSED TEISTE ARENGUKAVADEGA JA RAHVUSVAHELISTE
DOKUMENTIDEGA
The Sustainable Development Agenda (Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava
aastaks 2030)36 37
Vastav strateegiline dokument kiideti heaks 2015. aastal. Tervise valdkonnas on fookuses
mittenakkuslikest haigustest põhjustatud suremuse vähendamine, narkootikumide ja alkoholi
tarvitamisest tingitud kahjude ning liiklusõnnetustest tingitud vigastuste ja surmade
vähendamine. Üheks oluliseks eesmärgiks on ka kõigile inimestele esmatasandi
tervishoiuteenuste kättesaadavus, ligipääs efektiivsetele, kvaliteetsetele ja taskukohase hinnaga
ravimitele ja vaktsiinidele.
Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21”38 üheks eesmärgiks on heaolu
kasv, mille all peetakse silmas majandusliku jõukuse, turvalisuse ja võimaluste mitmekesisusega
seotud aspekte. Tervis on inimeste turvalisuse põhielement ja eesmärgiks on 2030. aastaks
tõsta Eesti inimeste keskmine eluiga 77–78 eluaastani. Teiseks eesmärgiks on sidus ühiskond,
mille all mõistetakse nii sotsiaalset kui regionaalset tasakaalustatust, sotsiaalse tõrjutuse
vähendamist ja sotsiaalset kaasatust. Sotsiaalse sidususe saavutamise ühe eelduseks on, et
kvaliteetne tervishoiuteenus on kõigile kättesaadav. Rahvastiku tervise arengukava panustab
otseselt nende eesmärkide saavutamisse.
E-tervise visioon 2025. E-tervise strateegiline arenguplaan 202039 – strateegia toetab kõiki
RTA üld- ning valdkondlikke eesmärke, olles otseselt seotud 5. alaeesmärgi „Kõigile inimestele
on tagatud kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus ressursside optimaalse kasutuse
kaudu“.
Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“40 põhieesmärgid on tootlikkuse kiire kasv ja kõrge
tööhõive tase. Nagu tõdetakse 2006. aastal läbi viidud analüüsi „Tervise mõju majandusele
Eestis“ raportis41, ei ole rahvastiku hea tervis üksnes majanduskasvu loomulik kõrvalprodukt,
vaid et ka rahvastiku tervis mõjutab omakorda majanduslikku arengut. Hea tervis mõjutab
majanduslikku produktiivsust nii indiviidi kui rahvamajanduse tasandil, mistõttu on ka Eesti 2020
eesmärkide saavutamiseks sõnastatud alaeesmärk tervena elatud eluaastate suurendamiseks
läbi tervisekäitumise parandamise ja õnnetusjuhtumite edasise vähendamise ning läbi
tervishoiutaristu arendamise.
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The Sustainable Development Agenda http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 https://riigikantselei.ee/sites/default/files/contenteditors/Failid/SA_eesti/saastva_arengu_tegevuskava_2030_uro_et.pdf
38
Eesti säästva arengu riiklik strateegia. Säästev Eesti 21 https://riigikantselei.ee/sites/default/files/contenteditors/Failid/saastev_eesti_21.pdf
39
E-tervise visioon 2025 E-tervise strateegiline arenguplaan 2020. http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/eesmargid_ja_tegevused/Eesti_e_tervise_strateegia/e-tervise_strateegia_2020.pdf
40
Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/eesti2020/eesti2020_2016-2020_05.05.16.pdf
41
Tervise mõju majandusele Eestis https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/tervise_moju_majandusele_eestis_lopparuann
e.pdf
37
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Eesti julgeolekupoliitika alused42 sõnastab oma eesmärgiks kindlustada Eesti riigi iseseisvus
ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.
Julgeolekupoliitika loob eeldused ühiskonna järjepidevaks arenguks ja rahva heaoluks. Eesti
julgeolekupoliitika põhineb avaral julgeolekukäsitlusel, mis hõlmab kõiki julgeolekut mõjutavaid
suundumusi ja selle tagamiseks olulisi valdkondi, sh ka tervise valdkonda. Eesti
julgeolekupoliitika alustes on sõnastatud 4 olulist tegevussuunda – välispoliitika, kaitsepoliitika,
turvalisuspoliitika ning ühiskonna toimepidevus ja sidusus, millest rahvastiku tervise arengukaval
on kõige tihedam seos viimasega elutähtsate teenuste toimepidavuse tagamise ja rahvatervise
kaitse.
Heaolu arengukava 2016–202343 üldeesmärk on tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne
tööelu ning sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem
sotsiaalne kaasatus. Heaolu arengukava ja rahvastiku tervise arengukava on üksteisega väga
