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Seksuaaltervise indikaatorid?



Seksuaaltervis
...on seksuaalsusega seotud kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes
haiguse, puude või häire puudumine. 

Hea seksuaaltervise eelduseks on positiivne ja lugupidav suhtumine seksuaalsusesse ja
seksuaalsuhetesse, samuti võimalus nauditavateks ja turvalisteks seksuaalkogemusteks, mis on vabad
sunnist, diskrimineerimisest ja vägivallast.

Hea seksuaaltervis eeldab kõikide inimeste seksuaalsete õiguste austamist, kaitsmist ja arvestamist. 

(Maailma Terviseorganisatsioon, 2006)



Millised võiksid olla seksuaaltervise indikaatorid 

vastavalt sellele definitsioonile?

kuigi seksuaaltervise mõiste on holistiline, on valdavalt 
uuringud ja tegevused suunatud HIV, suguhaiguste ja 
planeerimata raseduste vältimisele; viimastel aastatel 
tähelepanu seksuaalvägivallale

väga harva on analüüsi eesmärgiks seksuaalne rahulolu ja 
heaolu

(Wellings K, Johnson AM. Framing sexual health research: adopting a broader perspective. Lancet 2013;382:1759–

1762.)



inimeste seksuaalkäitumist vormib ajalooline ja sotsiaalne 
kontekst, samamoodi on mõjutatud seksuaalsuse uuringutega 
tegelejad, seksuaaltervise edendajad; erinevaid ajastuid 
iseloomustavad erinevad sotsiaalsed mõjujõud

seksuaaltemaatikale tähenduse andmine on ajas ja kohas 
muutuv – nt "perverssus" versus "erinevus"; teismeliste 

rasedused - sotsiaalne norm?

(Wellings K, Johnson AM. Framing sexual health research: adopting a broader perspective. Lancet 2013;382:1759–

1762.)



Seksuaaltervise indikaatorid Eestis



Andmebaasid, uuringud Eestis
⚫ Eesti Meditsiiniline Sünniregister (andmed alates 1992)

⚫ Eesti Abordiregister/Raseduskatkestusandmekogu (andmed alates 1996)

⚫ (Raseduse infosüsteem/isikustatud andmed alates 15.03.2019)

⚫ Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud seksuaalkäitumise, hoiakute uuringud läbi aastakümnete

⚫ Seksuaaltervise ja -käitumise uuringud kõrgkoolides

⚫ Inim- ja intiimsuhete võrdlev uuring 2000 (Elina Haavio-Mannila)

⚫ HIV statistika, (suguhaiguste statistika)



Seksuaalelu alustamine Eestis
⚫ Keskmiselt 17,5-aastaselt, sama poistel ja tütarlastel

⚫ Noorenemine umbes üks aasta võrreldes 1990. aastate algusega

⚫ Seaduspära: mida kõrgem haridus 20. eluaastate lõpuks, seda hiljem seksuaalelu alustatud

⚫ 2/3 18-aastastest seksuaalvahekorra kogemusega (2015)

Alates 2003. aastast 20-22% alla 16-aastastest seksuaalvahekorra kogemus; 2015. aastal 15% (statistliliselt oluline vahe varasemaga)

Lõhmus L, Rüütel K, Lemsalu L. Knowledge, attitudes and behaviour related to HIV/AIDS among Estonian youth study report 2015. Tallinn: Estonian 
National Institute for Health Development, 2016.



Teismeliste rasedused Eestis alates 

1992. aastast



?



