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Tervisestatistika tegemine, sh andmeallikad

• Mis on tervisestatistika?

• Andmeallikad

• Andmete töötlus

• Avaldamine
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Mis on 
tervisestatistika?

… hõlmab rahvastiku
 terviseseisundit ja tervisekäitumist
 terviseteenuste kasutamist
 tervishoiuressursse ja nende 

kasutamist

… on ühisosa rahvastiku, sotsiaalse kaitse, 
töötervishoiu, hoolekande, keskkonna ja 
muude valdkondade statistikaga
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Andmete töötlus

• Tervisestatistikaks kogub, analüüsib ja avaldab 
andmeid TAI tervisestatistika osakond

• Kooskõlas rahvusvaheliste standarditega

• Tagatud on erapooletus, usaldusväärsus, 
asjakohasus, konfidentsiaalsus ja läbipaistvus

Avaldamine

• Koostöös …
• TAI erinevate osakondadega — erinevad uuringud (täiskasvanud rahvastiku

tervisekäitumise uuring, kooliõpilaste tervisekäitumise uuring jne)

• teiste riigiasutustega — vigastused (Haigekassa), nakkushaigused ja 
immuniseerimine (Terviseamet), kunstlik viljastamine, ravimistatistika
(Ravimiamet), liiklusõnnetused (Maanteeamet), tööõnnetused ja 
kutsehaigused (Tööinspektsioon) jne

• TAI edastab Eesti tervise- ja tervishoiustatistikat 
regulaarselt rahvusvahelistele organisatsioonidele —
WHO, OECD, Eurostat, IARC 
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www.tai.ee/tstua

• Sotsiaalministeerium (ja haldusala asutused)
• Teised ministeeriumid (Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
• TEHIK 
• Kohalikud omavalitsused
• Riigikontroll, Riigikantselei, Haigekassa
• Poliitikud
• Tervisevaldkonna erialaliidud või kutseühingud
• Tervishoiuteenuse osutajad
• Ravimifirmad
• Ülikoolid (tudengid, uurijad)
• Uurimuskeskused (Praxis, Centar)
• Statistikaamet
• Rahvusvahelised organisatsioonid (Eurostat, WHO, OECD)
• Meedia
• Välismaised päringud

Tervisestatistika ja -registrite andmete kasutajad
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Sotsiaalministeeriumi valitsemisala panustab 
riigieelarve strateegia eesmärkide saavutamisse läbi 
kolme tulemusvaldkonna.
Strateegilise suuna annavad järgmised arengukavad:

• Heaolu arengukava 2016—2023 (tööturu ja sotsiaalne kaitse)
• Laste ja perede arengukava 2012—2020 (perepoliitika)
• Siseturvalisuse arengukava 2020—2030 (siseturvalisus)
• Rahvastiku tervise arengukava 2020—2030 (tervis)

Arengukavades seatud eesmärkide täitmiseks on 
koostatud programmid (rakendusplaanid), mille kaudu 
toimub arengukavade rakendamiseks vajalike 
meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, 
eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus

Rahvastiku tervise arengukava 2020—2030

• tervisevaldkonna arendusdokument, mis lähtub valitsuse seatud 
prioriteedist pikendada eluiga ja parandada elukvaliteeti;

• rahvastiku tervise jätkuvaks parandamiseks on vaja kõigi osalust;

• annab tervisevaldkonnale ühtse, tervikliku ja tulevikku vaatava 
visiooni ning eesmärgid;

• defineerib vastutusalad ja koostöövormid, mis on aluseks 
eesmärkide saavutamisel rahvastiku tervise valdkonnas, sealhulgas 
ELi ja rahvusvahelise koostöö põhisuunad; 

• aitab planeerida ministeeriumide valitsemisalas ressursse Vabariigi 
Valitsuse tasandil, kasutades neid ühiselt ja saavutades seeläbi 
tegevuste suurema mõju tervise parandamisel.

Rahvastiku tervise arengukava (RTA)
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RTA põhimõtted

• tervis igas poliitikas − tervist mõjutavad oluliselt tegurid, mis asuvad väljaspool tervisevaldkonda, 
näiteks sotsiaal-, majandus-, keskkonna- või muu valdkonna vastutusalas. Seetõttu on oluline, et 
muude valdkondade poliitika kujundamisel ja elluviimisel arvestatakse selle mõju tervisele;

• koostöö − tervisega seotud eesmärkide saavutamisel on oluline avaliku, kolmanda ja erasektori 
(sealhulgas tööandjate) koostöö, mis hõlmaks eri valdkondi nii riigi kui kohalikul tasandil ning kaasaks 
kogukondi;

• ebavõrdsuse vähendamine tervises − tervist iseloomustavate näitajate puhul ilmnevad sageli suured 
erinevused, näiteks soo, vanuserühma, regionaalse piirkonna või mõne muu tunnuse alusel. Seetõttu 
tuleb sekkumiste planeerimisel arvestada, et need ei suurendaks olemasolevaid lõhesid, vaid pigem 
aitaks neid vähendada;