tihedalt seotud, toetades üksteise eesmärkide saavutamist. Inimeste võimalus igapäevaelus
toime tulla ning ühiskonna- ja tööelus osaleda on märkimisväärselt mõjutatud nende tervisest ja
samas mõjutavad inimese tervist olulisel määral tema majanduslik toimetulek ning töö- ja
elutingimused. Mõlema arengukava eesmärgid rõhutavad soolise ebavõrdsuse vähendamise
vajalikkust ning võrdsete võimaluste edendamist. Tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemi tõhusat
toimimist ja jätkusuutlikkust silmas pidades osutavad mõlemad arengukavad ka vajadusele
parandada tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemi omavahelist integreeritust.
Elukestva õppe strateegia 202044 üldeesmärk on kõigile Eesti inimestele nende vajadustele
ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomise kogu elukaare jooksul, et tagada neile
isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Väärika
eneseteostuse eelduseks on tervis.
Laste ja perede arengukava 2012–202045 on suunatud kõigile Eesti riigi pinnal elavatele lastele
ja peredele, mõjutab pea iga eestimaalast ja on kas kaudselt või otseselt seotud kõigi tema
eluvaldkondadega sünnist surmani. Laste ja perede arengukava ning rahvastiku tervise
arengukava on tihedalt seotud, toetades üksteise eesmärkide saavutamist.
Siseturvalisuse arengukava 2015–202046 üldeesmärk on tagada turvaline riik, kus inimeste
elu, tervis ja vara on kaitstud. Selleks parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule,
tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi. Olulisem
puutumus siseturvalisuse arengukava ja rahvastiku tervise arengukava vahel on riskikäitumise
vähendamine. Siseturvalisuse arengukava aitab rahvastiku tervise arengukava eesmärkide
saavutamisele
kaasa
läbi
turvalisemate
kogukondade
saavutamiseks
mõeldud
poliitikainstrumentide, mis on seotud riskikäitumise vähendamisega. Rahvastiku tervise
arengukava omalt poolt toetab Siseturvalisuse arengukava eesmärkide saavutamist, tegeledes
alkoholi, tubaka, narkootiliste ainete tarbimise ennetamise ja vähendamisega ning vigastuste
ennetamisega, vähendades seeläbi ühiskonnale tekkida võivaid kahjusid.
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Eesti julgeolekupoliitika alused http://www.vm.ee/sites/default/files/content-editors/JPA_2010.pdf
Heaolu arengukava 2016–2023 https://www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023
44
Elukestva õppe strateegia. https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020
45
Laste ja perede arengukava 2012–2020 https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Lapsed_ja_pered/laste_ja_perede_arengukava_2012_-_2020.pdf
46
Siseturvalisuse arengukava 2015–2020
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/siseturvalisuse_arengukava_20152020_kodulehele.pdf
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Eesti regionaalarengu strateegia 2014–202047 lähtub visioonist, mille kohaselt iga piirkond
aitab kaasa riigi kui terviku konkurentsivõime suurenemisele, saades samal ajal osa sellega
kaasnevatest hüvedest. See tähendab, et igas toimepiirkonnas on kättesaadavad head
töökohad, kvaliteetsed teenused ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv elukeskkond. Rahvastiku
tervise arengukava toetab selle eesmärgi saavutamist, eeskätt tervishoiuteenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamise kaudu üle Eesti, sealjuures ka piirkondlikke vajadusi ja
võimalusi arvesse võttes. Teisalt mõjutab piirkondade igakülgne areng ja keskkond otseselt ka
seal elavate inimeste tervist.
Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–202048 on Eesti majanduse arengu keskne strateegia,
mille eesmärgiks on tootlikkuse tõstmine, ettevõtlikkuse ergutamine ja innovatsiooni
julgustamine. Arengukava visiooniks on, innovatsiooni- ja ettevõtluspoliitika kaudu kasvatada
Eesti elanike heaolu, parandada lõimumist rahvusvahelise majandusega ning ettevõtete
konkurentsivõimet. Produktiivsuse tagamisel, mis on ettevõtluse kasvustrateegias eesmärkide
saavutamisel, on väga oluline rahvastiku tervisestaatus, millega tegeleb otseselt Rahvastiku
