
Rahvastiku tervise arengukava (RTA) tegevuskava aastaks 2013 
 
Sissejuhatus 
 
Majanduses prognoositakse 2013. aastal mõõdukat kasvu, kuid edasised arengud on 
tihedalt seotud välismaailma üldiste arengutrendidega. Sotsiaalpoliitika arenguid 
iseloomustavad märksõnad on noorte tööhõive suurendamine, aktiivse vananemise 
toetamine ning  muudatused tervishoiukorralduses. 
 
Lisaks riigieelarve vahenditele toetatakse rahvaterviseteenuste osutamist jätkuvalt Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest ja Euroopa Regionaalfondi vahenditest (ERF) aktiivravi- ja 
hooldushaiglate taristu arendamisest. Samuti kasutatakse ESF vahendeid, et tõsta 
maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste motivatsiooni, võimekust ja võimalusi piirkondlikult 
tervise parandamisel. Jätkub EL eelarve 2014-2020 perioodi tegevuste ja vahendite 
planeerimine nii rahvatervise kui tervishoiu arendamiseks. 2013. aastal käivitub Norra 
finantsmehhanismi rahvatervise programm, mille raames luuakse Tallinnasse Laste Vaimse 
Tervise Keskus ning arendatakse peamiselt lastele suunatud riskikäitumise ennetamise ja 
vaimse tervise teenuseid.  Tööd alustab ka vaimse tervise koalitsioon, mis hakkab andma 
suuniseid Eestis vaimse tervise poliitika kujundamiseks. 
 
Selle aasta oluliseks märksõnadeks on ka sõltuvusainete tarvitamise ennetamine, s.h 
alkoholi ja tubakapoliitika roheliste raamatute rakendamine. Lisaks on oluline kõigi eelnevatel 
aastatel alustatud tegevuste  jätkumine ning pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine. 
Järgnevalt antakse ülevaade peamistest planeeritavatest RTA tegevustest 2013. aastal. 
Tegevuste planeerimisel on kasutatud süsteemset ja riskipõhist lähenemist, mille tulemusel 
on saadud parem ülevaade tegevustest rahvastiku tervise parandamiseks. Samuti on RTA-
sse alates 2013. aastast integreeritud teised valdkondlikud arengukavad, mis panustavad 
rahvatervisesse.  
 
Detailne RTA 2013. aasta tegevuskava on leitav Sotsiaalministeeriumi kodulehel 
www.sm.ee. 
 
I valdkond – sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 
 
2013. aastal kavandatakse töö- ja sotsiaalvaldkonnas mitmeid olulisi uuendusi. Tervise tõttu 
mitteaktiivsete paremaks kaasamiseks alustatakse töövõime hindamise ja hüvitiste 
süsteemi ümber korraldamist ning seotakse tööturu- ja rehabilitatsiooniteenustega. 
Tööturumeetmed on suunatud peamiselt pikaajalistele töötutele, vanemaealistele ja töötutele 
noortele. Multiprobleemsete inimeste töölesaamise ja töötamise soodustamiseks valmib 
täiendavate tööturumeetmete kontseptsioon. Et hinnata, millised tööturuteenused 
toetavad tööotsijate töölerakendumist, tööl püsimist ja milliseid teenuseid on vaja arendada 
ning välja töötada, luuakse süsteem, mis võimaldab  hinnata tööturuteenuste osutamise 
mõju. 
 
Hoolekandeteenuste kättesaadavuse parandamiseks kehtestatakse riiklikult loetelu 
minimaalselt vajalikest sotsiaalteenustest ja nende kvaliteedinõuded, mida iga 
omavalitsus peab inimestele pakkuma.  Koostatakse laste asendushoolduse ja järelhoolduse 
kontseptsioonid ning omavalitsustele antakse üle 11 ERF kaasabil renoveeritud 
asenduskodu. Samuti laiendatakse hoolekandeasutuste, sh rehabilitatsiooniasutuste, 
kvaliteedi hindamise ja juhtimise süsteemi ning arendatakse edasi sotsiaalteenuste ja -
toetuste andmeregistrit STAR.  Puuetega inimeste toetamiseks töötatakse välja ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise strateegilised suunad ning 
suurendatakse rehabilitatsiooniteenuste ja abivahendite kättesaadavust.  
 



