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1. NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE JA IMMUNOPROFÜLAKTIKA 
 

Viimase 20 aasta jooksul on märgatavalt muutunud esinevate nakkushaiguste struktuur. 

Vähenenud on suguliselt levivate ja vaktsiin-välditavate nakkushaiguste osakaal, suurenenud 

soolenakkuste, puukidega levivate ja HIV-nakkuse osakaal. 

 

 

Nakkushaigustesse haigestumise struktuur, 1995 & 2005 & 2015 

 
 

Aastal 2015 iseloomustasid nakkushaiguste levikut Eestis järgmised epidemioloogilised 

tendentsid: 

 

1.1 Soolenakkused 

 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur, 1995 & 2005 & 2015 
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 soolenakkuste etioloogilises struktuuris olid ülekaalus viiruslikud soolenakkused: 

rotaviirusenteriit, Norwalk-viirusnakkus, adenoviirusenteriit (61,6%); 

 suurenes kampülobakterenteriidi osakaal haigestumise struktuuris, muude bakter-

soolenakkuste osatähtsus ei muutunud või vähenes;  

 rotaviirusenteriidi osakaal soolenakkuste struktuuris jääb suureks (40,0% üldarvust), 

aga 2015. aastal vähenes märgatavalt alla aasta vanuste laste osakaal haigestunute 

hulgas. Kui 2011 – 2014 moodustas alla aastaste laste osakaal 13-19% haigete 

üldarvust, siis 2015. aastal oli nende osatähtsus 5,9%; 

 72,4% soolenakkushaigustesse haigestunutest olid lapsed vanuses 0-14 aastat; 

 73,0% soolenakkushaigustesse haigestunutest viibisid haiglaravil.  

 

1.2 Puukide vahendusel levivad nakkushaigused:  

 

 Puukborrelioosi ehk Lyme’i tõve esinemissagedus püsib kõrgel tasemel; võrreldes 

2014. aastaga on haigestumine suurenenud 8,8% võrra; 

 puukentsefaliiti haigestumine suurenes võrreldes 2014. aastaga 39,8% võrra; 

 enamik puukentsefaliidi nakatumisi toimus 2015. aastal Harjumaal, Saaremaal ja 

Hiiumaal; 

 enamik Lyme’i tõve nakatumistest toimus 2015. aastal Harjumaal, Saaremaal ja 

Tartumaal. 

 

2015. aastal registreeritud nakkushaiguste puhangud viie ja enama haigusjuhuga 

Kokku registreeriti 2015 aastal 9 rühmaviisilist haigestumist viie ja enama haigusjuhuga. 

Haigestunute üldarv oli 394. Hospitaliseerimist vajas 54 inimest, mis moodustab 14% 

puhangutes haigestunud inimeste üldarvust. 

 

Levikutee: 

Kuuel juhul levisid haiguspuhangud olmeliselt, üks oli toidutekkeline ning kolm õhk-piisklevi 

puhangut. 

 

Etioloogiline struktuur: 

 Norwalkviirus-nakkus – 3 haiguspuhangut, haigestus 186 inimest; 

 rotaviirusenteriit – kaks haiguspuhangut, haigestus 10 inimest, hospitaliseeriti 10 

inimest; 

 soole täpsustamata viirushaigus/äge gastroenteriit – 2 haiguspuhangut, haigestus 148   

inimest, hospitaliseeriti 3; 

 salmonelloos – üks haiguspuhang, haigestus 5 inimest, hospitaliseeriti 2; 

 gripp – üks haiguspuhang, haigestus 39 inimest, hospitaliseeriti 3; 

 sarlakid – üks haiguspuhang, haigestus 6 inimest. 

 

Esinemise kohad: haigla - 2; kaitsevägi - 2; merelaev - 2; koolieelne lasteasutus - 1; 

noortelaager - 1; kodukolle - 1. 

Esinemise sesoonsus: I kv - 3, II kv - 4, III kv - 1, IV kv - 1. 
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1.3 Riiklikku immuniseerimiskavasse kuuluvad vaktsiin-välditavad 
nakkushaigused  

 

Vaktsiin-välditavasse nakkushaigustesse haigestumise struktuur, 1995 & 2005 & 2015 

 
 

 võrreldes 2014. aastaga suurenes 79,1% võrra haigestumine läkaköhasse; läkaköha 

haigete keskmine vanus oli 2015 aastal 31 eluaastat;  

 ei registreeritud ühtegi punetiste haigusjuhtu; 

 registreeriti 4 leetrite haigusjuhtu täiskasvanutel isikutel, neist 3 olid sissetoodud. 

 

1.4 HIV-nakkus 
 HIV-nakkuse esmajuhtude arv vähenes võrreldes 2014 aastaga 7,2% võrra, kuid püsis 

epideemia tasemel; 

 enamus uutest juhtudest registreeriti jätkuvalt Tallinnas ja Ida-Virumaal; 

 levikuteed on teada 80,7% juhtudest, peamiseks levikuteeks on heteroseksuaalne 

levikutee (51,9% juhtudest). Narkootiliste ainete süstimise teel on oletatavalt  

nakatunud 20,4% aasta jooksul avastatud HIV-positiivsetest, homoseksuaalsel teel 

6,7%. 

 2015. aastal ei sündinud ühtegi HIV-positiivset last. 

 

1.5 Viirushepatiidid ja sugulisel teel levivad haigused  
 

 Ägedate viirushepatiitide esinemissagedus on vähenenud;  

 2015. aastal registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustab 9,3% ja 

kroonilise C-viirushepatiidi osakaal – 82,1% registreeritud hepatiitide üldarvust; 

 Registreeriti üks E-viirushepatiidi haigusjuht; 

 sugulisel teel levivate haiguste esinemisel on vähenemise trend; 
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Nakkushaigete hospitaliseerimine ja suremus  
 100% hospitaliseerimist vajasid haiged järgmiste nakkushaiguste puhul: E-

viirushepatiit, kõhutüüfus, leegionärihaigus, leetrid, listerioos, meningokokknakkus, 

muud viirusentsefaliidid ja –meningiidid, pneumokokknakkus, trihhinelloos;  

 38 juhul lõppes nakkushaigus surmaga. 

 

 

1.6 Nakkushaiguste Infosüsteemi (NAKIS) kasutamine 

 

 Tervishoiuteenuse osutajate poolt sisestatud nakkushaige teatiste osakaal on 

kasvutrendil ja moodustas mullu 61,1% (2014. aastal 58%, 2013 – 53%, 2012 – 55%, 

2011 – 43%); 

 Elektrooniliste teatiste osakaal nakkushaigete kohta maakonniti: 8 maakonnas 

moodustasid elektroonilised teatised üle 80% (Hiiumaa, Ida-Virumaa, Narva, Lääne-

Virumaa, Põlvamaa, Saaremaa, Viljandimaa, Võrumaa). 

 Aktiivseks kasutajaks on 19 kliinilist laborit ja TA labor, 93% laboriteatistest 

edastatakse elektrooniliselt; 

 HIV teatised on olemas 78,0% esmaselt avastatud HIV-positiivsetest; 

 Elektrooniliselt edastati 77% grippi/ÄRH haigestumisest andmetest (2014. a – 60%, 

2013. a – 53%). 

 

1.7 Gripihooaja 2014/2015 omapära 
 

Eestis haigestus 2014/2015 hooajal grippi hinnanguliste arvestuste järgi 55 000 kuni 60 000 

inimest. 

 

Hooaega võib üldhaigestumuse näitajate järgi hinnata keskmiseks, gripiviiruste suhtes oli 

hooaeg polüetioloogiline, ringluses olid nii A(H3N2) kui ka B-gripiviirused.  

Ringluses olev gripiviirus A/Switzerland/9715293/2013 erines hooajalise gripi vaktsiini 

viirusest A/Texas/50/2012. See antigeenne nihe mõjutas negatiivselt vaktsiini (H3N2) 

komponendi tõhusust, kuid vaktsiin tagas siiski immunoloogilise ristkaitse efekti.  

Hooaja iseärasuseks võib pidada oluliselt suurenenud vanemaealiste patsientide intensiivravi 

vajadust.  

 

Raske gripi või gripiga seotud pneumoonia tõttu hospitaliseeriti 653 inimest, haiglaravi 

vajanud patsientide arv suurenes 40 protsendi võrra. Gripi tõttu vajas intensiivravi kokku 44 

inimest vanuses 10 – 100 eluaastat, neist vanemaealisi (65 ja vanem) 77,3%.  

Intensiivravi osakonda sattus 6,9% kõikidest gripi tõttu hospitaliseeritud patsientidest, kuid 

vanemaealiste seas - 10,2%. Intensiivravisse sattunutest suri 47,7 %, neist üle 90% olid 

vanemaealised patsiendid. Kuue haigla andmetel suri gripi tõttu 21 inimest.  

Peamised põhjused, mis viisid surmani, olid: gripi vastu vaktsineerimata patsiendid, hiline 

pöördumine arsti poole, antiviraalse ravi ebapiisav kasutamine. 
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1.8 Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis 2015 

 

2015. aastal kasvas 12% võrra reisimisega seotud nakkushaiguste arv Eestis, kokku 

registreeriti 154 sissetoodud haigusjuhtu (2014 – 135).  

 

Reisimisega seotud nakkushaiguste arv Eestis, 2004-2015 

 
 

 

Reisimisega seotud nakkushaigused. Nakatumiskohtade (riikide) arv, 2005–2015 

 
 

Kõige sagedamini toimub haigestumine nakkushaigustesse populaarsetes reisi- ja 

puhkekohtades (Tai, Türgi, Bulgaaria) ning naaberriikides (Venemaa, Soome). 

 

Nagu eelmistel aastatel, moodustasid üle poole sissetoodud haigusjuhtudest soolenakkused, 

mis levivad saastunud toidu, vee, käte või pindade kaudu. Soolenakkustest registreeriti 

rotaviirusenteriiti 20 juhtu, kampülobakterenteriiti 22, salmonelloosi 32, šigelloosi 7, 

jersinioosi 3, A-viirushepatiiti 3, E-viirushepatiiti 1 ja kõhutüüfust 2 juhtu. 

 

Registreeriti 3 sissetoodud leetrite haigusjuhtu, millega oli seotud üks kohalik haigestumine. 

Kahel korral toimus nakatumine Indoneesias ning ühel juhul Araabia Ühendemiraatides. Kõik 
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haigestunud olid täiskasvanud inimesed, kes olid vaktsineeritud leetrite vastu lapsepõlves ühe 

vaktsiinidoosiga, mis ei anna täielikku kaitset leetrite vastu. 

 

Diagnoositi 4 sissetoodud malaaria haigusjuhtu, neist kolmel korral oli tekitaja P. falciparum 

ning nakatumine toimus Lääne-Aafrikas (Ugandas, Tansaanias ja Nigeerias). Neljanda 

haigusjuhu põhjustas P. vivax ning nakatuti Sierra Leones. Haigestunud ei kasutanud 

kemoprofülaktikat või olid enneaegselt katkestanud malaariavastaste ravimite võtmise. 

 

Registreeriti 12 sissetoodud dengue viiruspalaviku haigusjuhtu. Nakatumine toimus kolmel 

korral Tais, kahel korral Indoneesias, Kambodžas ja Maldiividel ning ühel korral Malaisias, 

Filipiinidel ja Indias. Nakatumise ennetamiseks tuleb vältida sääsehammustusi ning kasutada 

sääsetõrjevahendeid.  

