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1. NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE JA IMMUNOPROFÜLAKTIKA 
2014. aastal iseloomustasid nakkushaiguste levikut Eestis järgmised epidemioloogilised 
tendentsid: 

1.1 Soolenakkused 

 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur, 1994 & 2004 & 2014 

 

 

� soolenakkuste etioloogilises struktuuris olid ülekaalus viirusliku päritoluga 
soolenakkused – rotaviirusenteriit, Norwalk-viirusnakkus, adenoviirusenteriit; 

� suurenes kampülobakterenteriidi osakaal haigestumise struktuuris, muude bakter-
soolenakkuste osatähtsus ei muutunud või vähenes;    

� kõhutüüfuse/paratüüfuste krooniliste bakterikandjate arv vähenes 5% võrra võrreldes 
2013. aastaga. Uusi bakterikandjaid ei avastatud. Registreeriti üks reisimisega seotud 
kõhutüüfuse haigusjuht; 

� registreeriti kaks krüptosporidioosi haigusjuhtu (eelmine haigusjuht registreeriti Eestis 
2000. aastal); 

� 61,8% soolenakkustesse haigestunutest olid lapsed vanuses 0-4 aastat; 
� 76,7% soolenakkustesse haigestunutest vajasid haiglaravi. 

 

1.2. Puukide vahendusel levivad nakkushaigused  

� Puukborrelioosi ehk Lyme’i tõve esinemissagedus püsib kõrgel tasemel;  
� puukentsefaliidi haigestumisel on viimase nelja aasta jooksul languse tendents; 
� suurem osa puukentsefaliiti nakatumisi toimus Harjumaal, Saaremaal ja Pärnumaal; 
� suurem osa Lyme’i tõppe nakatumisi toimus Harjumaal, Saaremaal, Põlvamaal ja 

Tartumaal. 
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1.3. Riikliku immuniseerimiskavaga välditavad nakkushaigused  

 

Vaktsiin-välditavatesse nakkushaigustesse haigestumise struktuur, 1994 & 2004 & 2014 

 
 

� haigestumine läkaköhasse vähenes võrreldes 2013. aastaga 21,8% võrra; 
� ei registreeritud leetrite ega punetiste haigusjuhte (2013. aastal – 2 leetrite ja 2 punetiste 

haigusjuhtu). 
 

1.4. HIV-nakkus 

� HIV-nakkuse esmajuhtude arv vähenes võrreldes 2013. aastaga 10,5% võrra, kuid püsis 
epideemia tasemel; 

� enamus uutest juhtudest registreeriti jätkuvalt Tallinnas ja Ida-Virumaal; 
� levikuteed on teada 64% juhtude kohta. Peamiseks levikuteeks on seksuaalne (68,4% 

kõikidest teadolevatest levikuteedest). 
  

1.5. Ägedad viirushepatiidid ja sugulisel teel levivad nakkushaigused  

� Ägedate B- ja C-viirushepatiitide esinemissagedus vähenes, A-viirushepatiiti – suurenes 
2 korda;  

� kroonilise B-viirushepatiidi registreeritud haigusjuhtude osakaal moodustab 6,9% ja 
kroonilise C-viirushepatiidi juhtude osakaal – 82,3% registreeritud hepatiitide 
üldarvust; 

� registreeriti üks E-viirushepatiidi haigusjuht; 
� sugulisel teel levivate nakkushaiguste esinemine vähenes või oli 2013 aastaga võrdne. 

 
Nakkushaigete hospitaliseerimine ja suremus  

� 100% hospitaliseerimist vajasid haiged järgmiste nakkushaiguste puhul: kõhutüüfus, 
leegionärihaigus, leptospiroos, listerioos, malaaria, tulareemia, muud viirusentsefaliidid 
ja –meningiidid, ehhinokokoos, krüptosporidioos, E-viirushepatiit;  

� nakkushaigus lõppes surmaga 43 juhul. 
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1.6. Gripihooaja 2013/2014 omapära 

Eestis haigestus 2013/2014 hooajal grippi hinnanguliste arvestuste järgi kuni 50 000 inimest. 
Gripiviiruse suhtes oli hooaeg monoetioloogiline. Eestis valitses A-gripiviiruse alatüüp 
A(H1N1)pdm09 ehk pandeemiline gripiviirus. 
 
