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Tervisestatistika ja terviseuuringute 

andmebaas

- Suurim Eesti rahva tervisega seotud andmete kogu

- Regulaarselt uuendatav infoallikas: avaldamiskalender
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/dialog/Info/Avaldamiskalender.html

- Kättesaadav veebiaadressilt http://www.tai.ee/tstua
või TAI koduleheküljelt (Terviseandmed �
Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas)

- Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas koosneb 
üheksast põhivaldkonnast, mis jagunevad 
alamvaldkondadeks. Põhivaldkonnad on nähtavad 
esilehel. 

- Iga tabeli pealkirja alguses on unikaalne kood ja lõpus 
andmetabeli uuendamise kuupäev. 

- Eesti ja inglise keeles
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Andmevaldkonnad

Lisandunud andmed: 

- Andmed haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes: tabelid HH01-
HH11

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/THressursid/11HAHaiglad/11HAHaiglad.asp

ka sünnid haiglate järgi: tabel SR03
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Dialog/varval.asp?ma=SR03&ti=SR03:+S%FCnnid+haiglate+j%E4rgi&path=../Database/Rahvastik/02S%FCnnid/&lang=2

- Narkomaaniaravi: tabelid NR01-NR10

ravi liik, peamiselt kasutatud narkootikum, sotsiaalmajanduslik 
staatus soo, vanuserühma ja maakonna järgi

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Haigestumus/06Narkomaaniaravi/06Narkomaaniaravi.asp

- Oodatav eluiga: OE12-OE453
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Rahvastik/05Eluiga/05Eluiga.asp

ja tervena elatud aastad: tabelid TE75-TE0623
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Rahvastik/06TEaastad/06TEaastad.asp

(Statistikaameti andmed) 

- Surnultsündinute surma põhjused (tabel SD53)

- Välditavad surmad (tabel SD60) ja ennetatavad surmad (tabel 
SD61)
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Lisandunud andmed: 

- Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuringu (SHARE) 2011, 2013. 
aasta andmed ja longituudsed näitajad 2011-2013

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Uuringud/08SHARE/15Longituud/15Longituud.asp

- Sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed (ravivoodid, ambulatoorsed 
vastuvõtud)

- Kunstliku viljastamise detailsem statistika Ravimiametilt: tabelid 
KV10-KV13

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Tervishoiuteenused/04Diagnostika/04Diagnostika.asp

Näpunäiteid andmebaasi kasutamiseks: 

- Kui raskusi tekitab õige tabeli korduv 
leidmine, siis pange endale kirja tabeli 
kood (nt SD52) – selle järgi leiate tabeli 
järgmine kord otsinguga kohe üles.

- Enne Excelis kasutamiseks allalaadimist 
keerake tabel andmebaasis enda jaoks 
õigeks – Excelis on seda oluliselt raskem 
teha. 

- Kui tabelialused märkused ei anna 
vastust kasutatud metoodika kohta või 
mõistetele selgitusi, siis metaandmetes 
toodud kontaktisik vastab hea meelega 
sisulistele küsimustele. 
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Tabeli kood ja uuendamise kuupäev

Tabeli pööramine ja metaandmed
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Metaandmete leidmine 

1) Muutujate valiku juurest:                      2) Tabeli juurest: 

3) “Metaandmete” link andmebaasi esilehel (ainult TAI 
metaandmed)

Metaandmete kasutamine

• „Mõisted ja metoodika“ lingi all esitatakse teemaga seotud 
mõisted ja definitsioonid, kirjeldatakse andmete kogumise 
protseduuri ja metoodikat, kasutatud klassifikaatoreid, tuuakse 
välja teemaga seotud väljaannete ja teiste andmeallikate viited. 

• Lisaks esitatakse ka kontaktisiku andmed, kelle poole võib 
pöörduda täiendavate andmete saamiseks või lisapäringute 
tegemiseks. 

• „Üldinfo“ lingi all on toodud välja andmete uuendamise kuupäev. 

• „Märkused“  lingi all on esitatud kõik andmetega seonduvad 
märkused. 
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Pööratud tabeli allalaadimine

Kuidas olla kursis tervisestatistika uudiste 

ja andmebaasi uuendustega: 

- Uus! Tervisestatistika uudiskiri e-posti teel. Liitumiseks kirjutage 
palun maali.kabin@tai.ee. Kirjade sagedus 1-2 korda nädalas. 

- Tervise Arengu Instituudi koduleht 
(http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused) 

- Tervise Arengu Instituudi Facebooki leht 
(https://www.facebook.com/TerviseArenguInstituut/) 

- Andmebaasiuuendused twitteris (https://twitter.com/tstua) 



detsember 15 a

7

Viime läbi tervisestatistika ja 

terviseuuringute andmebaasi koolitusi 

väiksematele gruppidele, milles käsitleme 

praktilisi teemasid: 

- Andmete struktuur ja õige tabeli leidmine andmebaasist 

- Muutuja soovitud väärtuse otsimine

- Tabelite pööramine 

- Protsentide leidmine, sorteerimine, koodide näitamine

- Tabelite allalaadimine, erinevad failiformaadid

- Kuidas kasutada graafikuid ja kaardirakendust

- Tähised, “cookie” ja täiendav info

- Metaandmete leidmine ja kasutamine

- PC-Axis ja andmete edasine töötlus