 

1.9 Riikliku immuniseerimiskava täitmine 

 

Vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale vaktsineeritakse lapsi üheteistkümne 

nakkushaiguse vastu: tuberkuloos, B-viirushepatiit, difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit, 

mumps, punetised, leetrid, Haemophylius influenzae tüüp b ja rotaviirusnakkus (lisandus 

immuniseerimiskavasse 2014. a).  

 

Viimase viie aasta jooksul on vaktsineerimistega hõlmatus olnud väikeses langustendentsis. 

Vaktsineerimisega hõlmatus 2-aastastel B-viirushepatiidi vastu moodustas 93,4%, difteeria, 

teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi vastu - 94,0% ja Haemophylius influenzae tüüp b vastu - 

94,1%, mumpsi, punetiste ja leetrite vastu - 93,2% (WHO soovitus on 95%). 2-aastaste laste 

seas jäi soovituslik hõlmatuse tase MMR vaktsineerimisega saavutamata Tallinnas, 

Harjumaal, Hiiumaal, Narvas, Järvamaal, Läänemaal, Valgamaal, Põlvamaal, Võrumaal ja 

Pärnumaal.  

Tuberkuloosi vastu vaktsineeriti 2015. aastal 95,5% lastest vanuses 0 kuni 11 kuud (2014. a – 

95,1 %). 

 

2015. aastal jätkusid probleemid immuniseerimise õigeaegsusega.  

2-aastaste laste hõlmatus esimese korduvvaktsineerimisega difteeria, teetanuse, läkaköha ja 

poliomüeliidi vastu suurenes võrreldes 2014. aastaga ja moodustas 82,4% (2014. a - 81,8%). 

Hõlmatus teise korduvvaktsineerimisega vähenes võrreldes 2014. a ja moodustas 7-aastastel 

lastel 78,2% (2014. a - 79,7%). 

Hõlmatus kolmanda korduvvaktsineerimisega difteeria ja teetanuse vastu 15-17-aastastel 

noorukitel suurenes võrreldes 2014. a ja moodustas 89,5% (2014. a - 79,9%). 

Hõlmatus leetrite, punetiste ja mumpsi korduvvaktsineerimisega 14-aastastel vähenes 

võrreldes 2014 aastaga ja moodustas 92,1% (2014. a - 93,3%). 

 

2014 aastaga võrreldes kasvas vaktsineerimistest keeldumiste arv kuni 0,3-0,4% võrra. 

Täiskasvanute difteeria-teetanuse vastane korduvvaktsineerimine on immuniseerimiskavas 

alates 2008 aastast. 2015. aastal korduvvaktsineeriti difteeria ja teetanuse vastu 24720 

täiskasvanut, neist 73% korduvvaktsineeriti seoses traumaga. 
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2. KESKKONNATERVIS 

2.1 Joogivesi 

2015. aastal oli Terviseameti järelevalve all 1246 veevärki. 2015 aastal järelevalve aluste 

veevärkide hulk kasvas (+161), kuna avalike andmebaaside võrdlusel ilmnes, et mitmed 

majutusettevõtted ei olnud end joogivee käitlejatena arvele võtnud.  

Ühisveevärkidest saavad Eestis vett 1 130 115 elanikest ehk 86,15% rahvastikust. Ülejäänud 

tarbijad saavad oma vett eraveevärkidest, mille kvaliteedi eest vastutab kaevuomanik ise.  

2015. aastal uuris Terviseamet 60 eraveevärgi veekvaliteeti Järvamaal ning Jõgevamaal. 

Uuringu andmetel vastas 23 veevärgi vesi kõikide uuritud näitajate osas nõuetele. Üksnes 15 

uuritud eraveevärgi vesi oli tervisele potentsiaalselt ohtlik ning ülejäänud 22 nõuetele 

mittevastava veekvaliteediga vesi oli madala kvaliteediga, kuid tervisele ohutu.  

Ühisveevärkides hinnatakse joogivee kvaliteeti mikrobioloogiliste-, keemiliste- ning 

indikaatornäitajate alusel. Eesti joogivee kvaliteet on viimaste aastatega märgatavalt 

paranenud. 

 

Tabel 1. Mittevastava kvaliteediga ühisveevärgivett kasutavate tarbijate osakaal (%) 

Aasta 

Mittevastavus 

mikrobioloogilist

e näitajate osas 

(%) 

Mittevastavus 

keemiliste 

näitajate osas 

(%) 

Mittevastavus indikaatorite 

osas (%) 

2008 0,1 8,6 21,6 

2009 0,05 6,25 20,3 

2010 0,08 3,6 12,5 

2011 0,01 0,99 14,0 

2012 0 0,66 11,70 

2013 0 0,54 8,29 

2014 0 0,31 2,35 

2015 0 0,2 1,83 

 

2015. a ei olnud ühtegi ühisveevärki, kus mikrobioloogilised näitajad poleks pidevalt 

vastanud nõuetele.  

Tervisele potentsiaalselt ohtlike keemiliste näitajate osas ei vastanud 2015. aastal nõuetele 12 

veevärki. 10-l juhul oli tegemist fluoriidide piirsisalduse ületamisega, viiel juhul boori 

piirsisalduse ületamisega (nendest kolmel esines nii boori kui ka fluoriidide piirsisalduse 

ületamine). Lisaks ei olnud 138 veevärgis vett keemilistele näitajatele piisava sagedusega 

uuritud (põhiliselt majutusasutused). 

Joogivee indikaatornäitajad ei vasta nõuetele  90 (7,2 %)  ühisveevärkidest (kokku 20 155 

tarbijat), millest 49 on vähema kui 100 tarbijaga veevärgid. Lisaks ei olnud 99-s veevärgis 

analüüsitud vett kõigi indikaatornäitajate suhtes piisava sagedusega, Taolistest veevärkidest 

saavad vett 472 tarbijat. 

Üle 2000 tarbijaga veevärke oli 2015. aastal 56, neist 55 veevärgi vesi vastab 

indikaatornäitajatele kehtestatud nõuetele, kuid  ühel veevärgil  esines piirsisalduste ületamisi 

(Sillamäe linna ühisveevärk).   
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Tabel 2. Üle 2000 tarbijaga nõuetele mittevastava veega ühisveevärkide arv 

  >2000 tarbijaga 

veevärkide arv  

neist nõuetele 

mittevastavaid  

Tarbijate arv, kes 

kasutab nõuetele 

mittevastavat vett üle 

2000 tarbijaga veevärgis 

2008 53 12 156 448 

2009 50 8 139 668 

2010 52 7 132 840 

2011  52 6 119 355 

2012 52 4 89596 

2013 54 2 78981 

2014 55 1 15495 

2015 56 1 14143 

2.2 Looduslik mineraalvesi 
Eestis toodetakse 2015. aasta seisuga nelja tunnustatud looduslikku mineraalvett: 

Häädemeeste, Goodmens, Värska Originaal, Haage (Endise nimega B´Est). 

2015. aastal läbiviidud sihtuuringu käigus uuriti looduslikule mineraalveele kehtestatud 

nõuete täitmist Eesti turul müüdavas mineraalvees. Ühtegi rikkumist ei tuvastatud. 

2.3 Ujulad  

2015. aastal oli Terviseameti järelevalve all 193 ujulat 351 basseiniga. Kooli ujulaid oli 31, 
koolieelse lasteasutuse ujulaid 47, üldkasutatavaid 96 ning muid ujulaid 19 (nt. haiglad, 
sanatooriumid, puhkeasutused jne). Neist kolm basseini oli Soome ja Rootsi vahel sõitvatel 
laevadel. 
 
Tabel 3 Ujulate arv maakonniti ning liigiti 2015. a 

MAAKOND 
UJULATE 

ARV 
BASSEINIDE ARV 

UJULA TÜÜP 

kool 
koolieelne 
lasteasutus 

üldkasutatav muu 

 Harjumaa 80 148 11 18 39 12 

 Hiiumaa 1 2 0 0 1 0 

 Ida-Virumaa 31 52 8 9 13 1 

 Jõgevamaa 3 4 0 0 3 0 

 Järvamaa 7 8 0 5 2 0 

 Läänemaa 3 8 0 0 3 0 

 Lääne-Virumaa 9 14 1 2 6 0 

 Põlvamaa 4 7 0 1 2 1 

 Pärnumaa 15 43 1 3 11 0 

 Raplamaa 4 6 0 2 2 0 

 Saaremaa 11 19 3 1 6 1 

 Tartumaa 12 17 4 3 3 2 

 Valgamaa 3 9 1 0 2 0 

 Viljandimaa 5 6 2 1 1 1 

 Võrumaa 5 8 0 2 2 1 

  KOKKU 193 351 31 47 96 19 
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Võrreldes 2014. aastaga on ujulate arv suurenenud 4 võrra ja basseinide arv 15 võrra  

 

 
 Joonis 4 Ujulate arv aastatel 2004-2015 
 

2015. aastal kontrolliti 193 ujulat 359 korral. Ettekirjutusi tehti ujulate omanikele 2 ning 

märgukirju 58. Laekus 11 kaebust, millest 5 olid põhjendatud. 

Sarnaselt eelmistele aastatele oli 2015. aastal ujulatele kõige suuremaks probleemiks 

basseinivee nõuetekohase vaba ja seotud kloori taseme hoidmine. 2015. aastal 350st uuritud 

basseinist ei vastanud veekvaliteet mikrobioloogiliste näitajate osas kahes (0,6% basseinidest) 

ning füüsikalis-keemiliste näitajate (peamiselt seotud kloori) osas 120 basseinis (34,4% 

basseinidest).  

Võrreldes 2014. aasta andmetega on veekvaliteedi osas nõuetele mittevastavaks hinnatud 

basseinide arv mikrobioloogiliste ja füüsikalis-keemiliste näitajate osas oluliselt vähenenud. 

 

 
Joonis 5 Mittevastavaks hinnatud basseinide % aastatel 2011-2015 
 

2.4 Suplusvesi 
Suplusvee seiret teostati kogu suplushooaja jooksul 54 avalikus supluskohas. Võetud 

proovides jälgiti kahe indikaator bakteri Escherichia coli ja soole enterokokkide hulka. Lisaks 

mikrobioloogilistele uuringutele kontrolliti veepinna puhtust ka visuaalselt. Suplusvee 

kvaliteeti hinnatakse ja supluskohad klassifitseeritakse peale iga suplushooaja lõppu vastavalt 

andmekogu põhjal arvutatud protsentiilide väärtustele nelja kvaliteediklassi: „väga hea”, 

„hea”, „piisav” ja „halb”. 