• innovaatilise lähenemise rakendamine − tervisevaldkonna nüüdisajastamisel on oluline pöörata 
tähelepanu nendele võimalustele, mida pakuvad innovatsioon ning teadus- ja arendustegevused 
järgmisel kümnendil;

• kogukondade kaasamine − inimeste elukeskkonna loomisel ja parandamisel ning tervise toetamisel ja 
edendamisel on kogukonnal ja kohalikul tasandil väga suur roll, sest just see on tasand, mis kujundab 
inimeste elukeskkonna avaliku ruumi ja väärtused ning puutub vahetult inimestega kokku. Oluline on 
paikkonna tasandil toimuv tõenduspõhine tegevus;

RTA põhimõtted

• inimkesksus − mõtte- ja tegutsemisviisi muutmine suunas, kus teenuseid või tooteid kasutavad 
inimesed on võrdsed partnerid ning lähtutakse nende vajadustest ja ootustest. Inimest nähakse kui 
indiviidi ning temaga tehakse koostööd, et leida temale sobivad lahendused nii tervise säilitamisel ja 
parandamisel kui haigustega toimetulekul. Inimkesksuse oluliseks põhimõtteks on võimestamine −
inimesel aidatakse oma tervise eest vastutust võtta;

• inimese vastutus oma tervise eest − Eesti ühiskonnas ja tervisesüsteemis luuakse kõigi osapoolte 
(riigiülene tasand, kohalikud omavalitsused ja kogukonnad, samuti tervishoiutöötajad ja teised 
vajalikud teenuseosutajad) koostöös vajalikud võimalused ja tingimused, mis toetavad inimest oma 
tervise eest vastutuse võtmisel;

• tõenduspõhisus − tervisepoliitika juhtimine lähtub parimast olemasolevast tõendatud 
informatsioonist ning sekkumised ja teenused tuginevad põhimõtetele, mida toetavad teadusuuringute 
tulemused ning nende mõju hindamine;

• elukaarepõhine lähenemine − inimese vajadusi vaadeldakse ja arvestatakse sünnist kuni surmani. 
Tervisealased sekkumised on kooskõlas eakohaste vajadustega ja tagavad inimväärse kohtlemise 
kõigile elanikele sõltumata nende vanusest. Oluline on tagada elanike tervise ja sotsiaalsete vajaduste 
seostatud käsitlemine. 
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Eeldatav eluiga sünnihetkel 2010−2018 ja eesmärk 2020−2030

Allikad: Statistikaamet, “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav versioon) ja Eurostat
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Allikad: Tervise Arengu Instituut ja “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav versioon)
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Alla 65-aastaste surmad pahaloomulistesse kasvajatesse
2010−2018 ja eesmärk 2030

Allikad: Tervise Arengu Instituut ja “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav versioon)
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Surmad diabeedi ja maksa alkoholtõve tõttu 2010−2018 ja 
eesmärk 2030

Allikad: Tervise Arengu Instituut ja “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav versioon)
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Tervena elatud aastad 2010−2018 ja eesmärk 2020−2030
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Allikad: Statistikaamet, “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav versioon) ja Eurostat

1. Tervist toetavad valikud

Tervist toetavad valikud on need, mida inimene saab või peaks saama ise teha. 
Valikute tegemist ja riskide võtmist mõjutab oluliselt see, missugused tooted ja 
teenused on igapäevaelus lihtsalt kättesaadavad ning milliseid valikuid soosib ja 
võimaldab õpi-, töö-, elu- ja sotsiaalne keskkond ning millised hoiakud on ühiskonnas 
levinud. Info- ja digitaalajastul teadvustatakse üha enam ka infovälja (digitaalne 
meedia ja sealsed reklaamid) tähtsust ning selle mõju inimeste käitumisele ja valikute 
tegemisele. 

Kõikidele Eesti elanikele on tervist toetavad valikud lihtsalt kättesaadavad
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Vaimse tervise edendamine
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Allikas: Tervise Arengu Instituut

1−19-aastaste laste ja noorte psüühika- ja käitumishäirete uute 
juhtude arv 100 000 elaniku kohta 2005−2018 ja eesmärk 2017−2020
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Vigastuste ennetamine

• Vigastussuremus on aastate jooksul  
märkimisväärselt langenud

• Endiselt vajavad vigastuste tõttu 
rohkem ravi mehed kui naised 

• Avaliku sektori kulu vigastustele 
ja vigastuste tüsistustele oli üle 56 
miljoni euro, sh otsesed ravikulud 
34,8 miljonit eurot.

• Haiglaravi vajati 6% juhtudest -> 
maksumus moodustas 67%
vigastuste ravikuludest.

• Andmed surma põhjuste registrist
ja Haigekassast (varem koguti 
A-veebi kaudu)

Vigastuste tõttu hukkunud 100 000 
elaniku kohta

Allikas: Panov L. Vigastused Eestis 2017. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2018

Vigastuste tõttu ravi vajanud isikud 100 
elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi

Surmad õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tõttu
2010−2018 ja eesmärk 2030

Allikad: Tervise Arengu Instituut ja “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav versioon)
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Tasakaalustatud toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamine

• Laste kehamassiindeksi arvutamisel soovitakse kasutusele võtta TISi 
saadetavate läbivaatuse ja kasvamiseteatiste andmed. 