tervise arengukava. Lisaks tuuakse kasvustrateegias välja, et üheks suurima
kasvupotentsiaaliga valdkonnaks Eestis on tervisetehnoloogiad ja –teenused, mistõttu tuleks
neid valdkondi eelisarendada.
Transpordi arengukava 2014–202049 arendab transpordi valdkonda, et seeläbi tagada
inimestele ligipääs teenustele ja töökohtadele. Rahvastiku tervise arengukava eesmärkide
saavutamiseks on vajalik, et inimesele oleks tagatud ligipääs tema jaoks vajalikele teenustele.
Eesti spordipoliitika põhialused aastani 203050 on sätestatud Eesti spordipoliitika visioon ja
üleriigiline eesmärk, mille kohaselt vastab aastal 2030 eestimaalaste vaimne ja kehaline
tasakaal ja heaolu Põhjamaade tasemele ning Eestis on kehalist aktiivsust soodustav
elukeskkond koos kaasnevate teenustega, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea
pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu. Liikumisel ja spordil on oluline ning suurenev
roll eestimaalaste elujõu edendamisel, rikka elukeskkonna loomisel ja Eesti riigi hea maine
kujundamisel.
Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015–
202051 eesmärk on hoogustada innovatsiooni tervisesüsteemi sees ning koostööd teaduse ja
ettevõtlusega. Strateegia hõlmab näiteks ühe teemana personaalmeditsiini. Personaalmeditsiin
tähendab individuaalsemat ennetust, haiguste varasemat ja täpsemas avastamist ja selle
tulemusena suuremat ravitõhusust.
Kliimapoliitika põhialused aastani 205052 – Eesti pikaajaline eesmärk on minna üle vähese
süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järk-järgult eesmärgipärast majandus- ja
energiasüsteemi
ümberkujundamist
ressursitõhusamaks,
tootlikumaks
ja
keskkonnahoidlikumaks.
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Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
48
Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020 http://kasvustrateegia.mkm.ee/
49
Transpordi arengukava 2014–2020 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3210/2201/4001/arengukava.pdf
50
Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 https://www.riigiteataja.ee/akt/320022015002
51
Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015–2020
http://sm.ee/sites/default/files/contenteditors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/teadus_ja_innovatsioon_tervise_teenistusse.pdf
52
Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitikapohialused-aastani-2050-0
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Kiirgusohutuse riiklik arengukava 2018–2027 (KORAK), mille koosseisu kuulub radooni
tegevuskava.
Vägivalla vähendamise strateegia aastateks 2015–202053 üldeesmärk on, et aastaks 2020 on
vägivald Eestis vähenenud. Selle täitmist hinnatakse vägivalla ohvriks langemise taseme kaudu,
lähtudes uuringutest ja statistikast. Vägivald on üks vigastussurmade ning –haigestumuse
põhjustest.
Eesti keskkonnastrateegia aastani 203054
“Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad
looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest
majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja
inimesele.
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Vägivalla vähendamise strateegia aastateks 2015–2020 https://valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/arengukavad/vagivalla_ennetamise_strateegia_2015-2020_kodulehele.pdf
54
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 http://www.keskkonnainfo.ee/failid/viited/strateegia30.pdf
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4. ARENGUKAVA RAKENDAMISEGA KAASNEVATE EELD ATAVATE MÕJUDE
ESIALGNE HINNANG
Arengukavaga kaasnevaid mõjusid analüüsitakse põhjalikumalt arengukava koostamisel.
Tabelis 1 on esitatud esmane ülevaade võimalikest mõjudest, põhjalikum mõjude hinnang on
toodud väljatöötamiskavatsuse lisas 1. Positiivsed mõjud avalduvad ennekõike seoses
demograafia, sotsiaalse sidususe, tervishoiu, majanduse, regionaalarengu ning riigi- ja kohalike
omavalitsuste asutuste korraldusega. RTA on laiapõhjaline ning seetõttu kaasneb arengukava
elluviimisega eeldatav positiivne mõju ka teistele valdkondadele.
Tabel 1. Esmane ülevaade võimalikest arengukava mõjudest
Mõjuvaldkond
Võimalik ulatus
Sotsiaalsed, sealhulgas
demograafilised mõjud