 

2015. aastal klassifitseeriti enamus supluskohti (35) klassi „väga hea”, 8 klassi „hea” ja 6 

klassi „piisav”. „Halba“ klassi klassifitseeritud supluskohti sellel aastal ei olnud. Kolmele 

supluskohale ei saanud klassi määrata, kuna puuduvad nelja järjestikuse aasta suplusvee 

kvaliteedi andmed. Nendeks olid Hiiumaal asuv Mangu rand ja Läänemaal asuv Roosta rand, 

mis avati mõlemad 2014. aastal ning Järvamaal asuv Tarbija tehisjärve rand, mis avati taas 
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2014. aastal. Ehitustööde tõttu on jätkuvalt suletud Narvas asuv Joaoru rand. Proovivõtu 

sagedus ei vastanud Ida-Virumaa Narva-Jõesuu rannas, kus kahe proovi võtmise vahele jäi 

2014. aastal 40 päeva, Hiiumaal Tõrvanina rannas 2012. aastal 42 päeva ja Kassari rannas 

2013. aastal samuti 42 päeva. Vastavalt nõuetele ei tohi kahe proovi võtmise vahele jääda 

rohkem kui kuu ehk 31 päeva. Samas vastab kõigi kolme ranna veekvaliteet veekvaliteedi 

klassile „väga hea“. 2015. aastal muutus 6 supluskoha klass, neist viiel (Narva-Jõesuu, Kunda, 

Vana-Pärnu, Kuressaare ja Anne kanali rand) paremaks ja ühel (Raeküla rand) halvemaks. 

Ametlike supluskohtade klassifikatsioon 2014. a: 

 
Supluskohtade klassid 2015. a 
Rohkem infot Terviseameti kodulehel: 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi 

 

2.5 Koolide ja koolieelsete lasteasutuste keskkond 

 

Pidevalt tõuseb lasteasutuste osakaal, kus on lastele tagatud määruste nõuete kohased 

tingimused. 

 

Koolieelsed lasteasutused 

 

2015 aastal kasvas lasteaedade arv, tegutsevate objektidena oli järelevalve all 741 lasteasutust 

(2014.a 731, 2013.a 725, 2012. a 709), neist kontrolliti 729 objekti ehk 98 % (2014. a 716 ehk 

98 %, 2013. a 656 ehk 90 %). 

 

Parma deklaratsiooni indikaatornäitajate järgi hinnatakse Terviseametis alates 2012. a 

koolide, koolieelsete lasteasutuste, asenduskodu- ja lapsehoiuteenuse osutamise kohtade ning 

laste hoolekandeasutuste ja noortelaagrite elu- ja õppekeskkonna seisundit. 

 

 

 

 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi
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Tabel 1. Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitsealane hinnang Parma indikaatorite järgi  

Koolieelsed lasteasutused       

Osakaal asutuste 

üldarvust 

Indikaatorid       2014 2015 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       100% 99% 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       100% 99% 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0% 0% 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused 

on tagatud       100% 99% 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja 

hallitus       1% 1% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 

ventilatsioon       92% 94% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 

tehisvalgustus       95% 95% 

 

Koolieelsete lasteasutuste olukord on stabiilselt hea, seda tänu pidevale järelevalvele, uute 

lasteasutuste ehitamisele ja vanade hoonete renoveerimisele.  

 

Koolieelsetes lasteasutustes teostati 2015. a järgmised sihtuuringud: 

1) „Mänguasjade terviseohutuse hindamine sõimerühmades“ - eesmärgiks oli hinnata ja saada 

ülevaade mänguasjade terviseohutusest sõimerühmades.  

2) „Koolieelse lasteasutuse mänguväljakute terviseohutuse seisund“ - eesmärgiks oli hinnata 

ja saada ülevaade mänguväljakute ja mänguväljakute seadmete seisundi ja nende hooldamise 

kohta lasteasutustes.  

3) „Uute koolide ja lasteasutuste siseõhu kvaliteet“ –eesmärgiks oli uurida ja hinnata siseõhu 

kvaliteeti 2013-2015. a ehitatud koolides ja lasteaedades. Uuring viidi läbi koostöös 

Terviseameti Tallinna ja Tartu laboritega, kes teostasid siseõhu uuringud.  

 

Koolid 

2015. a oli Terviseameti järelevalve all tegutsevate objektidena 586 kooli, neist kontrolliti 415 

ehk 71 %. (2014. a 590, neist kontrolliti 431 ehk 73 %, 2013. a 593, neist kontrolliti 380 kooli 

ehk 64 %). 

Koolides teostati 2015. a sihtuuring „Uute koolide ja lasteasutuste siseõhu kvaliteet“.  

Lõppes WHO pilootprojekt „School environment: Policies and current status“ (koolide 

keskkonna hindamine).  

 
Tabel 2. Koolide tervisekaitsealane hinnang Parma indikaatorite järgi 

Koolid           

Indikaatorid       2014 2015 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       99% 95% 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       99% 100% 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0% 0% 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused        96% 99% 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja 

hallitus       2% 1% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 

ventilatsioon       88% 65% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 

tehisvalgustus       94% 71% 
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Parma indikaatorite järgi võib hinnata koolide tervisekaitsealast olukorda heaks. Tagasiminek 

võrreldes eelmise aastaga on seoses hoonete ventilatsiooniga. Ventilatsiooni kas ei lülitata 

sisse või töötab see ettenähtust nõrgema võimsusega (majanduslik kokkuhoid). Kuna 

probleemid koolide ventilatsiooniga on teada, pöörab Terviseamet sellele järelevalve käigus 

suuremat tähelepanu. 

 

2.6 Sotsiaalasutused 
 

2015 aastal kuulusid Terviseameti järelevalve alla järgmised sotsiaalteenuseid osutavad 

objektid. 

 Lapsehoiuteenuse osutamine, 282 objekti (2014. a 264) 

 Asenduskoduteenuse osutamine, 68 objekti (2014. a 57) 

 Hoolekandeteenuse osutamine 188 objekti, neist 15 olid laste hoolekandeasutused 

(2014. a 285 objekti, neist 16 laste hoolekandeasutused) 

 Erihoolekandeteenuse osutamine, 149 objekti (2014. a 132) 

 

Lapsehoiuteenust pakkuvatest objektidest asusid enamus Tallinnas, Tartus ja teistes 

suuremates linnades.  

Asenduskodude arv on pidevalt suurenenud (2015. a 68 objekti, 2014 a 57, 2013 a 53).  

Valdavalt asuvad täiskasvanute hooldekodud hooldekoduks kohandatud hoonetes. Nõudlus 

hooldekoduteenuse järgi ületab pakkumist, seetõttu on asutusi, kus tubadesse on ettenähtust 

rohkem inimesi majutatud.  Enamus hoolekandeasutuste klientidest on kas lamajad või 

vajavad liikumisel abi (ratastool jms).  

2015. a teostati sihtuuring „Tervisekaitsenõuded elukeskkonnale ning toitlustamisele 

hoolekandeasutuses” - eesmärgiks oli hinnata täiskasvanute hooldekodude elukeskkonda ja 

saada ülevaade toitlustamisest täiskasvanute hooldekodudes.  

2.7 Toitumise korraldus 
99% koolidest ning 100% koolieelsetest lasteasutustest on üldnõuded toitlustamise 

korraldamisele täidetud.  

 

Toitlustamisele kehtestatud nõuete täitmist kontrolliti neljas laste hoolekandeasutustes ja 19 

asenduskodus. Inspekteerimise käigus puudusi ei avastatud. 

 

Aastal 2015 viidi läbi temaatiline sihtuuring „Tervisekaitsenõuded elukeskkonnale ning 

toitlustamisele hoolekandeasutuses. Uuringu raames kontrolliti toitlustamist 150 täiskasvanute 

ööpäevaringses hoolekandeasutuses. Kõikides kontrollitud hooldekodudes arvestati hooldusel 

viibivate isikute toitlustamisel nende terviseseisundit ja vanust, arsti poolt määratud 

dieettoitlustamise nõudeid ning tervisliku toitumise põhimõtteid.  

Kuues asutuses avastati puudused. Puudusteks olid üksikute näitajate normidele 

mittevastavus: toiduenergia sisaldus või mõned põhitoitainetest.  

Toitlustamist kontrolliti lisaks 14 tervishoiuasutustes ja kõikides noortelaagrites.  

Inspekteerimise käigus puudusi ei avastatud. 

 

Aastal 2015 viidi vanglates läbi temaatiline sihtuuring „Toidunormid kinnipidamisasutustes”.. 

Aasta jooksul kontrolliti 9 kinnipidamisasutust. Toitlustamise korraldamise põhimõtted on 

vanglates üsna sarnased: iga vangla koosseisus on meditsiiniosakond, kes määrab 
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kinnipeetavate saabumisel neile vajaliku toidunormi. Kahe nädala toidu keskmine arvestuslik 

toiduenergia sisaldus vastas nõuetele kõigis vanglates. Toidunormi määramisel võetakse 

aluseks inimese vanus, sugu, kehamassiindeks, kehalise aktiivsuse tase ja terviseseisund. 

Erivajadustega kinnipeetavatele kindlustatakse tervishoiutöötaja ettekirjutusel 

dieettoitlustamine või antakse lisaks igapäevast lisatoitu.  

 

2.8 Teenuste terviseohutus 
 

2015. a oli tegutsevaid ilu-ja isikuteenuste ettevõtteid 2914. Järelevalve käigus kontrolliti 

418 ettevõtte vastavust kehtivatele nõuetele. Inspekteerimiste põhjused ilu-ja isikuteenuste 

valdkonnas: uutele ettevõtetele hinnangu andmine, ettevõtte ruumide või omaniku vahetus, 

kaebus, vihje, korraline kontroll.  

Põhilised rikkumised: teenindajate puudulikud teadmised hügieenist, desinfektsioonist, 

instrumentide sterilisatsioonist; ruumide nõuetele mittevastav valgustus ja ventilatsioon; 

puudusid/ kehtetud teenindajate tervisetõendid; puudusid esmaabiapteegid; ebapiisav 

instrumentide töötlemine; solaariumide UV- seadmete tehniliste passide või lampide vahetuse 

aktide puudumine; puudusid ettenähtud koristusvahendid ja nende hoidmise koht.   

 

Terviseamet korraldas 2015 aastal sihtuuringu “Piiripealsed iluteenused“. Selle raames 

kontrolliti ilusüste, mesoteraapiat, hammaste valgendamist, püsimeiki ja selle eemaldamist 

ning solaariume. Uuringusse kaasati 134 ettevõttet.  

Sihtuuring tõi välja lahendamist vajavad probleemid iluteenusepakkujate hariduse ja 

väljaõppe osas, iluteenuse tervishoiuteenusest eristamise osas ning  mobiilsete 

teenusepakkujate tegevuse osas.  

 

Tegutsevaid majutusettevõtteid oli 1727, nendest kontrolliti 344. Laekus 6 kaebust, millest 

neli olid põhjendatud.  

Majutusettevõtete järelevalve käigus avastatud puudused: aegunud töötajate tervisetõendid, 

esmaabivahendite puudumine, koristusvahendite mitte nõuetekohane hoidmine ja 

märgistamine, kemikaalide vale doseerimine, puhta pesu mittenõuetekohane hoidmine, 

mittenõuetekohane tubade sisustus, kulunud vaipkatted, duširuumides hallituse jäljed, 

remondi vajadus. 

 

Aasta jooksul kontrolliti 35 reisiteenust pakkuvat ettevõtted. Avastatud rikkumiste kohta  

tehti üks ettekirjutus.  

2015 aastal kontrolliti laevade ujulaid viiel korral, võeti  basseinivee proovid. Uuritud 

mikrobioloogiliste näitajate poolest vastasid kõik proovid nõuetele. Keemilistest näitajatest  

neli proovi ei vastanud nõuetele seotud- ja vabakloori osas. Korduvad proovid vastasid 

nõuetele.  