Sotsiaalkindlustusvaldkonnas on kavas töövõimetuskindlustuse skeemi loomine, sh 
töövõimetuskindlustuse raames tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse skeemi loomine, 
kahjuhüvitiste skeemi muutmine, töövõime kaotusega inimestele rehabilitatsioonile ligipääsu 
meetmete väljatöötamine, soodustingimustel vanaduspensioni, väljateenitud aastate 
pensioni ja eripensionite reform. Rakendatakse vajaduspõhise lastetoetuse süsteemi ning 
töötatakse välja peretoetuste roheline raamat. 
 
Rahvatervise valdkonna arendamisel on oluliseks verstapostiks rahvatervise seaduse 
muutmise väljatöötamiskavatsuse valmimine. Tervisedenduse konverents keskendub 
2013. aastal tõenduspõhisusele tervisedenduses. Esmakordselt tunnustab 
Sotsiaalministeerium maakondade parimaid tervisedendajaid 2012 töötulemuste eest, 
juhtides sellega avalikkuse tähelepanu tervisedenduse valdkonna olulisusele.  
 
Vaimse tervise valdkonnas alustatakse 2013. aastal Norra finantsmehhanismi rahvatervise 
programmi rakendamist, mille tegevused leiavad põhjalikumat käsitlust II valdkonna 
ülevaates, kuna on suunatud laste vaimse tervise edendamisele.  
 
II valdkond – laste ja noorte turvaline areng 
 
2013. aastal jätkatakse „Laste ja perede arengukava 2012–2020“ rakendamist.  
Arengukava hõlmab lastevanemate toetamise, alushariduse ja lastehoiu, laste õiguste kaitse 
ja lastekaitse korralduse teemasid eesmärgiga käsitleda laste- ja perepoliitika küsimusi 
senisest terviklikumalt. 2013. aastal alustatakse vanemlike oskuste arendamiseks 
tõenduspõhise ja Eestile sobiva vanemlusprogrammi väljatöötamist ning piloteerimist.  
Toimub uue lastekaitse seaduse koostamine. Reorganiseeritakse lastekaitse ja -
hoolekande korraldust. Töötatakse välja laste ja noorte riske ennetavate teenuste ja varase 
sekkumise kontseptsioon. 
 
Reproduktiiv- ja imikutervise parandamiseks jätkub 2013. aastal viljatusravi ning sünni-
eelse ja -järgse diagnostika teenuste osutamine. Lisaks pakutakse sotsiaalpsühholoogilist 
tuge raseduskriisi nõustamisteenuse abil. Noorte seksuaaltervise nõustamiskeskuste 
tegevus jätkub samas mahus. Jätkatakse suitsetamisest loobumise nõustamise teenuse 
edasiarendamist rasedatele. 
Imikute rinnaga toitmise edendamiseks jätkatakse senisest aktiivsemalt Beebisõbraliku 
Haigla initsiatiivi elluviimist. 2013. aastal on planeeritud pakkuda täiendkoolitust ligi 600-le 
tervishoiutöötajale, kes töötavad haiglate sünnitusosakondades või pereõdedena. Avalikkuse 
teavitamiseks pakutakse rahvusvahelise rinnaga toitmise nädala raames loenguid, 
teabepäevi ja seisukohtade selgitusi meedia vahendusel. 
HIV diagnoosiga emade lastele on tagatakse tasuta piimasegud. 
 
Eelkooliealiste laste tervisehäirete ennetamiseks jätkatakse 2013. aastal lasteaedade 
tervist edendava võrgustiku tegevuste rahastamist Eesti Haigekassa poolt. Jätkuvalt on 
fookuses kroonilisi haigusi põdevate laste toimetuleku soodustamiseks lasteaedade 
personali koolitamine. 2013. aastal jätkatakse laste hammaste tervise projekti tegevusi. 
Projekti käigus toimub lastevanemate ja lasteaia personali koolitus, et integreerida 
süsteemselt 3-aastaste laste hammaste eest hoolitsemise praktiline õpetus ja kaasata 
sellesse ka lapsevanemad.  
Tervislikku toitumist lasteaedades toetatakse piima- ja piimatoodete ning puu- ja köögivilja 
pakkumise jätkamisega. Erivajadustega laste tervise edendamiseks viiakse läbi sihtuuring 
„Tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamine lasteaias."                             
 