• Hetkel saadetakse TISi neid andmeid väga vähe ning nende pealt 
reagulaarselt indikaatoreid koguda ei ole võimalik. 

1. klassi laste
kehamassiindeks, 
WHO üle-euroopaline
laste rasvumise uuring
(COSI), 2016

2. Tervist toetav keskkond

Tervist toetava keskkonna alaeesmärk käsitleb inimese tervist mõjutavat 
elukeskkonda. Elukeskkond tähendab inimest ümbritsevat sotsiaalmajandusliku, 
psühhosotsiaalsete ning loodusliku ja tehisliku keskkonna tegurite kogumit, mis 
mõjutab või võib mõjutada inimese tervist. Elukeskkond hõlmab nii kodu-, õpi-, 
töö- kui puhkekeskkonda

Terviseamet, Keskkonnaministeerium, Haridusministeerium, Maaeluministeerium

Kõikide Eesti elanike elukeskkond on muutunud tervist toetavamaks 
ja teave võimalikest keskkonnast tulenevatest terviseriskidest ning 
nende vähendamise viisidest on kättesaadav
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Keskkonnast, sh töökeskkonnast tingitud enneaegse suremuse ja 
haigestumuse tõttu kaotatud eluaastate arv 100 000 elaniku kohta 
2016 ja eesmärk 2020−2030

Allikad: Washingtoni Ülikooli terviseökonomeetria ja hindamise instituut ja “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav vesioon)

1713

1150

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2016 (baastase) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ka
ot

at
ud

 e
lu

aa
st

ad

3. Inimkeskne tervishoid

• Rahvusvaheliselt kokku lepitud arengueesmärkide kohaselt on 
prioriteediks pakkuda üksikisikutele ja perekondadele nende 
vajadustele vastavaid tervishoiuteenuseid, vältides seejuures 
teenuste kasutamisel nende vaesumist.

• Säästva arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030 sisaldab 17 
ülemaailmset säästva arengu eesmärki.

• Neist kolmas eesmärk on tagada kõikidele vanuserühmadele hea 
tervis ja heaolu ning selle kaheksas alaeesmärk on tagada kõikidele 
inimestele kõikne tervisekaetus (universal health coverage ehk 
UHC), sealhulgas kaitse finantsriskide eest, juurdepääs 
kvaliteetsetele, tõhusatele ja ohututele terviseteenustele. 
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Elanike osatähtsus, kes enda hinnangul ei saanud kauguse, hinna või
pika ravijärjekorra tõttu vajaduse korral perearsti-, eriarsti-, sh 
hambaarstiabi 2017 ja eesmärk 2020−2030

Allikad: Statistikaamet ja “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav vesioon)
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Allikas: Tervise Arengu Instituut

Arstide ja õendustöötajate arv 100 000 inimese kohta
2013−2018 ja eesmärk 2017−2020

Helekollased ringid ja sinine ring – praktiseerivad arstid ja õed (vastab definitsioonile). Allikas: Eurostat

Arstide ja õdede arv Euroopa riikides 2016
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Allikas: Tervise Arengu Instituut

Diabeedi (E10−E14) tõttu hospitaliseeritute arv 100 000 elaniku kohta
2005−2018 ja eesmärk 2017−2020
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Allikas: Tervise Arengu Instituut

Haiglavõrgu arengukava haiglate aktiivravi voodihõive 2005−2018 ja 
eesmärk 2017−2020
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Allikas: Tervise Arengu Instituut

Leibkonna kulutuste osatähtsus tervishoiukuludest 2003−2018
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Avaliku sektori tervishoiukulude osatähtsus SKPs 2010−2018 
ja eesmärk 2020−2030

Allikad: Maailma Terviseorganisatsioon, OECD ja “Rahvastiku tervise arengukava 2020−2030” (täiendatav vesioon)
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• Eurostat – Euroopa Liidu riikide
statistika
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

• OECD Health 
http://stats.oecd.org/

• WHO European health for all 
database (HFA-DB)
http://www.euro.who.int/hfadb

• Rahvusvaheliste 
organisatsioonide 
andmebaasid (Eurostat, 
WHOHFA, OECD) ja nende 
väljaanded
http://ec.europa.eu/health/reports/european

Rahvusvaheline andmevajadus
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Kogumikud

• OECD Health − “Health at a Glance” 
(“Tervis lähivaates”)

• Eurostat − temaatilised kogumikud nt
“Elukvaliteet”, “Vananev Euroopa”

• WHO − Maailma tervisestatistika 2018

Rahvusvaheline andmevajadus

Kuidas edasi?
Aruandluskoormuse vähendamine

• Järk-järguline

• Kvaliteedi taseme säilitamine

• TIS andmete järk-järguline kasutusele võtmine

• Andmete linkimine erinevate registritega

• Haigekassa andmete kasutamine

Õigusliku aluse muutmisel saaksime andmeid võtta teistest andmeallikatest
ja aruandluskoormus TTO-de jaoks väheneks.