Reisiteenuste valdkonnas registreeriti aasta jooksul kaks kaebust, nendest üks oli põhjendatud.    

 

2.9 Füüsikalised ohutegurid 
Füüsikaliste ohutegurite hulka kuuluvad mikrokliima, valgustus, vibratsioon, 

elektromagnetkiirgus ning müra. 

Järelevalve füüsikaliste tegurite valdkonnas toimub kolmel suunal: 

 planeeringutele hinnangu andmine 

 pisteliste sihtuuringute läbiviimine 
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 kodanike kaebuste lahendamine 

 

2015. aastal esitati Terviseametile füüsikaliste ohutegurite kohta 108 kaebust. Neist seoses 

müraga 100 pöördumist. 

Pöördumised seoses müraga moodustasid 91,7% juhtudest. Müra osas võib avaldused jaotada 

järgmiselt: 

1. Liiklusmüra - 17 % 

2. Hoonete tehnokommunikatsioonide müra - 17 % 

3. Hoonetes paiknevate objektide müra (söögikohad, kaupluste kompressorid jne) – 12 % 

4. Tööstusmüra - 32 % 

5. Muud allikad - 22 % 

 

51 % kaebustest on seotud keskkonnamüraga, ülejäänud 49 % on seotud hoonete sisese ja 

muudest allikatest tuleneva müraga. 

 

2.10 Riskihindamise büroo ja tehtud uuringud 
 

Projektid: 
1. "Põlevkivi tervisemõju uuring" 

Terviseamet viis koostöös Tartu Ülikooliga 2014-2015 aastal Ida- ja Lääne- Virumaal läbi 

põlevkivisektori tervisemõjude uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada põlevkivi 

kaevandamise ja kasutamisega kaasnevad mõjud elanikkonna tervisele.  

 

Ilmnes, et Ida-Virumaal on enam mitmeid tervisekaebusi ja haigusi, mille esinemissagedus on 

seotud ka keskkonna saastatuse näitajatega. Uuringu raames töötati välja leevendusmeetmed 

põlevkivisektori piirkonna jaoks, mis edastati ministeeriumitesse ja millega arvestati 

põlevkivi arengukava koostamisel. 

 

2. „Keskkonnatervise uuringute keskuse rajamine (KTUK)“ 
Loodi Keskkonnatervise uuringute keskus, mille ülesandeks oli koguda ja töödelda andmeid 

keskkonnategurite ja epidemioloogilise olukorra kohta; teha ja/või korraldada riskihindamist 

ja tervisemõjude analüüside läbiviimist ning koostada tõenduspõhiseid ettepanekuid erinevate 

valdkondade poliitika sidusgruppide strateegiliste eesmärkide kindlaksmääramiseks 

keskkonnatervise valdkonnas. Lisaks oli keskuse eesmärgiks teostada teaduspõhiseid 

keskkonnatervise valdkonna uuringuid vastavalt prioriteetsetele probleemidele ja 

vajakajäämistele ning seeläbi aidata kaasa teaduse arendamisele ja inimeste teadlikkuse 

tõstmisele keskkonnatervise alal. 

 

Inimeste teadlikkuse tõstmiseks koostati keskkonnatervise valdkonda käsitlevaid aktuaalseid 

ja huvipakkuvaid infomaterjale: Parma deklaratsiooni, keskkonnatervise, joogivee, siseõhu, 

erakaevuvee, kloor basseinivees, basseinivee, kuum ilm ja keskkonnatervise fookuses on 

lapsed kohta. 

 

Projekti jooksul korraldati ja viidi läbi kuus uuringut. 

1) Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes 

veevärkides. 

Uuringu viis läbi KTUK, Terviseameti Ida talitus, Kohtla-Järve labor ja Keemialabor.  
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Uuringu peamiseks eesmärgiks oli Virumaa erakasutuses olevate salv- ja puurkaevude 

joogivee kvaliteedi hindamine ja vee kvaliteeti enim mõjutavate tegurite kaardistamine 

nt kaevu vanus ja seisukord, torustik, inimtegevuse mõju, piirkonna eripära, 

reostusallikad. Uuring on kättesaadav internetiaadressil:  

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Virumaa_kaevude_joogiv

ee_kvaliteedi_uuring.pdf  

 

2) Soojustatud ja soojustamata koolimajade siseõhu kvaliteedi uuring Tallinnas 

Uuringu teostaja: KTUK, TA keemialabor ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. 

 

Teostati esimene uuring Eestis, mis kirjeldab erineva liiklustihedusega piirkonnas 

paiknevate soojustatud ja soojustamata koolimajade klassiruumide süsinikdioksiidi (CO2), 

süsinik(mono)oksiidi (CO), peente ja eriti peente osakeste (PM10 ja PM2.5) sisaldust, 

temperatuuri (T) ning suhtelise niiskuse (r) taset (pidevmõõtmisena ühe nädala jooksul).  

 

Tulemustest selgus, et soojustatud ja soojustamata koolides mõõdetud CO2 keskmised 

kontsentratsioonid olid erinevad ning enamikes koolides, olenemata soojustuse 

olemasolust, oli koolitundide keskmine CO2 kontsentratsioon üle lubatud piiri.  

Link aruandele: 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Soojustatud_ja_soojustam

ata_koolimajade_siseohu_kvaliteedi_uuring_Tallinnas.pdf  

 

3) Müra ja õhusaaste ekspositsioonitasemed asulaväliste maanteede sanitaarkaitse 

vööndis ja testaladel 

Uuringu teostaja: Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. 

 

Uuringu eesmärgiks oli valida erineva liikluskoormusega testalad, kus viidi läbi müra ja 

õhusaaste modelleerimine. Samuti oli eesmärgiks anda hinnang sanitaarkaitsevööndite 

kaotamisega seotud seadusemuudatuse võimalikust mõjust elanikele ning hinnata antud 

vööndi parameetrites (50, 150 ja 300m suurtest teedest) elanike võimalikke 

ekspositsioonitasemeid mürale ja saasteainetele. 

Mõõtmisperioodil ei mõõdetud üheski punktis ühtegi õhusaaste piirväärtust ületavat 

kontsentratsiooni. Ka modelleerimistulemuste põhjal jäävad liiklusest pärinevate 

saastekomponentide tasemed kehtivatest piirväärtustest oluliselt madalamaks kõikides 

mõõtepunktides. Müra mõõtmistest selgus aga, et kõikides mõõtepunktides ületatakse nii 

päevasel kui ka öisel ajal kehtestatud piirnorme.  

Link aruandele: 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Maanteede_uuring.pdf  

 

4) Keskkonnast tulenevate tervisemõjude tunnetus ja valmisolek nende 

ärahoidmiseks 

Uuringu teostajad: Hans Orru (TÜ), Kati Orru (TÜ), Reigo Hendrikson (TÜ), Annika 

Nordlund (Umeå Ülikool), Nele Nutt (TTÜ), Triin Veber (TÜ, Tartu Tervishoiu 

Kõrgkool). Küsitlused viis läbi Saar Poll OÜ.  

 

Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja faktorid, mis mõjutavad inimeste 

keskkonnalähteliste terviseriskide tunnetamist ja motivatsiooni riskide vältimiseks, et 

aidata kaasa negatiivsete tervisemõjude vähendamisele Eestis.  

Link riskeerivat keskkonna- ja tervisekäitumist mõjutavate tegurite ülevaatele: 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Virumaa_kaevude_joogivee_kvaliteedi_uuring.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Virumaa_kaevude_joogivee_kvaliteedi_uuring.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Soojustatud_ja_soojustamata_koolimajade_siseohu_kvaliteedi_uuring_Tallinnas.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Soojustatud_ja_soojustamata_koolimajade_siseohu_kvaliteedi_uuring_Tallinnas.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Maanteede_uuring.pdf
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http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Keskkonnatervis_arusaa

mine.pdf  

Link aruandele: 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/KesTeRisk_aruanne.pdf  

 

5) Siseõhu saasteainete piirnormid Euroopa maades 

Uuringu teostaja: Mihkel Pindus (TÜ Tervishoiu Instituut). 

Uuringus on antud ülevaade peamistest siseõhus levivatest saasteainetest, piirnormidest ja 

kokkupuute mõjust tervisele; samuti siseõhu kvaliteedi regulatsioonist Eestis ja Euroopa 

Liidus. Toodud on ka erinevate Euroopa riikide siseõhu saasteainete piirnormid ja 

soovitused Eestile.  

Link aruandele: 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Siseohu_saasteainete_piir

normid_erinevates_Euroopa_maades.pdf 

 

6) Eesti elanikkonna mikrotoitainete saadavuse biomonitooringu eeluuring 

Uuringu teostaja: Tiina Puusepp (TÜ magistrant). 

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Eestis juba teostatud biomonitooringu uuringud, mis 

on tehtud hindamaks elanikkonna teatud mikrotoitainetega (Se, Ca, I, Na, D-vitamiin) 

varustatust ning täiendavate uuringute ja riigipoolse sekkumise vajadust.  

Link aruandele: 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Mikrotoitainete_saadavus

e_edasise_uuringuvajaduse_analuus.pdf  

 

Projekti käigus loodi Keskkonnatervise andmebaas (KTA), mille abil on võimalik otsida 

seoseid tervisehäirete, haiguste ja elukeskkonna tegurite vahel, kasutades erinevate 

institutsioonide poolt kogutud seire, järelevalve ja muude olemasolevate andmebaaside 

andmeid ning selgitada välja kõige tähtsamad keskkonna- ja terviseriskid. Töö andmebaasiga 

jätkub. KTA on leitav järgmiselt lingilt: http://kta.sm.ee/. 

 

Keskkonnatervise alase teabe kogumiseks, kogemuste vahetamiseks ja koostöö 

süvendamiseks loodi keskkonnatervise ekspertide võrgustik, mis võimaldab teha koostööd 

erinevate ekspertide ja teadusasutustega nii Eestis kui välismaal. Peamised keskkonnatervise 

valdkonda esindavad ja KTUK-i töös oma panuse andnud eksperdid, ühendused ja asutused 

on toodud TA kodulehel http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/keskkonnatervise-

uuringute-keskus/vorgustikud.html.   

 

Projekti raames anti välja Eesti esimene keskkonnatervishoiu eesti-inglise sõnaraamat. 

Sõnaraamatu koostajaks on Tartu Ülikooli emeriitprofessor Astrid Saava. 

Sõnaraamat on leitav järgmiselt lingilt: 
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/50085/Keskkonnatervishoid.pdf?sequence=2&isAllowe
d=y 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Keskkonnatervis_arusaamine.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Keskkonnatervis_arusaamine.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/KesTeRisk_aruanne.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Siseohu_saasteainete_piirnormid_erinevates_Euroopa_maades.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Siseohu_saasteainete_piirnormid_erinevates_Euroopa_maades.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Mikrotoitainete_saadavuse_edasise_uuringuvajaduse_analuus.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/ktuk/Mikrotoitainete_saadavuse_edasise_uuringuvajaduse_analuus.pdf
http://kta.sm.ee/
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/keskkonnatervise-uuringute-keskus/vorgustikud.html
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/keskkonnatervise-uuringute-keskus/vorgustikud.html
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/50085/Keskkonnatervishoid.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/50085/Keskkonnatervishoid.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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3. KEMIKAALIOHUTUS  

3.1 Biotsiidiseaduse ja biotsiidimäärusega1 seotud tegevused 
 

Biotsiidide turul kättesaadavaks tegemine 

Biotsiidimääruse rakendamise eesmärk on parandada biotsiidide siseturu toimimist ELis ja 

tagada biotsiidide ohutu kasutus elanikkonna seas. Selle eesmärgi tagamiseks tehakse turul 

kättesaadavaks ainult need biotsiidid, millele on väljastatud biotsiidiseaduse alusel 

registreerimistunnistus või biotsiidimääruse kohaselt luba. 2015. aasta jooksul väljastati 107 

biotsiidi registreerimistunnistust ja biotsiidimääruse kohaselt menetleti 76 taotlust (joonis 1). 