Kooliealiste laste tervisehäirete vähendamiseks ja tervisehinnangute parandamiseks 
on jätkuvalt oluline tähelepanu pöörata laste vaesusriskile ja koolikohustuse täitmisele ning 
nendega seotud negatiivsetele tervisemõjudele. Samuti jätkatakse laste turvalise  
internetikasutuse projekt, millega suurendatakse laste ja lapsevanemate teadlikkust interneti 



kasutamisega seonduvatest ohtudest ning nende vältimise võimalustest. 
Vaimse tervise probleemide ennetamise tegevusena jätkatakse 2013. aastal maakondlike 
noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste tööd. Nendes keskustes pakutakse lastele nii 
eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi kui psühholoogi abi.  
Jätkatakse  kooliõdede ettevalmistamist juhendi „Õpilase vaimse tervise hindamine“ 
kasutuselevõtuks. Selle juhendi eesmärk on aidata kooli- ja pereõdedel märgata vaimsete 
probleemidega lapsi, et neid õigeaegselt eriarsti vastuvõtule suunata. 
Kaardistatakse laste ja noorte vaimse tervise olukord Eestis. 
Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna vahendite kaasabil alustatakse laste vaimse tervise 
programmi rakendamisega. 2013. aastal valmistatakse ette ja viiakse läbi hange Laste 
Vaimse Tervise Keskuse ehitamiseks Tallinna Lastehaigla juurde, alustatakse regionaalsete 
vaimse tervise keskuste loomist ja personali koolitamist nende keskuste jaoks. Alustatakse 
raske ja püsiva psüühikahäirega lastele rehabilitatsiooniteenuste väljatöötamisega ning 
toetatakse vaimse tervise valdkonna veebipõhiste infokanalite loomist. Norra programmi 
raames alustatakse laste vaimse tervise teenuste kontseptsiooni koostamist, kaardistatakse 
olemasolevad teenused ja vajadused.  
 
2013. aastal jätkub koolide tervist edendava võrgustiku tegevuste toetamine ja 
laiendamine ning selleks koolide personali ettevalmistamine Tervise Arengu Instituudi poolt. 
Kooli õpikeskkonnast tulenevate terviseprobleemide ennetamiseks viiakse läbi 
sihtuuringud „Koolitee. Ranitsa (koolikoti) raskus“ ja  „Koolide ja koolieelsete lasteasutuste 
mehaanilise ventilatsioonisüsteemi töö efektiivsuse mõõtmine“.  
Uute tervisekaitsenõuete järgimisega koolides tagatakse õpilastele õpperuumides senisest 
paremad tingimused  tervisekaitseks. Sisekliima ja siseõhu kvaliteedinõuete täitmisega 
vähendatakse haiguste teket. Parandatakse tööõpetuse ruumide ja keemiaklasside tingimusi 
ja juhitakse rohkem õpilaste tähelepanu tööohutusele, mis peaks vähendama tulevikus 
tööõnnetusi. 
 
Laste ja noorte kehalise aktiivsuse edendamiseks jätkatakse  Eesti Koolispordi Liidu 
toetamist erinevate liikumisharrastuste tutvustamisel ning tegevuste pakkumisel. Tervistava 
ja liikumist soodustava puhkuse kättesaadavus koolivaheaegadel tagatakse püsi- ja 
projektlaagrite toetamisega. Ujumisõpetuse baaskoolituse läbiviimise toetamist algklassides 
jätkatakse 2013. aastal samas mahus. Samas otsitakse võimalusi toetuse suurenemiseks. 
Jätkatakse nende 9–19-aastaste noorsportlaste tervisekontrolliga, kelle treeningukoormus 
nädalas on vähemalt 5 tundi. 
 
Tervisliku toitumise tagamiseks jätkatakse koolilõuna toetamist põhikooli õpilastele ja 
Terviseameti poolt järelevalve teostamist toitlustamise korraldamise üle. 
Koolilõuna kvaliteedi tagamiseks viiakse läbi sihtuuring „Koolisöökla menüü mitmekesisuse 
hindamine“ ja jätkatakse konkurssi parima koolisöökla väljaselgitamiseks. 
Õpilaste tervislike toitumisvalikute suunamiseks jätkatakse koolipiima- ning 
koolipuuviljaprogramme, samuti erinevaid toitu, toidutootmist ja -valmistamist käsitlevaid 
õppeprogramme ja teabepäevi muuseumides ning õppeasutustes. 
 Vanuserühmas 7-45 aastat viiakse läbi energiajookide tarbimise uuring, et hinnata kui vanalt 
hakatakse tarbima energiajooke, mis kaalutlustel (eesmärgil, olukordades) neid tarbitakse, 
tarbimissagedust ja koguseid, alkoholiga koostarbimist ning sellele lisaks ka üldisi kohvi ja 
tee tarbimise harjumusi (saadava kofeiini päevakoguse hindamiseks).  
2013. aastal alustatakse laste toitumise faktilise uuringu läbiviimist Tervise Arengu Instituudi 
poolt koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Kirjeldatud toitumisharjumuste parandamisele 
suunatud tegevused on kajastatud tegevuskava IV valdkonna all.  
 