Hooaja iseärasuseks võib pidada madalale haigestumuse intensiivsusele vaatamata  
gripihaiguse raskemat kulgu eelmiste hooaegadega võrreldes. Kuigi kõikide gripi tõttu 
hospitaliseeritute arv vähenes 45% võrra, kasvas samal ajal intensiivravi vajanute arv 35 % 
võrra. Gripi tõttu vajas intensiivravi kokku 57 inimest vanuses 28 – 88 eluaastat. Intensiivravi 
osakonda sattus 15,2% kõikidest gripi tõttu hospitaliseeritud patsientidest ehk iga kuues 
inimene (vs eelmisel hooajal 5,8% ehk iga seitsmeteistkümnes). Gripi tõttu hospitaliseeritutest 
suri 5,9%, ehk igas seitsmeteistkümnes (vs eelmisel hooajal 1,3% ehk iga kaheksakümnes). 
Intensiivravi vajanutest suri 38,6% ehk iga kolmas ( vs eelmisel hooajal 21,6% ehk igas viies). 
Kuue haigla andmetel suri gripi tõttu 22 inimest. Viimase viie aasta jooksul on see suurim 
surmajuhtude arv.  
 

1.7. Reisimisega seotud nakkushaigused 

Kõikidest registreeritud nakkushaigustest olid ainult reisimisega seotud (100% sissetoodud) 
järgmised: dengue viiruspalavik (9 juhtu), malaaria (3), kõhutüüfus (1) jm.   
 
Reisimisega seotud nakkushaiguste arv, 2004-2014 

 

 

 
Möödunud aasta omapära oli seotud Ebola viirushaiguse laiaulatusliku puhanguga Lääne-
Aafrika riikides ja sellega seotud tegevustega Eestis:  

� juhendite ja soovituste koostamine (elanikkond, meedikud, sh perearstid, Häirekeskus, 
PPA, Kinnipidamiskeskus jm); „Ebola“ infobänner Terviseameti kodulehel;  

� regulaarne haigestumise andmete uuendamine kodulehel; 
� koostööpartnerite (sh regionaalsete kriisikomisjonide) ja elanikkonna nõustamine; 
� osalemine töökoosolekutel Sotsiaalministeeriumis, Siseministeeriumis, 

Välisministeeriumis, Häirekeskuses; 
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� infopäevade korraldamine Põhja ja Ida politseiprefektuuride ning Tallinna Lennujaama 
töötajatele; 

� täiendavate isikukaitsevahendite hankimine ja jagamine epideemiatõrje meeskondade 
liikmetele.  

 

1.8. Nakkushaiguste Infosüsteemi (NAKIS) kasutamine  

Tervishoiuteenuse osutajate poolt sisestatud nakkushaige teatiste osakaal on kasvutrendil ja 
moodustas mullu 57,7%. 2013 aastal 53% (2012 – 55%, 2011 – 43%). 

� Elektrooniliste nakkushaige teatiste osakaal regiooniti: 
kolmes piirkonnas moodustasid elektroonilised teatised üle 90% (Narva, Lääne-Virumaa, 
Saaremaa) ja 7 maakonnas üle 70% (Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Raplamaa, 
Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa). 

� Aktiivseteks kasutajateks on 84% perearstidest. 
� Elektrooniliselt edastati 60% grippi/ÄRH haigestumisest andmetest (2013. a – 53%). 