 
Joonis 1. Biotsiidimääruse kohaselt esitatud taotluste arv 2015. aastal. 

 

2015. aastal laekus riigikassasse biotsiidiseaduse ja biotsiidimääruse alusel tehtud menetluste 

eest riigilõivu 91 862 eurot. Võrdluseks 2014. aastal laekus kokku 44 516 eurot ja 2013. aastal 

29 826 eurot (joonis 2). 

 
Joonis 2. Laekunud riigilõiv aastate lõikes. 

 

Kohustused pädeva asutusena 

Komisjoni, ECHA ja KOO seadusandluse kohaldamise ja jõustamiseelsete tegevuste 

koordineerimise tagamiseks osaletakse biotsiidimääruse kohastes komiteede ja töörühmade 

töös.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks 

tegemist ja kasutamist 
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ECHAs võeti vastu 44 biotsiidi toimeaine heakskiitmise otsust ja 6 mitteheakskiitmise otsust. 

Otsused puudutasid toimeaineid:  

 tooteliikides 1-5 – desinfektsioonivahendid, mida kasutatakse nii inimeste kui ka loomade 

hügieeni otstarbel ning samuti pindade, vee, joogivee ja õhu desinfitseerimiseks; 

 tooteliikides 6-13 – konservandid, mida kasutatakse toodete, puidu ning materjalide 

säilitamiseks; 

 tooteliigis 18 – insektitsiidid; 

 tooteliigis 21 – saastumisvastased tooted, et vältida saastavate organismide kinnitumist 

laevadele ja vesirajatistele.  

Mitteheakskiitmise otsused langetati ohu ilmnemisel inimese tervisele ja/või keskkonnale.  

 

Koostöös SoMiga kutsuti kokku Kemikaaliohutuse Komisjon, et leida ühtne seisukoht EL 

komisjoni poolt koostatud dokumendi osas, mis puudutas biotsiidide turul kättesaadavaks 

tegemist ja kasutamist, rodentitsiidide riskivähendamismeetmeid ja CO2 kasutamise 

vajalikkust lennuväljadel lindude tõrjeks. Arutelu tulemusena edastati Eesti seisukoht 

komisjonile. 

 

3.2 REACH2- ja CLP3-määrusega seotud tegevused 
 

Aine hindamine 

Aine hindamise eesmärk on välja selgitada, kas aine kujutab endast riski registreeritud 

kasutusaladel kasutamisel inimeste (töötajate, kutsealaste kasutajate ja tarbijate) tervisele 

ja/või keskkonnale.  

 

Toimiku hindamine  

Aasta jooksul vaadati KOOs läbi 78 katsetamisettepanekut ning vastavuse kontrolli eelnõud, 

esitati kaks täiendusettepanekut. Katsetamisettepanekute kontrollimise eesmärk on vältida 

tarbetuid loomkatseid; vastavuskontrolli puhul tehakse kindlaks, kas nõuetekohane teave on 

registreerimisel esitatud.  

 

Komiteed, võrgustikud ja töörühmad 

Liikmesriikide REACH- ja CLP-määruse pädevate asutuste koosolekutel töötati läbi väga 

erinevaid teemasid, mis puudutasid muuhulgas autoriseerimise protsessi lihtsustamist, 

mürgistuskeskustele esitatava teabe harmoneerimist, andmete ühise esitamise ja jagamise 

rakendusmääruse teksti. Lepiti kokku mitmetes praktilistes küsimustes erinevate ainete ja 

neile rakenduvate nõuete osas. Samuti räägiti kaasa ECHA koostatud juhenddokumentide 

muutmisel. 

Koostöös SoMiga esitati kommentaare Euroopa Parlamendi ja nõukogu kehtestatud REACH- 

ja CLP-määruse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise määruste ja vastavate lisade tõlgete 

kohta ning vaadati läbi komisjoni määruse (EÜ) nr 440/2008 V muudatuse eestikeelne tõlge ja 

esitati ettepanekud. 

ECHA liikmesriikide komitee töö raames menetleti 101 ECHA otsuste eelnõud, mis tulenesid 

toimikute vastavuse kontrollimisest (34), katsetamisettepanekutest (35) ja ainete hindamisest 

                                                 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 

hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)  
3 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, 

märgistamist ja pakendamist 
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(32). Olulisemateks teemadeks katsetamisettepanekute juures olid töötajate kokkupuute ja 

riski iseloomustuse hindamine, kokkupuuteviisid ning seoses sellega kõige sobilikemate 

manustamisviiside valimine testide läbiviimiseks ja katsetamisstrateegiate väljatöötamine 

ainete omaduste väljaselgitamiseks. Menetleti ECHA ettepanekut 15 väga ohtliku aine 

REACH-määruse XIV lisasse kandmiseks kohta. 

3.3 Huvitatud osapoolte nõustamine 
Sidusrühmade teavitamiseks neile vajaliku teabe osas koondati REACH-, CLP- ja 

biotsiidimääruse kasutajatugede senised veebilehed (vastavalt http://reach.sm.ee, 

http://clp.sm.ee ja http://bpr.sm.ee) uuele ühisele veebilehele http://kemikaaliohutus.sm.ee, 

mille kaudu on huvitatud osapooltel võimalus esitada küsimusi. REACH kasutajatoele laekus 

23 päringut, CLP kasutajatoele laekus 72 päringut ja biotsiidide teemal esitati 137 päringut. 

Kõiki pöördujaid nõustati nimetatud määrustest tulenevate ülesannete ja kohustuste osas.  

 

2015. aastal osaleti ja tehti ettekanded SoM rahvatervise osakonna poolt korraldatud 

kemikaaliohutuse teabepäevadel, mis puudutasid kosmeetikatootjaid ja –käitlejaid, 

puhastusteenuste pakkujaid. Ettekannete teemad hõlmasid kemikaalide märgistuse nõudeid, 

ohutuskaardiga edastatavat teavet kasutajale ja nõudeid tarnijale ning nõudeid biotsiidide 

turustamisele ning kasutamisele. Eesti üldhariduskoolidele, kahjuritõrje kutsetunnistuse 

taotlejatele ning huvitatud ettevõtetele jagati Märka ohtu! kampaania teavitusmaterjale - 

plakateid, flaiereid, kleebiseid. 

3.4 PIC4-määrusest tulenevad ülesanded 
 

PIC-määruse artikli 10 kohaselt koostati ja esitati ECHAle aruanne ohtlike kemikaalide 

ekspordi ja impordi kohta. Nõustati importijaid ja eksportijaid määrusest tulenevate 

ülesannete ja kohustuste kohta ning rapordi esitamise küsimustes. Samuti nõustati Eesti 

Maksu– ja Tolliameti (edaspidi EMTA) töötajaid ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi 

küsimustes.  

3.5 Keemiarelvade keelustamise konventsioonist tulenevad ülesanded 
Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ja nende 

hävitamise konventsioon (CWC) näeb ette nii keemiarelvadega seotud tegevuste otsese 

keelustamise kui ka teatavad kontrollmeetmed, et tagada kemikaalide kasutus maailmas 

rahumeelsetel eesmärkidel. Sellele eesmärgi täitmise tagamiseks edastas KOO 2015. aastal, 

sarnaselt varasemate aastatega, Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW) iga-

aastase deklaratsiooni, andmaks ülevaate CWC-kohaselt olulistest kemikaalidest 

(mürkkemikaalid ja nende lähteained ning diskreetsed orgaanilised ühendid) ning nendega 

seotud tegevustest Eestis, mis on kogutud kokku tööstuselt ja teemaga seotud ametiasutustelt. 

Osaleti Põhja-Balti CWC pädevate riiklike asutuste koosolekul ja Ida-Euroopa regiooni CWC 

osalisriikide neljateistkümnendal koosolekul ettekannetega ning CWC pädevate riigiasutuste 

seitsmeteistkümnendal aastakoosolekul. Politsei- ja Piirivalveametile ning 

Välisministeeriumile jagati infot CWC-kohastest rahutuste laialiajamiseks kasutatavatest 

toimeainetest. 

 

 

 

                                                 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta 
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4. KIIRABITEENUSE KORRALDAMINE 
 

Kiirabiteenuse korraldamisega tegeleb Eestis Terviseamet. 2015. aastal rakendusid tööle 7 uut 

kiirabibrigaadi (2 Tallinnas, 1 Sauel, 1 Häädemeestel, 1 Tartus, 1 Valgas ja 1 Tapal).   

Kiirabiteenust osutas kokku 102 kiirabibrigaadi (nendest 19 arstibrigaadi, sh 6 

reanimobiilibrigaadi ja 83 õebrigaadi). Haldusleping oli sõlmitud 11 kiirabipidajaga. Kiirabi 

tugipunkte (nn kiirabibaase) oli üle Eesti kokku 61, lisaks loodi 2015. aastal kaks 

projektipõhist kiirabibrigaadi (Tallinnas nn Randewoo 2-liikmeline transpordivõimekuseta 

arstibrigaad ja 2-liikmeline transpordivõimekusega õebrigaad Iisakus). Suvekuudel oli 

Tallinna kesklinnas tavabrigaadidele toeks ka 2-liikmeline rattapatrull. 

2015. aastal oli kiirabikutsete üldarv 285 518, mis võrrelduna eelmiste aastatega näitab 

tõusutrendi (vt Joonis 1). 

 

 
Joonis 1. Kiirabikutsed ja hospitaliseerimised aastatel 2012 - 2015. 

 

Võrreldes 2014. aastaga on tõusnud hospitaliseerimiste arv, mis on viimase nelja aasta 

kõrgeim (vt Joonis 1). Haiglate vahelist transporti tehti 5487 korral. Tallinna rattapatrullil oli 

suveperioodil 161 väljakutset. 

Kiirabi osutamiseks ja valmisoleku tagamiseks eraldati 2015. aasta riigieelarvest 36 020 952 

eurot. Võrreldes 2014. aastaga suurenes kiirabi eelarve 13,6 %.  

 

4.1 Väikesaarte kiirabi 
 

Kihnu, Ruhnu ja Vormsi saarel tagati 2015. aastal ööpäevaringne esmaabi andmine 

kaheliikmelise esmaabimeeskonna poolt. Esmaabi andjatele oli toeks SA Põhja-Eesti 

Regionaalhaigla telemeditsiiniline tugi, millega tagatakse kaasaegsete telemeditsiiniliste 

seadmete ja ööpäevaringse konsulteeriva arstiga. Suvekuudel teenindab Kihnut ja Vormsit 84 

päeva ulatuses ja Ruhnut 30 päeva ulatuses 3-liikmeline õebrigaad. 