Alkoholi tarbimise ennetamiseks töötatakse välja  noortele suunatud kampaaniaid 
toetavad sõnumid. „Efekt“ programmi raames viib Tervise Arengu Instituut  läbi  
lastevanemate koosolekud, kus väljaõppe saanud koolitajad räägivad vanematele noorte 
alkoholi tarvitamisest, selle ennetamisest ning vanemate hoiakutest ja suhtumisest noorte 



alkoholi tarvitamisse. Koosolekutele lisandub edasine suhtlus e-posti teel ja uudiskirjade 
saatmine. 
 
Tubaka tarbimise ennetamiseks ja vähendamiseks toimub jätkuvalt võistlus „Suitsuprii   
klass“ - suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–12. klasside õpilastele. Konkursi 
peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade 
tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte seas, motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi 
sellest loobuma ning toetada tubakavabadust kui eluviisi. 
Jätkatakse suitsetamisest loobumise nõustamise teenuse edasiarendamist noortele. 
 
Narkootiliste ainete tarbimise ennetamiseks tagatakse noortele suunatud veebikanalite 
pidev  uuendamine (www.narko.ee) ja infomaterjalide koostamine kõigile sihtgruppidele. 
Uimastitealase teadlikkuse tõstmiseks ja sotsiaalsele survele vastu seismise toetamiseks 
viiakse  läbi koolitused  6. klasside õpilastele. Sotsiaalvõrgustike ja meedia kaudu 
narkootikumide tarvitamisele õhutamise ennetamiseks kaasatakse eesti- ja venekeelsed 
veebikonstaablid – politseinikud, kes nõustavad lapsi ja noori erinevates seaduse, 
narkootikumide, politseitöö jms. teemadel. Alustatakse lastevanematele suunatud 
meediakampaaniate läbiviimist  illegaalsete uimastite ja alkoholi tarvitamise vähendamiseks. 
Alaealistele sõltlastele on jätkuvalt tagatud nõustamine ja ravi.  Alaealiste sõltuvusvastast 
taastusabi reguleeriva "Psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise 
seaduse ja  tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse" eelnõu vastvõtmisega 
luuakse eeldused alaealistele osutatava sõltuvusvastase taastusabi kvaliteedi ja 
kättesaadavuse parandamiseks.  
 
Vigastuste vältimiseks jätkatakse lastele ja noortele suunatud maakondlikke vigastuste 
vältimise projekte. Täiendavalt viib Päästeamet 2013. aastal läbi rea vee- ja tuleohutuse 
teemalisi koolitusi õpilastele ja õpetajatele. Jätkatakse Lasteabi telefoni 116111 tegevuse 
toetamist.  
 
Noorte  teadlikkuse tõstmisel  HIV nakkusest ja selle levikuteedest jätkatakse 2013. aastal 
turvalist seksuaalkäitumist soodustavate teadmiste, eluoskuste ja hoiakute kujundamist. 
Noorte seksuaaltervise nõustamiskeskuste tegevusi jätkatakse samas mahus, arendatavaks 
valdkonnaks on HIV-testimine. Seksuaalnõustamine tagatakse ka ravikindlustamata 
noortele. 
 
 
III valdkond – tervist toetav elu-, töö- ja õpikeskkond 
 
Tervist toetava elukeskkonna arendamiseks ja elukeskkonnast tulenevate 
terviseriskide vähendamiseks kaasajastatakse  tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste 
osutamisele, pöörates suuremat tähelepanu ohutusnõuetele. Projekti „Eesti müranormide 
kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine“ raames  toimub müra normtasemete täiendav 
õiguslik analüüs ning sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruse nr. 42 „Müra normtasemed 
elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid“ muutmine. Alustatakse kehtiva biotsiidiseaduse vastavusse viimist EL 
biotsiidimäärusega ja muudetakse rahvatervise seadust EL kosmeetikamääruse 
rakendamiseks. Töötatakse välja ühine koolituse ja atesteerimise süsteemi kontseptsioon 
joogivee  ja vee kvaliteedi hindajatele. Töötatakse välja ja hakatakse rakendama joogivee ja 
suplusveega seotud olukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemi ja 
kvaliteedinõuetele mittevastava joogivee riskihindamise ja abinõude programmi. Ning 
korraldatakse õigusaktides reguleerimata, kuid potentsiaalselt tervisele ohtlike joogivees 
sisalduvate ainete ja mikroorganismide lisauuringuid. 
Viiakse läbi teabepäevi toidukäitlejatele, kus tutvustatakse uusi õigusakte ja koostatakse 
infomaterjal kala- ja lihatöötlejatele polütsükliliste aromaatsete süsivesinike vähendamise ja 



vältimise tehnoloogilistest võimalustest. Alustatakse kaheaastase uuringuga Läänemere 
kalas saasteainete sisalduse hindamiseks. 
 