Käesoleva arengukava eesmärk on Eesti elanike
eeldatava eluea ja tervisepiiranguteta eluea pikenemine.
Arengukava rakendamise tulemusena väheneb inimeste
haigestumus ja sellega seoses ka töövõime langus.
Riskikäitumise
vähenemise,
kvaliteetsete
ja
kättesaadavate tervishoiuteenuste osutamise tulemusena
sureb vähem inimesi enneaegselt ning krooniliste
haigustega inimesed tulevad oma tervisliku seisundiga
paremini toime ja suudavad aktiivsemalt ühiskonnast osa
võtta.
Samuti on RTA oluline võrdse kohtlemise aspektist.
Plaanis on välja töötada meetmeid, mis vähendaksid
soolisi erinevusi näiteks keskmise eluea ja tervena elatud
eluaastate ja riskikäitumise puhul.

Mõju riigi julgeolekule ja
välissuhetele

Lisaks toimub käesoleva arengukava raames alkoholist ja
narkootikumidest tingitud kahjude vähendamine. Alkoholi
ja narkootikumide tarbimine on oluliseks riskiks riigi
sisejulgeolekule.
Keskkonnatervise valdkonnas
Ostrava deklaratsioonist.55

peab

Eesti

lähtuma

Suur koormus seoses kemikaalidega tuleneb 2006.
aastal vastu võetud Euroopa Ühenduse kemikaale
reguleeriv määrus (REACH).56

55

Better Health. Better Environment. Sustainable Choices
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/341944/OstravaDeclaration_SIGNED.pdf
56
REACH http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/reach.html
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Mõju majandusele

Majanduse toimimise eelduseks on terved ja
töövõimelised inimesed. Seetõttu on oluline viia
välditavate surmade arv võimalikult madalale tasemele ja
aidata inimestel oma töövõimet võimalikult kaua säilitada.
Seda
olukorras,
kus
elanikkond
vananeb
ja
tulevikuperspektiivis võib eeldada pensioniea piiri
tõstmist.
Olulist majanduslikku kahju tekitab nii mittenakkuslikest
kui nakkuslikest haigustest tingitud töövõime langus kui
ka hoolduskoormus.

Mõju loodus- ja elukeskkonnale

Käesoleva arengukava üheks eesmärgiks on tervist
toetav ja ohutu elukeskkond. See tähendab, et antud
arengukava raames rakendatakse meetmeid, mis aitavad
tagada näiteks puhta joogivee.

Mõju regionaalarengule

Eesti regionaalpoliitika üldised eesmärgid on: 1) inimeste
põhivajaduste ja elukvaliteedi hea tagatus igas Eesti
paigas; 2) eri piirkondade püsiva konkurentsivõime
tagatus.
Käesolev arengukava panustab sellesse, et muuta
tervisega seotud teenused inimestele üle Eesti
kättesaadavamaks.
Teatud tervisevaldkonna probleemid on iseloomulikud
just teatud Eesi piirkondadele ja asetab need seetõttu
ebasoodsamasse olukorda. Näiteks narkomürgistusi
esineb kõige rohkem Ida-Virumaal ja Harjumaal. Samuti
on Ida-Virumaa ja Harjumaa ebasoodsas olukorras
elanike HI-viiruse ja AIDSi tõttu.
Tingituna keskkonna ohuteguritest on näiteks välisõhu
saaste tõttu võrreldes ülejäänud Eestiga ebasoodsamas
suurtes linnades ja Kirde-Eestis elavad inimesed.

Mõju riigiasutuste ja kohaliku
omavalitsuse asutuste
korraldusele ning avaliku sektori
kuludele ja tuludele