 

1.9. Riikliku immuniseerimiskava täitmine 

Vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale vaktsineeritakse lapsi üheteistkümne nakkushaiguse 
vastu: tuberkuloos, B-viirushepatiit, difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit, mumps, 
punetised, leetrid ja Haemophylius influenzae tüüp b ja rotaviirusnakkus, mis lisandus kavasse 
2014 aastal.  
 
Haiguse laialdane levik ja sage esinemine ning sellest tingitud väikelaste sage 
hospitaliseerimise vajadus olid peamised põhjused rotaviirusnakkuse vaktsineerimise 
lisamiseks riiklikusse immuniseerimiskavasse. Alates 1. juulist 2014 vaktsineeriti 
rotaviirusnakkuse vastu 5174 last.   
 
Viimase viie aasta jooksul esines vaktsineerimistega hõlmatuse osas vähene langustendents. 
Tuberkuloosi vastu vaktsineeriti 2014. aastal 95,1% lastest vanuses 0 kuni 11 kuud (2013. a – 
95,9 %). Vaktsineerimisega hõlmatus B-viirushepatiidi vastu moodustas 94,1%, difteeria, 
teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi vastu - 94,5% ja Haemophylius influenzae tüüp b vastu - 
95,0%, mumpsi, punetiste ja leetrite vastu - 93,4% (WHO soovitus on 95%). 
2-aastaste laste seas jäi soovituslik hõlmatuse tase MMR vaktsineerimisega saavutamata 
Tallinnas, Harjumaal, Hiiumaal, Valgamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Pärnumaal. 
2014. aastal jätkusid probleemid immuniseerimise õigeaegsusega, hõlmatus esimese 
korduvvaktsineerimisega vähenes võrreldes 2013. aastaga. Hõlmatus esimese 
korduvvaktsineerimisega 2-aastastel lastel difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu 
moodustas 81,8% (2013. a - 82,6%).  
Hõlmatus teise korduvvaktsineerimisega suurenes võrreldes 2013. a ja moodustas 7-aastastel 
lastel 79,7% (2013 - 78,2%).  
Hõlmatus kolmanda korduvvaktsineerimisega difteeria ja teetanuse vastu 15-17-aastastel 
noorukitel suurenes võrreldes 2013. a ja moodustas 79,9 (2013. a - 77,9%).  
Hõlmatus leetrite, punetiste ja mumpsi korduvvaktsineerimisega 14-aastastel suurenes 
võrreldes 2013. a ja moodustas 93,3% (2013. a - 92,3%). 
Võrreldes 2013. aastaga kasvas 2014. aastal vaktsineerimistest keeldumiste arv kuni 0,3-0,4% 
võrra. 
Täiskasvanute difteeria-teetanuse vastane vaktsineerimine on alates 2008. aastast lisatud 
riiklikku immuniseerimiskavasse. Traumajärgset teetanuse immuunprofülaktikat tehakse 
difteeria ja teetanuse toksoidiga, mis tagab täiskasvanutel ka difteeria vastast kaitset. 2014. 
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aastal korduvvaktsineeriti difteeria ja teetanuse vastu 23 537 täiskasvanut, neist 76% olid 
traumajärgsed. 
 

2.	TERVISHOID	

2.1. Peremeditsiini osakonna tegevused 

 

Terviseameti peremeditsiini osakonna põhiülesanneteks on oma pädevuse piires üldarstiabi 
korraldamine ja planeerimine, perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks avaliku 
konkursi korraldamine, perearsti nimistu kinnitamine ning perearsti teeninduspiirkonna ja 
nimistu piirsuuruse määramine või muutmine, isiku perearsti nimistusse määramine ja isiku 
perearsti nimistust väljaarvamine. Vajaduse korral nimistuga perearsti ajutise asendamise 
korraldamine ja perearsti nimistuga seotud andmete töötlemine. Samuti nõustab peremeditsiini 
osakond inimesi perearsti leidmisel, vahetamisel või muude probleemide korral. Peremeditsiini 
osakonnas töötas 2014. aastal 5 ametnikku. 
 