Tervist toetava töökeskkonna arendamise  ja töökeskkonnast tulenevate terviseriskide 
vähendamise osas alustatakse  direktiivi 2010/32/EL ülevõtmist teravate instrumentide 
põhjustatud vigastuste ärahoidmiseks tervishoiuasutustes. Alustatakse töötervishoiu ja 
tööohutuse seaduse uuendamise protsessiga. Arendatakse tööelu portaali sh, koostatakse  
töökeskkonnaalaseid materjale ja  viiakse läbi teavituskampaaniaid  tööeluportaali 
tutvustamiseks. 
 
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje valdkonnas on 2013. aasta  prioriteediks  
ajakohastada valdkonna eriseadust - nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust ning selle 
alusel kehtestatud rakendusakte. Õiguslikud muudatused puudutavad immuniseerimise  
rahastamist, nakkushaiguste valdkonna referentlaboreid, nakkushaiguste tõrje nõudeid ning 
töötajate tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes.  Jätkuvad rutiinsed nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje tegevused ning valmisoleku loomine nakkushaiguste puhanguteks ning 
epideemiateks.   
 
 
IV valdkond – tervislik eluviis 
 
Kultuuriministeeriumi eestvedamisel  jätkatakse erinevate liikumisharrastuse projektide 
toetamist (võistlused, üritused, liikumisharrastuse treenerite ja harrastajate koolitused, 
teavikud ja muud infomaterjalid, kampaaniad). Liikumis- ja spordiaasta  korraldamise 
ettevalmistamine ning ettevalmistamise  käigus  töötatakse välja aktiivsele liikumisele ja 
spordile pühendatud teema-aasta kontseptsioon, kalender ja programm. Toetatakse Eesti 
spordiregistri arendamist  eesmärgiga koguda statistikat spordiorganisatsioonide 2012. aasta 
tegevuse kohta, jätkatakse spordiobjektide andmebaasi täiustamist ning uuendada treenerite 
alamregistrit. Ujumisõpetuse baaskoolituse läbiviimise toetamist algklassides jätkatakse 
2013. aastal samas mahus. Samas otsitakse võimalusi toetuse suurenemiseks. 
 
Alustatakse programmi, mis aitaks vähendada toitumisest tingitud terviseprobleeme, 
ettevalmistustöödega. Põllumajandusministeeriumis (PõM) pööratakse 2013. aastal 
suuremat tähelepanu energiajookide tarbimisele ja tarbijate teavitamisele.  PõM-i 
tellimusel viiakse Tervise Arengu Instituudi poolt läbi energiajookide turuolukorra ja tarbimise 
uuring, mille tulemustest lähtuvalt koostatakse teabematerjal tarbijatele ning planeeritakse 
edasised tegevused. Jätkatakse toitumisalase teadlikkuse tõstmise tegevusi ning toitu, 
toidutootmist ja -valmistamist käsitleva teabe edastamist. Alustatakse elanikkonna toitumise 
faktilise uuringu läbiviimist. 
 
Alkoholi- ja tubakapoliitika saavad 2013. aastal selge kontseptuaalse aluse: Vabariigi 
Valitsusele esitatakse heakskiitmiseks alkoholi- ja tubakapoliitika rohelised raamatud. 
Alkoholipoliitika rohelises raamatus kavandatud meetmete elluviimise tagamiseks 
kavandatakse iga-aastased alkoholipoliitika ülevaated ning osapoolte kohtumised. 
Jätkatakse seniste alkoholialaste teavitustegevustega ja alkoholi liigtarvitamise varase 
avastamise ja nõustamise süsteemi juurutamist esmatasandi tervishoius ning alustatakse 
ravi ja rehabilitatsioonisüsteemi pilootprojekti ettevalmistust.  
 