RTA aitab erinevatel asutustel ühiselt tervise valdkonna
kulutusi planeerida.
Arengukava eesmärkide saavutamiseks on vajalik
erinevate ministeeriumite, vastavate rakendusasutuste ja
ka kohalike omavalitsuste vaheline koostöö.
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5. ARENGUKAVA SEOS LÄBIVATE TEEMADEGA
Seoseid läbivate teemadega kirjeldatakse lähtuvalt Rahandusministeeriumi 2014. aastal
kinnitatud juhendile „Läbivad teemad valdkonna arengukavas“57. Väljatöötamiskavatsuses
antakse esmane ülevaade, kas kavandataval arengukaval on seos läbiva teema valdkonna
toodud põhisuundadega, ülevaadet täiendatakse arengukava koostamise jooksul.
Keskkonnahoid ja kliima
Vastavalt juhendile, peetakse keskkonnahoiu all silmas loodusvarade kaitset ja loodusvarade
kasutamise tõhususe suurendamist. RTAs on eraldi käsitletud keskkonnatervise arengusuund,
mis on seotud ka keskkonnahoiuga, ent RTA mõju keskkonnahoiule võib pidada pigem väheselt
positiivseks. Keskkonnahoiu aspekti arvestatakse teenuste kaasajastamise ja kvaliteedi
parandamise raames kavandatud infotehnoloogiliste ja elektrooniliste lahenduste kaudu, mis
aitavad vähendada paberil põhinevat asjaajamist ning selle kaudu negatiivset mõju keskkonnale.
Samuti arvestatakse tervishoiu infrastruktuuri arendamisel energiasäästlikkuse põhimõtetega ja
vähendatakse seeläbi negatiivset mõju kliimale.
Võrdsed võimalused
Võrdsete võimaluste eesmärgiks on sidusa ja jätkusuutliku ühiskonna saavutamine võrdse
kohtlemise ja võrdsete võimaluste tagamise ning ühiskondliku kihistumise ja tõrjutuse
vähendamise kaudu, millele RTAl on oluline positiivne mõju. Selleks näeb arengukava ette
meetmeid ja tegevusi, mis on nii ebavõrdsuse põhjuseks kui ka tulenevad sellest. RTA
vähendab ebavõrdsust, mis tuleneb tervisest ja teiselt poolt aitab tagada võrdse ligipääsu
tervishoiule kõikidele inimestele, sest inimeste võimalus igapäevaelus toime tulla ning
ühiskonna- ja tööelus osaleda on märkimisväärselt mõjutatud nende tervisest. Samas mõjutavad
inimese tervist olulisel määral tema majanduslik toimetulek ning töö- ja elutingimused.
Ebavõrdsuse vähendamisele aitavad kaasa riskirühmadele suunatud ennetustegevused.
Infoühiskond
RTAl on oluline positiivne mõju infoühiskonnale. Tõhusate valdkondlike poliitikate tagamiseks
tuleb arengukava kaudu arendada erinevaid väikse- ja suuremahulisi ja infosüsteeme ja
rakendada
muid
infotehnoloogia
võimalusi.
Samuti
kasutatakse
infoja
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahendusi uute innovatiivsete tervishoiuteenuste
väljatöötamiseks ja osutamiseks. Kaasaegseid IKT lahendusi kasutatakse ka klienditeeninduse
paremaks korraldamiseks ja teabe kogumiseks, et kujundada teadmistepõhiseid meetmeid
sihtrühmadele.
Regionaalareng
Arengukaval on regionaalarengule oluline positiivne mõju. Valdkonnaga seotud väljakutsete
juures on esitatud viited sellele, et tervisevaldkonnas on erinevatel piirkondadel erinevad
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Läbivad teemad valdkonna arengukavas http://www.fin.ee/doc.php?110806
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eripärad, mida tuleb arvestada arengukava üld- ja alaeesmärkide seadmisel ning
poliitikainstrumentide kavandamisel. Kvaliteetsed tervishoiuteenused peavad olema kõikidele
elanikele kättesaadavad ja selleks tuleb arvestada nii erinevaid vajadusi kui ka piirkondade
võimalusi. Tervishoiuvõrgu arendamisel tuleb arvestada sellega, et teenused oleksid
kättesaadavad ka väljapool suuremaid linnapiirkondi. Näiteks peaksid läbi esmatasandi
tervisekeskuste muutuma tervishoiuteenused kättesaadavamaks ka maapiirkondades.
Riigivalitsemine
Arengukaval on oluline positiivne mõju, kuna selle üheks läbivaks põhimõtteks on
ministeeriumite, KOVide, teenuseosutajate ja vabaühenduste koostöö meetmete planeerimisel
ja rakendamisel. Arengukava raames arendatakse nii keskvalitsuse tasandil toimivate asutuste
omavahelist kui ka keskvalitsuse ja erinevate regioonide tasandi koostööd ja koordinatsiooni
tervishoiuteenuste osutamiseks, tervislike eluviiside propageerimiseks ja keskkonnatervise
edendamiseks. IKT rakenduste kasutamise ja analüüsivõimekuse tugevdamise kaudu
toetatakse valdkondade teadmiste- ja tõenduspõhist poliitikakujundamist, juhtimis- ja
arendustegevusi ning teenuste osutamist.