2015. aastal oli Kihnu saarel 139, Ruhnu saarel 19 ja Vormsi saarel 64 väljakutset. Kiirabilisi 

kopterilende oli 2015. aastal kokku 23 (vt Joonis 2). 
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Sündmus- 

koht 

2012 2013 2014 2015 

väljakutsete arv 

Aegna   1   1 

Kihnu 23 18 12 11 

Kõinastu     1   

Manilaid     1   

Mohni 1     2 

Prangli 3 4   3 

Ruhnu 7 4 3 3 

Vormsi 14 8 3 3 

Kokku 48 35 20 23 

Joonis 2. Kiirabilised kopterilennud Eesti väikesaartel aastatel 2012 – 2015. 

 

4.2 E-kiirabi 
 

2015. aastal toimus järk-järguline e-kiirabiteenuse II teenusekihi teenuste (kiirabi mobiilne 

töökoht koos analüütikaga) kasutuselevõtt kõikide Terviseameti kiirabi halduslepingu 

lepingupartnerite osas (2015. aasta lõpuks olid kõik lepingupartnerid, välja arvatud Tallinna 

Kiirabi, teenused kasutusele võtnud).  

 

Meditsiinirühm 

 

2015. aastal alustati SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglale Vabariigi Valitsuse 10.07.2002 nr 222 

§ 3 lg 2 p 2 alusel pandud kiirabi kriisireguleerimisalaste ülesannete täitmise rahastamist. 

Vastavalt haiglale pandud ülesannetele on haigla kohustatud tagama kiirabiteenuse osutamise 

toetamiseks suurõnnetuse või tervishoiualase hädaolukorra puhul sündmuskohal välihaigla 

toimimise. Sellega on loodud eeldus Eesti Päästemeeskonna toetamiseks välismissioonidel. 

 

I Eesti Kiirabi Liidu Simulatsiooniõppus 2015 

 

2015. aastal korraldati esimene rahvusvaheline simulatsiooniõppus, mille korraldajaks oli SA 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ning millest võttis osa kokku 18 kiirabibrigaadi. Võistlused olid 

korraldatud tasemel, mis vastas igati mujal Euroopas korraldatavatele võistlustele. Osavõtjate 

ja hindajate arvates oli tegemist õnnestunud ettevõtmisega, mis andis hea ülevaate kiirabi 

hetkeolukorrast ning aitas selgitada koolituslikus võtmes arengu perspektiive.  

Kiirabi simulatsiooniõppused tõstavad oluliselt nii personali töö- ja koolituse motivatsiooni 

kui ka tööandja motivatsiooni oma töötajate koolitamiseks. Kiirabipidajate puhul annavad 

taolised võistlused tõhusa lisastiimuli kiirabivarustuse ja autopargi kaasajastamiseks. 
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5. ESMATASANDI TERVISHOID 

5.1 Ülevaade perearstidest 

2016. a jaanuari seisuga oli nimistuga perearstide (776 arsti) keskmine vanus 55a, mediaan – 

56a. Perearstid vanuses 62-65a moodustavad 14% kogu perearstide arvust, 66-69a – 8% ja 

70+ aastased – 4%. 44% perearstidest on vanuses 51-61a, 22% – 41-50a ning ainult 8% – 29-

40a (vt tabel 1). 

Tabel 1. Nimistuga perearstide jagunemine maakonniti vanusgrupi järgi 

Maakond 29-40a 41-50a 51-61a 62-65a 66-69a 70+a Kokku 

Harjumaa 11 12 27 8 8 3 69 

Hiiumaa 0 0 5 1 0 0 6 

Ida-Virumaa 6 12 47 14 7 8 94 

Jõgevamaa 1 2 12 3 1 0 19 

Järvamaa 2 2 11 3 2 1 21 

Läänemaa 0 2 11 0 1 0 14 

Lääne-Virumaa 1 5 14 8 3 3 34 

Põlvamaa 3 3 8 3 0 0 17 

Pärnumaa 1 5 28 9 4 2 49 

Raplamaa 1 1 13 1 0 1 17 

Saaremaa 0 4 8 3 0 0 15 

Tallinn 27 85 86 31 27 9 265 

Tartumaa 5 21 40 16 5 5 92 

Valgamaa 0 4 5 3 1 0 13 

Viljandimaa 1 6 14 5 4 0 30 

Võrumaa 1 4 12 2 1 1 21 

Kokku 60 168 341 110 64 33 776 

Allikas: Terviseamet, jaanuar 2016 

 

2015. aastal oli perearstina tegutsemise õigus ning nimistu äravõetud 18 perearstilt, millest 

üks oli seotud perearsti surmaga (2013. a – 15 perearstilt, 2014. a – 19 perearstilt). 2015. 

aastal nimistust loobunud perearstide keskmine vanus oli 61a ja mediaan 60,5 a. Nimistust 

loobumise avalduse võttis tagasi ning oli nõus edasi töötama kolm perearsti ja olid nõus veel 

edasi töötama (kahe nimistu puhul põhjusel, et nimistule ei leidnud uut arsti). 2016. a jaanuari 

seisuga on perearstina tegutsemise õigus ning nimistu äravõetud 4 perearstilt. Seisuga 

08.01.2016 on Terviseametile esitanud nimistust loobumise avalduse üks Ida-Virumaa 

perearst (nimistust loobumine alates 01.04.2016).  

5.2 Perearsti konkursid 
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel kuulutas Terviseameti peremeditsiini osakond 

2015. aastal välja 25 konkurssi vabanenud nimistutele üldarstiabi osutamiseks (2014. aastal 

oli 5 konkurssi uute nimistute moodustamise õiguse andmiseks (0-nimistud) ja 30 konkurssi 

vabanenud nimistutele üldarstiabi osutamiseks), millest 1 konkurss kutsuti tagasi, kuna 

nimistu perearst otsustas üldarstiabi teenuse osutamist jätkata.  

14 konkursi tulemusena leiti nimistule uus perearst, neist 9 nimistut asusid väljaspool Tallinna 

ja Tartu linna. 10 perearstikonkurssi ehk 42% väljakuulutatud konkurssidest luhtusid. Mäksa 

valla nimistu, mille konkurss luhtus, liideti alates 1. jaanuar 2016. a Tartu linna nimistuga. 

Ülejäänud nimistutele, mille konkursid luhtusid, on määratud ajutised asendajad. Seega oli 

2015. aastal patsientidele tagatud üldarstiabi teenuse kättesaadavus kõikides nimistutes. 
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5.3 Ülevaade nimistutest ja nende jätkusuutlikkus 
2016. a jaanuari seisuga on Eestis 799 perearstinimistut.  

Nimistut omab 776 perearst, 23 nimistuga töötavad ajutised asendajad, kes täidavad perearsti 

ülesandeid üldarstiabi osutamisel.  

 

Perearstita nimistutest 21 asuvad väljaspool Tallinna ja Tartu linna, 2 nimistut – Tallinnas. 

Väljaspool Tallinna ja Tartu linna on väga raske uusi perearste leida ning perearsti otsingud 

võivad kesta pikka aega. Näiteks Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas asuvale nimistule 

otsitakse perearsti alates detsembrist 2014. a, Saaremaa Leisi valla nimistule alates juulist 

2014. a. Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas tekkis vajadus uute perearstide järele 2011. 

aastal ning 2015. aastal leidis Terviseamet Väike-Maarja nimistu perearsti.  

 

Maapiirkonnas raskendab perearsti otsinguid kohaliku elanikkonna vähenemine, mis 

tähendab, et ka  nimistu patsientide arv väheneb. Tulemusena jääb tihti nimistu suurus alla 

1200 isiku, mis muudab nimistu perearsti jaoks rahastamise mõttes jätkusuutmatuks. 

Viimasest tulenevalt ja arvestades huvi puudumist maapiirkonnas töötamise vastu suureneb 

iga aastaga nimistute arv, mis jäävad ilma perearstita. Kui 2013. a lõpus oli perearstita 

nimistute arv, kus oli ajutine asendaja,  14, siis 2014. a oli vastav arv ja 2015. a lõpuks 25.  

 

Lähtudes üldarstabi korralduse, kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamise eesmärgist on teatud 

juhtudel vajalik väikeste jätkusuutmatute nimistute liitmine. Aastal 2015 on nimistute liitmine 

toimunud Ida-Virumaal. Kohtla-Järve Sompa linnaosa, alla lubatud piirsuurusega ilma 

perearstita jäänud nimistu, liideti Sompa linnaosaga vahetult piirneva Mäetaguse valla 

perearsti nimistuga. Jaanuaris 2016.a liideti nimistud veel kolmes maakonnas. Tartumaa 

Mäksa valla, alla piirsuuruse ilma perearstita nimistu, liideti Tartu linna perearsti nimistuga. 

Valgamaa Tõlliste ja Õru valdade alla lubatud piirsuuruse ilma perearstita jäänud nimistu 

liideti Valga linna, Taheva valla ja Karula valla perearsti nimistuga. Võrumaa Varstu valla 

alla piirsuuruse nimistu liideti Varstu vallaga vahetult piirneva Mõniste valla perearsti 

nimistuga. Nimistute liitmise otsus tehakse analüüsides iga konkreetset juhtumit eraldi (sh 

liidetavate nimistute geograafilise paiknemise eripära, nimistutes olevate patsientide elukohti 

ja ühistranspordi korraldust vaadeldavas piirkonnas) kaaludes võimalikke alternatiive ja 

arvestades Eesti Haigekassa seisukohta. 

 

Nimistute korrastamine 

Terviseametil on õigus arvata isik perearsti nimistust välja, kui nimistusse kantud isik ei ole 

Eesti rahvastikuregistri objektiks või kui ravikindlustamata isiku elukoht Eesti 

rahvastikuregistri andmetel ei asu Eesti Vabariigis. Kuna enne varasemalt pole Terviseametil 

õigust eelpool nimetatud väljaarvamist teha, siis tekkis olukord, kus teatud osal perearstidest 

on nimistu piirsuurused täitunud ning nad ei saa enam uusi patsiente nimistusse juurde võtta. 

Terviseamet arvas 2015. aastal perearstide nimistutest välja 36 505 isikut (2014. a – 19 966,  

2013. aastal – 17 062). Aastal 2015 väljaarvatud isikute arv võrdub ligikaudu 22 

perearstinimistuga, mille suurus on 1660 isikut. Perearstinimistute korrastamine jätkub 

järgnevatel aastatel.   

 

Perearstide iseteenindus 

Alates juunist 2014 on perearstidel võimalus kasutada töötajate ja kontaktinfo haldamise 

teenust (perearstide iseteenindus). Perearstidele on loodud ühtne elektrooniline kontaktipunkt 
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Riigiportaali eesti.ee näol patsiente ja Terviseametit praksises toimuvatest töökorralduslikkest 

muudatustest teavitamiseks.  

Aastal 2015 kasutasid 221 üldarstiabi osutavad äriühingud iseteenindust (2014. a – 179). 

Iseteeninduse arendus- ja täiendustööd jätkuvad ka 2016. aastal. 