Tubakapoliitikas on olulisemaks tegevuseks 2013. aastal Eesti seisukohtade kujundamine 
uue tubakatoodete direktiivi eelnõu osas ning direktiivi aruteluprotsessis osalemine. 
Tubakatarvitamise ja inimeste tubakasuitsuga kokkupuute vähendamiseks korraldatakse 
kampaaniaid  ning  toetatakse tubakavabade töökohtade loomise nõustamise töörühma tööd 
ja metoodilise juhendi koostamist. Maksu- ja Tolliameti poolt rakendatakse aktiivselt tööle  
tubakakoerad Eesti-Vene piiril.  Jätkatakse  võitlust salakaubandusega ning arendatakse 
paremat koostööd võtmepartnerite ja -klientidega, mille tulemuseks on  ühistegevuste kasv, 



kontrollimeetmete ühine rakendamine, seadusemuudatused reisijate toodavate 
maksuvabade aktsiisikaupade piiramiseks. 
 
Siseministeeriumi eestvedamisel toimib Vabariigi Valituse Uimastiennetuse komisjon, 
mille alla moodustatakse töögrupid, mis keskenduvad kesksete teemade lahendamisele  
uimastiennetuses  (universaalne ennetus, pakkumise ja  nõudluse vähendamine, ravi ja 
seire). Luuakse õiguslik aluse varajase hoiatuse süsteemile, mis võimaldab uute 
psühhotroopsete ainete osas vajalike andmete kogumist ja vahetamist erinevate 
ametkondade vahel. Jätkatakse narkomaania ennetustegevustega nii läbi veebilehe 
www.narko.ee, infomaterjalide koostamise, levitamise ja koolituste kaudu. Alustatakse riigi 
poolt rahastatavate teenuste kirjelduste ühtlustamist  ning teenuste hinna ühikupõhiseks 
muutmist ning  kaardistatakse narkomaania ennetamise, kahjude vähendamise, ravi ja 
sõltuvusvastase taastusabiga seotud spetsialistide koolitusvajadused, mille põhjal 
koostatakse baaskoolituskava ning spetsialistide tegevuse spetsiifikast lähtuvad täiendõppe 
lisamoodulid. Jätkatakse narkosõltlastele mõeldud ravi ja sõltuvusvastase taastusabi 
korraldamist sh. jätkatakse süüdimõistetud uimastiprobleemidega isikutele teenuse 
osutamist, kelle vangistus on asendatud ravi või sõltuvusvastase taastusabiga. Uue 
teenusena hakatakse pakkuma 2013. aastal  ESF rahastamisel sõltuvusprobleemiga 
inimeste vaimset tervist ja tööhõivet toetavat  nõustamisteenust. Tõhustatakse 
järelevalve alaseid koostööoperatsioone (MTA ja PPA) ja reide, eesmärgiga avastada 
narkootilisi ja uusi psühhoaktiivseid aineid turul ning uute võimalike narkootiliste ainete ja 
psühhoaktiivsete ainete  sissetoomist nii posti kontrollist kui piirilt.  
 
Vigastuste ennetuses sektoritevahelise koostöö arendamiseks ning dubleerimise 
vältimiseks jätkab tööd vigastuste ennetuse rakkerühm ning alustatakse vigastuste rohelise 
raamatu väljatöötamist. Üle Eesti viiakse läbi info- ja  ohutuspäevi tule- ja veeohutuse alase 
teabe jagamiseks, korraldatakse eesti- ja venekeelseid meediakampaaniaid ning tagatakse 
veebilehekülgede pidev uuendamine ja info ajakohasus. Eesmärgiks on ohutusalaselt 
koolitada 4% elanikkonnast (erinevate vanuseastmete kaupa eelkoolieast kuni eakateni). 
Vägivallaohvritele tagatakse abitelefoni- ja ohvriabiteenused vägivalla vähendamise 
arengukava raames.  
 