6. ARENGUKAVA KOOSTAMISE JA KAASAMISE AJAKAVA

Aasta Kuu
2017

2017

Tegevused

detsember–
jaanuar

Arengukava
partneritega

väljatöötamise

kavatsuse

ametlik

kooskõlastamine

veebruar

Arengukava väljatöötamise kavatsuse esitamine Valitsusele

veebruar–
september

arengukava tervikteksti koostamine, eesmärkide seadmine ja uute
indikaatorite väljatöötamine, partnerite kaasamine

2018

2018

tervisekäitumise programmi
eesmärkide ja indikaatorite arutelu
partneritega, kaasatud on ka RTA
juhtkomitee

veebr–aprill

tervishoiu programmi eesmärkide ja
indikaatorite arutelu partneritega,
kaasatud on ka RTA juhtkomitee

aprill–mai

52

keskkonna programmi eesmärkide
kaasatud on ka RTA juhtkomitee ja
indikaatorite arutelu partneritega,

juuni–august

Aasta Kuu

Tegevused

2018

august
september

arutelud RTA juhtkomiteega RTA eesmärkide ja indikaatorite osas

2018

september–
oktoober

arengukava tervikteksti kooskõlastamine partneritega

2018

november

arengukava ametlik kooskõlastamine partneritega (EIS ja osalusveeb)

detsember

arengukava esitamine Valitsusele (Valitsus saadab arengukava
arutamiseks Riigikogule ning pärast seda saab alles Valitsus arengukava
kinnitada)

2018

7. KAASATAVAD OSAPOOLED
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamist juhib Sotsiaalministeerium. Arengukava
koostamisse oodatakse panustama teisi ministeeriume, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajaid,
tervise valdkonna eksperte, sotsiaalpartnereid, kohalike omavalitsuste ja kõrgkoolide esindajaid,
teenuseosutajaid ja vabaühendusi.
Kuna tegemist on laia teemadevaldkonda katva arengukavaga ning töörühmadesse kaasatakse
väga paljude arengukava valdkondades tegutsevate organisatsioonide esindajaid, selgub lõplik
osalejate nimekiri arengukava koostamise käigus. Arengukava koostamisse kaasatakse näiteks:
-

-

Ministeeriumid
ja
riigiasutused
ning
koostööpartnerid:
Siseministeerium,
Rahandusministeerium,
Keskkonnaministeerium,
Kultuuriministeerium,
Kaitseministeerium,
Justiitsministeerium,
Haridusja
Teadusministeerium,
Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikantselei,
Riigikogu sotsiaalkomisjon, Tervise Arengu Instituut, Terviseamet, Keskkonnamet,
Ravimiamet, Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Päästeamet, Maanteeamet,
Tööinspektsioon, Eesti Haigekassa, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit,
Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esindus, Peremeditsiini ja Rahvatervishoiu
Instituut.
Kodanikuühiskonna ja erialaorganisatsioonide esindajad: Eesti Perearstide Selts, Eesti
Arstide Liit, Eesti Haiglate Selts, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Psühhiaatrite
Selts, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti
Psühhiaatrite Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Vähiliit, Eesti Kardioloogide
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Selts Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu
Koalitsioon, Eesti Onkoloogide Selts.
Arengukava koostamist nõustab rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 juhtkomitee, kus
osalevad ministeeriumide, Riigikogu, kohalike omavalitsuste esindusorganisatsioonide ja
arengukava teemavaldkondadega seotud vabaühendused. Lisaks oma tavapärastele
ülesannetele58 lisatakse juhtkomiteele ülesanne nõustada uue arengukava koostamise
protsessi.
Arengukava rahastatakse peamiselt riigieelarve ja Euroopa struktuurifondide (Euroopa
Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond) vahenditest. Mitmete tegevuste puhul on
võimalik kasutada ka muid rahastusallikaid (Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused jms).
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Rahvastiku tervise arengukava juhtkomitee moodustamise käskkiri https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Aruanded/mk_107.pdf
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