 

6. MEDITSIINISEADMETE OSAKOND 

Meditsiiniseadmete osakonna põhiülesanne on tagada turul olevate meditsiiniseadmete 

nõuetele vastavus ning tõkestada nõuetele mittevastavate seadmete Eesti turule jõudmine, 

levitamine ning kasutamine. Osakond menetleb meditsiiniseadmetega seotud ohujuhtumeid ja 

vahendab sellelaadset teavet teiste EL liikmesriikidega. Vajadusel lahendab 

meditsiiniseadmete klassifitseerimisega seotud vaidluseid, väljastab otsuseid kliinilise uuringu 

algatamise kohta, arvamusi toote kuuluvuse osas ja tegeleb tootjate/volitatud esindajate 

auditeerimisega. Meditsiiniseadmete osakonnas töötas 2015 aastal keskmiselt 4 ametnikku. 

6.1 Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu 

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, 

mida peetakse Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt 

professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete ning nendega seotud ohujuhtumite, kliiniliste 

uuringute, järelevalvemenetluste ja ravikindlustuse seaduse alusel Eesti Haigekassa poolt tasu 

maksmise kohustuse ülevõtmise (edaspidi hüvitamise) andmete ning sotsiaalhoolekande 

seaduse mõistes abivahendite ostmise ja üürimise andmete registreerimiseks, kogumiseks, 

töötlemiseks, analüüsimiseks ja Euroopa meditsiiniseadmete andmepangale edastamiseks, et 

kaitsta inimeste tervist meditsiiniseadmetest tulenevate ohtude eest ning tagada hüvitatavate 

meditsiiniseadmete ja abivahendite kättesaadavus. Andekogu sellisel kujul võeti kasutusule 

1.01.2016. Selle tegi võimalikuks intensiivne töö 2015 aastal.  

Eestis turul ja kasutuses olevad meditsiiniseadmed 

Tegevus 2012 2014 2015 

Esmakordne turule viimine 77 67 72 

Levitamisest teavitamised 143 842 1333 

Eesti tootjad või volitatud esindajad toodavad aastas turule umbes 70 meditsiiniseadet, millest 

on Terviseametit vaja teavitada. Levitamisest teavitamise suurenemine võib olla tingitud 

sellest, et seoses 2015 aastal jõustunud muudatustega teavitavad meid ka I klassi 

meditsiiniseadmete levitajad, kellel on soov abivahendite nimekirja saada. Samas on 

andmebaasi omaks võitnud ka haiglad, kes soovivad, et nende poolt ostetavad 

meditsiiniseadmed oleksid andmebaasi kantud. 2016 aastast toimub EHK menetlus 

soodustatavate meditsiiniseadmed nimekirja saamiseks läbi MSA. 2015 aastal hindas 

Terviseamet 87 meditsiiniseadmed nõuetele vastavust sügavuti. 2012 oli selleks arvuks 53 ja 

2014 vastavalt 105.   
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6.2 Ohujuhtumite teavitused 

2015 aastal alustasime ohujuhtumist teavitamise pilootprojekti, milles kutsusime haiglaid 

vabatahtlikult osalema. Osalema nõustusid kaks haiglat. Nende abiga tegime märkuseid ja 

arutasime edasisi koostööplaane, kuidas ohujuhtumist teabe liigutamist parandada. Eesmärk 

on saada ülevaade Eestis toimuvate ohujuhtumite tegelikust suurusjärgust ja juurutada ühtne 

süsteem ning arusaamad teavitamisel.  

 

Tegevus 2014 2015 

Teavitatud Eestis toimunud 

ohujuhtumid 

7 26 teatist 24 seadmega toimunud 

juhtumi kohta 

Ohujuhtumi teavitused teistel 

liikmesriikidelt  

1215 (Eestis 

kasutusel 220) 

1375 (Eestis kasutusel 185) 

 

6.3 Teated nõuetele mittevastavatest seadmetest 

Liikmesriigid tegelevad turujärelevalvega ja edastavad teateid teistele liikmesriikidele 

nõuetele mittevastavate meditsiiniseadmed kohta. Selline edastus aitab kokku hoida ressursi. 

 

 Teatisi saabunud Eesti algatatud teatised 

2014 99  1 

2015 139 14 

Seoses 2014 aastal algatatud turujärelevalve programmiga, pöörasime me rohkem tähelepanu 

kliinilise hinnangu andmisele ja tehnilistele dokumentatsioonidele üldiselt. Kokku vaatasime 

2015 aastal läbi 27 kliinilist hinnangut ja 25 tehnilist dokumentatsiooni (andes neile hinnangu 

vastavuse osas ja tuues välja puudused. 

2015 aastal alustasime tootjate auditeerimist. Kokku külastasime 7 ettevõtet, millest ühe 

suhtes menetluse lõpetasime, kuna tegemist ei olnud tootjaga. Ülejäänud 6-l juhul 6-st 

teostatakse järelkontroll 2016 aastal.  

Nõuetele mittevastavate meditsiiniseadmete vabasse ringlusesse takistamisel on meil suureks 

abiliseks EMTA.  Kokku tuli 2015 aastal 58 teatist erinevaid tootenimetusi 145 (millest 130 

olid meditsiiniseadmed). Vabasse ringlusesse lubati 36 nimetust (3321 tooteühikut). Nõuetele 

ei vastanud 94 nimetust ( 17577 tooteühikut). 15 nimetust (1411 ühikut) ei olnud 

meditsiiniseadmed.  
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Toodete määratlemine, turustamise eelne teave ja sertifikaadid 

Riigisiseselt kerkis ülesse 56 korral küsimus toote kuuluvuse osas. Enamus sellistest 

küsimustest lahendatakse jooksvalt ja tihti suuliselt. Need 56 juhtumit on keerulisemad, mis 

vajasid rohkem taustateadmisi otsuse tegemiseks. Näiteks lisandub neile Eesti sisese 

eksperttöörühma tegevused (23 toodet), Terviseameti teised osakonnad 19 toodet ja EL 

määratlusküsimused 12 toodet.  

Turustamise eelneva tegevusena anname hinnangu loomset kude sisaldavateel toodetele, mida 

2015 oli vaja teha 12 korral. Kliinilise uuringu puhul andsime hinnangu toote ohutuse kohta 

kahel korral (Ravimiametile).  

Sertifikaatide peatamiste teateid saabus 848, Eestis levitatavaid seadmed olid kaasatud 31 

korral.  

 

7. TERVISHOIUTÖÖTAJATE JA TEGEVUSLUBADE REGISTER                    

Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakond  haldab riiklikke tervishoiutöötajate ja 

tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade registreid ning proviisorite ja farmatseutide 

riiklikku registrit olles registrite nii volitatud kui ka vastutav töötleja.  

7.1 Tegevusload 

2015. aasta jooksul väljastasime  80  tegevusluba, muutsime 122 tegevusluba ja  tunnistasime 

kehtetuks 18 tegevusluba, teisele omanikule üleandmise protsessi menetlesime 6 juhul. 

Tegevuslubade andmisel võtsime arvesse ka järelevalveosakonna tagasiside. 

7.2 Tervishoiutöötajate registreerimine 

Registreerisime esmaselt 630 tervishoiutöötajat (156 arsti, 57 hambaarsti, 364 õde, 53 

ämmaemandat) 32 proviisorit ja 38 farmatseuti, lisasime kõikidele residentuuri lõpetajatele 

erialad.  
 

kutse 
registris  
2015 a lõpus  

registreeritud  
2015 

neist välisriikidest tulnud 
tervishoiutöötajad 

arst 
6420 156 29 

hambaarst 1698 57 30 

õde 
12846 364 4 

ämmaemand 
868 53 0 

 

   

proviisor 
1337 32 2 

farmatseut 
983 38 2 
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Esitasime aruanded Statistikaametile, TAI-le, Euroopa Komisjonile, Kaitseressursside 

Ametile.  

2015 toimus muudatus veebilehel avaldatavate andmete osas, nimelt kuvatakse nüüd ainult 

töötavaid tervishoiutöötajaid. Muudatus tõi kaasa arusaamatusi tervishoiutöötajate seas, tihti 

saadeti küsimusi „miks mind on registrist välja arvatud“. See näitab, et vaatamata pingutusele 

panna kodulehele info ja juhendid, ei märka suur osa tervishoiutöötajatest neid lugeda.  
 

7.3 Tervishoiutöötajate migratsioon 

Selleks, et siirduda teise riigi tööturule, peab tervishoiutöötaja taotlema Terviseametilt tõendit 

tema koolituse ja töökogemuse vastavuse kohta Euroopa Liidu direktiivis 2005/36/EÜ 

sätestatule. Seda protseduuri kutsutakse kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks. Kokku oli  neid 

menetlusi  143.  2015.aastal  vähenes võrreldes eelnevate aastatega  Eestist lahkuda soovijate 

tervishoiutöötajate hulk peaaegu poole võrra  
 

 
 

Vastupidi väljarändele kasvas 2015. aastal märgatavalt välisriikidest Eestisse tööle tulla 

soovijate hulk. Enamus neist olid arstid, aga ka paar õde, suurem osa Venemaalt ja Ukrainast.  

Välisriikidest kandsime registrisse 16 arsti Ukrainast 16, 16 arsti Venemaalt ja 1 arsti 

Moldaaviast. Euroopa Liidu liikmesriikidest tuli 2 arsti - 1 Saksamaalt ja 1 Kreekast. Tuli ka 

hambaarste - 4 Ukrainast, 2 Venemaalt ja 2 Soomest.   

Momendil on menetluses umbes 50 välisriigi arsti taotlus, endiselt rohkelt Venemaalt ja 

Ukrainast, aga ka Türgist, Kreekast, Jaapanist, Pakistanist, Egiptusest, Nigeeriast..  
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Kestavad vaidlused Eesti Arstide Liiduga kolmandatest riikidest arstide registreerimise 

teemal. Samas Eesti vajab arste. Eriti Ida-Virumaa, kuhu viimaste aastate jooksul ei ole läinud 

ühtegi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetajat, olukorras kus Narva Haiglas on arstide 

keskmine vanus üle 59 aasta, vanim üle 80 ja noorim 38 aastane.  

Kolme viimase aasta jooksul oleme saanud ainuüksi Soomest üle 15 teate TÜ lõpetanud 

arstide puuduliku pädevuse kohta.  

8. JÄRELEVALVE 

Terviseameti järelevalveosakond (edaspidi TAJO) tegeleb kahe valdkonna –  

tervishoiuteenuste ning toote- ja kemikaaliohutuse järelevalvega. 

Järelevalve tegevustes omab järjest olulisemat rolli ohu ennetamine, väljaselgitamine ja 

tõrjumine ning süüteoennetuse alane preventiivne tegevus koostöös teiste järelevalve 

asutustega.  

8.1 Kaebuste ja pöördumiste menetlemine 
Avalduste ja kaebuste arv 2015. aastal tõusis võrreldes varasemate aastatega viiendiku võrra, 

kuid kaebuste struktuur on jäänud samaks. Sarnaselt varasemate aastatega oli 2015. aastal 

kõige rohkem kaebusi/avaldusi üldarstiabi osutamise osas.  

 

Graafik 1. TAJO-le laekunud avalduste/kaebuste arv aastatel 2013-2015 

Kaebuste/avalduste alusel koostati 2015. a. 8 ettekirjutust: 5 perearstidele, 1 eriarstiabi 

teenuse osutajale, 1 ämmaemandusabi osutajale ja 1 õendusabi osutajale. TAJO koostas 64 

märgukirja/ettepanekut, kahel korral viidi läbi väärteomenetlus ning tehti arstile 

kiirmenetluses trahv mittelubatud ravimi väljakirjutamise kohta. TKE-le saadeti 7 

avaldust/kaebust tervishoiuteenuste kvaliteedile hinnangu saamiseks. 
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8.2 Üldarstiabi 
Üldarstiabi puudutavate avalduste ja kaebuste menetlemiste arv kolmekordistus 2015.a. 

jooksul. Elanikkonna teadvusse on jõudnud, et üldarstiabi küsimustega tegeleb Terviseamet. 