Tuberkuloosi ja HIV epideemia kontrolli all hoidmise ja haigestumise vähendamise 
eelduseks on kõikide seniste tuberkuloositõrje ja HIV ennetuse põhitegevuste jätkumine 
2013. aastal sh riiklikud ravimihanked ravimite tagamiseks kõikidele tuberkuloosihaigetele ja 
HIV positiivsetele. Tagatakse süstlavahetusteenus, asendus- ja võõrutusravi, sh  vanglastes 
ja arestimajades HIV leviku vähendamiseks. Jätkatakse HIV-alase teadlikkuse tõstmisega 
üldelanikkonna, sh. ajateenistuses ja kinnipidamiskohas viibivatele isikute seas. Viiakse  läbi 
teadlikkuse tõstmisega seotud koolitusi teenuse osutajatele, politsei- ja päästeametnikele 
ning vanglapersonalile ja uuendatakse operatiivselt infoportaali www.hiv.ee. 2013. aastal 
alustatakse ESF rahastamisel HIV-positiivsete inimeste vaimset tervist ja tööhõivet toetavate 
nõustamisteenuste osutamist. Toetatakse tuberkuloosi ja HIV positiivsete ravikonsiiliumi 
tööd. 2013. aastal panustatakse enam tuberkuloosiepideemia kontrolli all hoidmisele HIV-
nakatunute seas, multiresistentsete haigusvormide leviku tõkestamisele, tuberkuloosi 
varajasele avastamisele riskigruppide ja nakkuskontaktsete seas ning integreeritud ravi 
tagamisele sõltuvushäiretega tuberkuloosi haigetele. 2013. a on eesmärgiks saavutada 
kokkulepped teiste ametkondadega ning vajadusel luua täiendavad õiguslikud alused 
nakkusohtlike ning ravist kõrvale hoiduvate TB haigete ravile tagasi toimetamiseks.  
 
V valdkond – tervishoiusüsteemi areng 
 
Arstiabi kättesaadavuse tagamine on jätkuvalt üks olulisemaid prioriteete RTA V 
valdkonnas. Sotsiaalmaksu 7% kasvu prognoosi kohaselt on eriarstiabi kättesaadavust 
võimalik hoida 2012. aasta tasemel ning planeerimisel arvestati, et järjest enam on seoses 
tervishoiutehnoloogiate arengu tulemusena võimalik osutada teenuseid ambulatoorselt ja 



päevaravis. Tervishoiuteenuste hindasid mõjutavad 2013 aastal Eesti Haiglate Liidu ja 
tervishoiutöötajate kutseliitude vahel sõlmitud kokkuleppes fikseeritud tervishoiutöötajate 
palgakomponendi tõus piirhindades arstil 6,1%, õel 9,7% ning hooldustöötajal 13,7%.  
Nimetatud kokkuleppe tulemusena pikeneb ka arsti tööaeg esmase ambulatoorse vastuvõtu 
teenuses 5 minutit ning arsti  ja õe tööaja komponendid voodipäeva piirhinnas vastavalt 4 ja 
17 minuti võrra. 
Tervishoiuteenuste summaarsed kulud suurenevad 6% sh eriarstiabi 5%. Eelisarendatavaks 
valdkonnaks on hooldusravi, ennetus ja üldarstiabi, kus rahastamist suurendatakse vastavalt 
13% ja 8%.  2013. aastal on oluline jätkata abinõude analüüsimist koostöös 
Rahandusministeeriumi ja teiste koostööpartneritega ravikindlustussüsteemi finantsilise 
jätkusuutlikkuse tagamiseks. 
 
Patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamiseks ning patsientide rahulolu hindamiseks 
jätkatakse iga-aastase rahvastikupõhise uuringu läbiviimist. Patsientide teadlikkust tõstvate 
Eesti Haigekassa poolt korraldatavate kampaaniate üheks fookuseks on jätkuvalt 
ratsionaalne ravimikasutus. Patsientide õiguste paremaks kaitseks viiakse lõpule menetlus ja 
rakendatakse õigusmuudatuste pakett piiriülese tervishoiu direktiivi ülevõtmiseks Eesti 
õigusruumi hiljemalt 25.oktoobrist. Sellega luuakse eeldused EL liikmesriikides saadud 
plaaniliste tervishoiuteenuste hüvitamiseks Eesti patsientidele, tervishoiuteenuste alase 
teabe paremat kättesaadavust tagava kontaktpunkti loomiseks, kohustusliku 
vastutuskindlustuse kehtestamiseks tervishoiuteenuse osutajatele jm direktiivi nõuete 
rakendumiseks. Koostöös Rahandusministeeriumi ja huvigruppidega alustatakse 
ettevalmistusi üleminekuks mittesüülisele vastutuskindlustusele. Tagatakse ravikindlustus 
loovisikutele jt võlaõiguslike lepingute alusel töötajatele ning tagatakse neile isikutele 
kindlustuskaitse tekkimise ooteaja lühendamine 1 kuuni võrdseks ülejäänud sihtgruppidega 
vastavate ravikindlustusseaduse muudatuste jõustamisega. Tagatakse vältimatu abi, 
tuberkuloosi ja HIV ravi kättesaadavus ravikindlustamata isikutele. 
  