16 riigi ülevaade 1990. aastate keskpaigast kuni 2011: 

Kiireim aastane teismeliste raseduste esinemise langus (-4%) oli Eestis

Sedgh G, Finer L, Bankole A, Eilers M, Singh S. Adolescent Pregnancy, Birth, and Abortion Rates Across Countries: Levels and Recent Trends. Journal of Adolescent 
Health. 2015;56(2):223-230.
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Maailmapank: 
Eesti kõrge sissetulekuga 

riikide rühmas (2006)

EMSR, nordicstatistics.org, thl.fi



EAR, nordicstatistics.org, thl.fi

Eesti Abordiregister (1996) 
/Raseduskatkestusandmekogu (1998)



Sünnitused, indutseeritud abordid, kordusrasedused, 
kordaja 1000 alla 20-aastase naise kohta, eestlased, mitte-eestlased, Eesti, 1992/1996-2019



Teismeliste rasedused: milliste 

teguritega seotud?



Vägivald laste ja teismeliste maailmas:

⚫ Peresisese vägivalla tunnistajaks olemisel on 
seksuaalsele riskikäitumisele samasugune mõju, kui 
otsesel vägivallal (van Rosmalen-Nooijens et al, 2017; Haldre et al, 2009)

⚫ Lapsepõlves kogetud seksuaalvägivald ja madal 
enesehinnang on seotud lähisuhte vägivallaga ja 
kontratseptsiooni mittekasutamisega (Nelson et al, 2017)

van Rosmalen-Nooijens, K. A. W. L., et al. (2017). Does witnessing family violence influence sexual and reproductive health of adolescents and young adults? A 

systematic review. Psychology of Violence, 7(3), 343–374.

Haldre K, et al. Individual and familial factors associated with teenage pregnancy: an interview study. Eur J Public Health 2009;19:266–70.

Nelson DB, et al. Preventing Unintended Pregnancy Among Young Sexually Active Women: Recognizing the Role of Violence, Self-Esteem, and Depressive 

Symptoms on Use of Contraception. J Womens Health (Larchmt). 2017;26(4):352-360.



Eesti
279 tütarlast
alla 19-aastased
intervjuud

Teismeliste planeerimata 
rasedused seotud:
- vähesed teadmised 
seksuaaltervisest
- ei meeldi koolis käia
- alkoholi sage kasutamine 
lähedaste pereliikmete poolt (see 
omakorda seotud vägivalla 
esinemisega perekonnas)



Soome
29 041 naist 
Sündinud 1987
7 erineva registri andmed

Rasedused alla 18-aastaselt 
seotud:
- varases eas alanud 
emotsionaalsed ja käitumishäired
- elukoht hooldusasutuses
- perekond elatub sotsiaaltoetusest

Abordid alla 18-aastaselt seotud:
- psühhoaktiivsete ainete 
kasutamine
- ema suitsetamine raseduse ajal
- emal olnud abort



Hr Urmas Viimaa, EELK piiskop naistest, abordist ja selle lubatavusest: “Andeks 
antakse neile, kes oma tegusid kahetsevad ja neil on tõesti süütunne selle 
suhtes...kui see süütunne seda naist vaevab...Sinu patud on Sulle andeks 
antud...kui ta on seda kahetsenud...”



Kokkuvõte

⚫ Eestis on usaldusväärsed andmed teismeliste sünnituste ja abortide kohta

⚫ Sünnituste arv teismelistel seotud riigi rikkuse tasemega ja selle jaotusega

⚫ Noori emasid tuleb igati toetada, et nad saaksid hariduse ja tagada lapsele vajaliku hoole

⚫ Teismeliste abortide tase on seotud ühiskonna suhtumisega noorte seksuaalsusesse, st
seksuaalideoloogiaga (seadusandlus, haridus, teenused, rasestumisvastased vahendid jm)

⚫ Kui ühiskonnas tervikuna vähe teismeliste rasedusi: rasedused seotud individuaalsete
teguritega (vaesus, kiusamine, vägivald, vaimse tervise probleemid, alkoholi kasutamine
perekonnas jm)

⚫ Eesti näide: teismeliste planeerimata raseduste esinemine väheneb, kui abordiseadus on 
liberaalne, seksuaalharidus, kontratseptsioon ja noortele sobivad teenused on kättesaadavad