Samuti on kasvanud avalikust huvist tingitud menetluste arv. Ilmnenud on hulk probleeme, 

kus arstid seadusandlike aktide suhtes teadmatusest või hoolimatusest eksivad. Samas 

tegeleme ka ennetustegevusega, et teenuseosutajad oskaksid selliseid vigu vältida. Mitmed 

menetlused on Terviseameti tegevusvaldkonda reguleerivate seaduste/määruste piiridest 

väljunud ning need on edastatud näiteks Justiitsministeeriumile, Riigiprokuratuurile, 

Ravimiametile või Andmekaitse Inspektsioonile. 

Terviseamet teostab pidevalt üldarstiabi kättesaadavuse järelevalvet. Kõik patsientide 

pöördumised, mis puudutavad esmatasandi arstiabi, muutuvad automaatselt ka kättesaadavuse 

järelevalve objektiks. Lisaks on teostatud üldarstiabi teenuse kättesaadavuse järelevalvet 

operatiivselt, reageerides telefonipöördumistele, kus patsient väidab, et ei saa telefoni teel 

oma perearsti või -õega ühendust. Telefonipöördumiste puhul on väga sageli tegemist 

patsientide kannatamatusega – helistatakse korra ja järgmine kõne tehakse tervsieameti 

järelevalvele. Reeglina saame perearstiga ühendust tegevuskoha kontakttelefoni kaudu peale 

2-3 helistamiskatset. Kõige pakilisem on kättesaadavuse probleem üksikpraksistes, kus 

puudub registratuur ning nii perearst kui -õde võivad ühel ajahetkel mõlemad olla patsiendiga 

hõivatud ega suuda vastata telefonile. TAJO on soovitanud sellises olukorras 

perearstikeskustel hankida automaatvastajaga telefon, mis võimaldaks helistada pöördujale 

tagasi personalile sobivamal ajal. Mitu perearstikeskust on automaatvastaja olemasolust meid 

ka teavitanud. 

Kättesaadavuse üheks probleemiks on perearsti ja tema asendusarsti vaheline töökorraldus. 

Üldarstiabiteenus võib olla küll nõuetekohaselt tagatud, kuid patsient soovib minna 

konkreetse arsti (kas nimistu perearsti või hoopis asendusarsti) vastuvõtule. Samuti on olnud 

juhtumeid, kus patsient ei ole rahul sellega, et tema tervisprobleemiga tegeleb valdavalt 

pereõde. Tavaliselt tuleneb see sellest, et patsient ei ole ise pädev hindama, kas ta vajab arsti 

või õe vastuvõttu. Üldarstiabi teenus on nendel juhtudel olnud tagatud täiesti nõuetekohaselt, 

kuigi kaebus on laekunud vormis, et patsient ei pääse oma perearsti vastuvõtule. Enamasti ei 

ole patsient sellisel juhul ka pereõga suheldes oma selgesõnalist soovi avaldanud, et ta tahaks 

kontakti konkreetselt arstiga. 

Perearste otseselt puudutavaks valdkonnaks on laste ennetav tervisekontroll. 2015.a.  viisime 

läbi sihtuuringu “Laste ennetav tervisekontroll kuni 7-aastastel lastel”, milles osales 154 

perearsti. Seadus näeb ette ajakava kuni 18-aastaste laste tervisekontrollide läbiviimiseks. 

30,1% vastanud perearstidest leidis, et vastsündinud laste tervisekontroll hilineb väga sageli, 

kuna lapsevanemad külastavad esimestel elukuudel sünnitusmaja pediaatreid ega tule 

perearsti vastuvõtule. Samuti toodi visiidi hilinemise põhjusena asjaolu, et perearst saab uuest 

vastsündinust teada hilinemisega.  

Automaatset vastsündinu määramist ema perearsti nimistusse ei pidanud 68,2% vastanud 

arstidest erinevatel põhjustel vajalikuks. Argumendina toodi asjaolu, et automaatsel 

määramisel ei saa perearst informatsiooni uue nimistu liikme lisandumisest. Samal ajal on 

amet pidanud ise määrama lapsi perearsti nimistusse, sest vaatamata laste kindlustuskaitse 

olemasolule ei ole lapsevanemad lapse perearsti nimistusse võtmiseks avaldust esitanud. 

31,8% perearstidest aga leidsid, et vastsündinu automaatne määramine ema perearsti 

nimistusse oleks siiski vajalik. Sellisel juhul oleks laps koheselt perearsti vaateväljas ning 

soovi korral saab lapsevanem alati perearsti uuesti vahetada.  
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Hõlmatus laste ennetava tervisekontrolliga väheneb lapse vanuse suurenedes. Selle põhjuseks 

võib pidada vanemate vähest teadlikust ennetava tervisekontrolli vajalikkusest ja ajakavast. 

Enamik uuringus osalenud perearste leidis, et neil on probleeme immuniseerimiskava 

täitmisega. Lapsevanemad keelduvad pahatihti  lapse vaktsineerimisest või soovivad seda 

edasi lükata. Perearstide arvates on siinkohal vaja tegeleda lastevanemate teavitamise ja 

koolitamisega. 

Laste ennetava tervisekontrolli paremaks toimimiseks on vajalik laiapõhjaline diskussioon, 

kuhu on haaratud erinevad instantsid – nii tervishoiuteenust osutavad ja korraldavad kui 

sotsiaalvaldkonna eest vastutavad ja tervishoiualast haridust andvad asutused. Sihtuuringus 

saadud tulemuste alusel esitas amet ettepanekud SoM-le, EHK-le, TÜ Peremeditsiini 

õppetoolile ja EPS-le. 

8.3 Ravimite väljakirjutamine 
2015. aastal jõudis terviseametini mitu juhtumit seoses narkootiliste ja/või psühhotroopsete 

ravimite väljakirjutamise eeskirjade rikkumisega. Riigiprokuratuurist laekunud informatsiooni 

alusel alustasime järelevalvemenetluse juhtumi osas, kus väike grupp inimesi kasutas ära 

arstide usaldust, paludes telefonikontakti vahendusel välja kirjutada psühhotroopsete ainete 

retsepte kolmandatele isikutele. Seejärel osteti ravimid apteegist välja. Praeguseks on 

nimetatud isikud kriminaalkorras karistatud. Antud juhtumiga oli seotud 208 arsti, kellest 

enamik olid perearstid. Retsepte oli välja kirjutatud ligi 800. Eesti Perearstide Selts koostöös 

terviseametiga saatis välja ringkirja, milles soovitas arstidel hoiduda ravimiretseptide (eriti 

psühhotroopsete ravimite) väljakirjutamisest  läbi kolmandate isikute. 

Alates 2010. aastast kehtib nõue, et ravimi retsept kirjutatakse välja, kasutades selleks ravimis 

sisalduva toimeaine nimetust. Ravimi väljakirjutamine preparaadipõhiselt peab olema retseptil 

põhjendatud. 2015. aastal uurisime Eesti Haigekassast saadud andmete põhjal, miks 

kirjutavad arstid ravimeid välja preparaadipõhiselt ning milliste ravimitega on sellistel 

juhtudel tegemist. Saadud andmete alusel koostasime 20-le arstile märgukirjad, milles 

juhtisime tähelepanu kohustusele kirjutada ravimeid välja toimeaine alusel. Arstide teadlikkus 

on tõusnud ja preparaadipõhiselt väljakirjutatud retseptide hulk on oluliselt vähenenud.  

Juhtumite uurimisel pöörab TAJO alati tähelepanu ka sellele, et retseptide väljakirjutamine 

toimuks elektroonselt. 2015. aastal moodustasid paberretseptid ainult 0,97% väljastatud 

retseptidest. Paberretseptid on jäämas ajalukku.  
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8.4 Iseseisev ämmaemandusteenus ja kodusünnitused 
2015. aastal andsid haiglad kolmel korral teada kodusünnituse juhtumitest (1 nendest 

planeeritud), kus kodusünnitus võis olla juba algselt vastunäidustatud. Üks nendest juhtudest 

lõppes kohtuotsusega, mille kohaselt ämmaemanda tegevus kolmeks aastaks peatati. 

8.5 Eriarstiabi 
Ajalehes SL Õhtuleht ilmus 28.06.2015 artikkel pealkirjaga „Wismari haiglasse ravile toodud 

narkomaan lämmatas voodi külge seotud palatikaaslase“. Artiklis toodud asjaolude 

kontrollimiseks viis amet läbi kaks riikliku järelevalvemenetlust ning koostas ettekirjutuse. 

Tehtud ettekirjutuse on haigla suures osas täitnud ning muudetud on tööpraktikat.  

2015 aastal jätkus terviseameti ja EHK koostöö ravijärjekordade pidamise nõuete sisuliste 

kitsakohtade lahendamiseks. Põhiliseks murelapseks on siin asjaolu, et sotsiaalministri määrus 

nr 46 seab teenuseosutajatele kohustuse hoida ravijärjekordi pidevalt avatuna. Seda kohustust 

teenuseosutajad täita ei suuda.  

Aasta teisel poolel tegelesime kaebusega, mis puudutas ravijärjekorra lahti hoidmist Tallinna 

Lastehaiglas silmaarsti vastuvõtule registreerimisel. Juhtumi põhiselt koostati haiglale  

hoiatus. Selle tulemusena korraldati haigla, TA, EHK ja Oftalmoloogide Seltsi ümarlaud. 

Ravijärjekordade probleem on jätkuvalt päevakorras. EHK planeerib tegevusi Seltside 

osavõtul. 

8.6 Terviseandmete kaitse ja AKI foorumi  
Koostöös E-tervise sihtasutuse ja Andmekaitse Inspektsiooniga alustas 2015. aastal tööd 

Terviseandmete Kaitse foorum, milles terviseamet osaleb konsultandina. Foorum kaudu on  

võimalik esitada küsimusi ja saada vastuseid oma ala asjatundjatelt, kuidas kaitsta oma 

terviseandmetega seotud informatsiooni. Foorum on leitav lingilt 

https://www.terviseandmetekaitse.ee/ . 

TAJO on pidanud terviseandmete kaitse küsimustega 2015.a. tegelema seoses patsientide 

pöördumistega, kes on avastanud, et neile on arsti poolt välja kirjutatud ravimid või 

abivahendid, mida nad pole kunagi vajanud. Nende juhtumite hulgas on olnud selliseid, mida 

on ajendanud pahatahtlik ning ettekavatsetud tegevus psühhotroopsete ravimite hankimise 

eesmärgil. Sellistel juhtudel järgnes riiklik järelevalvemenetlus või edastati materjalid 

Riigiprokuratuurile. Mitmel korral on olnud tegemist ka nn. näpukatega, kus arst või apteeker 

on eksinud kogemata patsiendi isikukoodi sisestamisel. Koostöös Eesti Haigekassa 

retseptikeskusega on terviseamet aidanud eksimused isiku terviseandmetest eemaldada. 

 

https://www.terviseandmetekaitse.ee/