Patsiendiohutuse tagamiseks töötatakse välja meditsiinikiirituse kasutamise nõuded ja 
patsiendidoosi hindamise juhend. Ohutute ja kvaliteetsete ravimite tagamiseks võetakse 
Eesti õigusruumi üle EL direktiivid vältimaks võltsitud ravimite sattumist seaduslikku 
tarneahelasse, tagamaks ravimiohutuse tõhus järelevalve ning kliiniliste uuringute ohutus. 
Rakendatakse e-apteegi võimalus. 
 
Ravi kvaliteedi tõstmiseks ning objektiivseks hindamiseks jätkatakse kvaliteediindikaatorite 
välja töötamist ja esitlemist. Jätkatakse tegevusi eriarstiabi tervishoiuteenuste 
kvaliteedinõuete uuendamiseks lähtuvalt erialade arengukavade sisendist ning vähihaigete 
paikmepõhiste käsitlusjuhendite koostamist. Valmistatakse ette muudatuste pakett, milles 
kaasajastatakse kvaliteedinõudeid kiirabiteenuse osutajatele sh nõuded kättesaadavusele, 
personali kvalifikatsioonile ja varustusele. Täpsustatakse ka kiirabi koostöö reegleid 
päästeteenistuse, politsei ja haiglatega. Reguleeritakse ühtlasi mitteerakorraline 
meditsiiniline ja mittemeditsiiniline patsienditransport. Organite siirdamise kvaliteedi ja 
ohutuse tagamiseks ning ühtlasi rahvusvaheliseks elundivahetuseks valmisoleku tagamiseks 
täpsustatakse siirdamissüsteemi korralduse regulatsiooni. Tervishoiuteenuste järelevalve 
fookuses on kvaliteedi nõuete täitmine teenuseosutajate poolt. Haigekassa poolt ravi 
kvaliteedi tõstmiseks ning objektiivseks hindamiseks jätkatakse kvaliteediindikaatorite välja 
töötamist ja esitlemist ning toetatakse tõenduspõhiste ravijuhendite koostamist järgmistel 
teemadel ”Ärevushäirete ravi esmatasandi arstiabis ”, ”Täiskasvanute astma” ja „”Haavaravi 
ja lamatiste ennetamine”. 

 
 



Ressursside otstarbekaks kasutamiseks tervishoius ning elanikkonna vajaduste 
katmiseks kaasajastatakse õendus- ja ämmaemandusabiteenuste loetelu ning nõudeid sh 
valmistatakse ette kodusünnituse regulatsioon. Lepitakse kokku haiglavõrgu arengusuunad 
aastani 2020 paralleelselt Euroopa Liidu struktuurfondide uue perioodi 2014–2020 
ettevalmistamisega. Lepitakse kokku esmatasandi tervisekeskuste geograafiline plaan koos 
esmatasandi tervishoiuteenuste loetelu, esmatasandi tervisekeskuse optimaalse meeskonna 
koosseisu ja suurusega. Tervishoiusüsteemi jätkusuutliku toimimise tagamiseks 
rakendatakse toetust noortele arstidele, kes lähevad tööle väljapoole Tartut ja Tallinna. 
Jätkatakse ka perearstide ja -õdede asendussüsteemi testimist. Euroopa Liidu 
struktuurfondide perioodi 2007–2013 eelarvest jätkatakse investeeringute toetatamist 
aktiivravi ja hooldusravi infrastruktuuri parandamiseks. 
 
Infotehnoloogia uute lahenduste loomiseks jätkatakse e-tervise teenuste arendamist. 
Jätkuvad tegevused olemasolevasolevate lahenduste jätkusuutliku töö ja koormustaluvuse 
tagamiseks nagu ka süsteemi läbilaskevõime suurendamiseks. Jätkuvad arendused e-
haigusloo, e-tõendite, e-saatekirja, e-labori, e-kiirabi ja statistika mooduli juurutamiseks. 
Jätkatakse tervisevaldkonna registrite ja tervise infosüsteemi andmevahetuseks vajalike 
tegevustega. Üha suuremaks prioriteediks e-lahenduste arendamisel on erinevate 
lahenduste infovahetuse arendamine ning kasutusmugavuse suurendamine. Samuti 
algatatakse RTAd ja teisi Eesti e-lahendusi käsitlevaid arengukavasid horisontaalselt siduva 
e-tervise kontseptsiooni loomine. Tervisetehnoloogiate hindamise pädevust arendatakse 
koostöös Tartu Ülikooliga, et toetada efektiivsete ja kulutõhusate tehnoloogiate kiiremat ja 
laiemat kasutuselevõttu tervishoius. 