Perearsti konkursid 
 
2014. a lõpus oli üldarstiabis 804 nimistut, millega töötas 792 perearsti.  Terviseameti otsusega 
töötas 12 ajutist nimistu asendajat, kellest viis olid juba kinnitatud nimistuga perearstid. 
Nimistute keskmine suurus oli 1733 isikut. 
2014. aastal kuulutati välja 35 perearsti konkurssi sh avati 5 uut nimistut Tallinnas (Kristiine, 
Haabersti, Kesklinna, Nõmme ja Pirita linnaosad). Uute nimistute loomise eesmärgiks oli 
parandada elanikke perearstiabi kättesaadavust, vähendada perearstide töökoormust ning 
laiendada patsientide võimalusi perearsti vahetamisel ja valimisel. 
Välja kuulutatud konkurssidest luhtus 12, neile nimistutele määrati Terviseameti poolt ajutine 
asendaja. Seega on patsientidele tagatud üldarstiabi teenuse kättesaadavus kõikides nimistutes. 
 

Teeninduspiirkondade vastavusse viimine kehtiva haldusjaotusega 
 
2014. aasta lõpus alustati perearsti teeninduspiirkonna vastavusse viimist Eestis kehtiva 
haldusjaotusega, mille tulemusena muudeti 24 perearsti teeninduspiirkonda. Ajendiks oli 
kohalike omavalitsuse üksuste vabatahtliku ühinemise tagajärjel tekkinud olukord, kus 
maavanema korraldustest tulenevalt perearstile määratud teeninduspiirkondi enam 
haldusterritoriaalses mõttes ei eksisteerinud ning valdade ja linnade ühinemise käigus 
moodustunud uusi kohaliku omavalitsuse üksusi perearsti teeninduspiirkondades ei kajastanud. 
Teeninduspiirkondade ümbervaatamine vastavalt kehtivale haldusjaotusele on ka 2015. aastal 
prioriteetseks tegevuseks, mis aitab ära hoida võimalike probleeme perearsti vahetamisel ja 
valimisel.  
 

Tallinna perearstide teeninduspiirkondade muutmine linnaosapõhiseks 
 
Tallinna linnas on perearsti teeninduspiirkonnad valdavalt tänava põhised ja selle tõttu perearsti 
vahetamine keerulisem, kuna enamasti on igal teeninduspiirkonnal üks perearst. Terviseameti 
peremeditsiini osakond avas 2014. a  Tallinnas linnaosapõhise teeninduspiirkonnaga nimistuid, 
et parandada üldarstiabi kättesaadavust ja võimaldada patsientidele suuremat valikut perearsti 
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valimisel. Paralleelselt uute nimistute avamisega toimuvad Tallinna perearstidega 
individuaalsetesse läbirääkimistesse teeninduspiirkondade linnaosapõhiseks muutmiseks 
(teeninduspiirkonna muutmine eeldab perearsti nõusolekut).  2014. aasta lõpuks oli 7 % 
Tallinna perearsti nimistute teeninduspiirkondadest laiendatud linnaosapõhiseks. Terviseameti 
peremeditsiini osakond jätkab Tallinna perearstidega läbirääkimisi seoses 
teeninduspiirkondade muutmisega linnaosapõhiseks ka 2015. aastal. 
 
Esmatasandi jätkusuutlikkuse töörühm 

 
Terviseameti eestvedamisel loodi 2014 aasta alguses esmatasandi jätkusuutlikkuse töörühm, 
eesmärgiga kutsuda kokku erinevate huvigruppide esindajad, et kaardistada perearstide 
praktilised probleemid ja töötada välja jätkusuutlikud lahendused perearstiabi toimimiseks, et 
kvaliteetne ja kättesaadav arstiabi oleks tagatud ka tulevikus. 
Töögruppi kuuluvad Eesti Perearstide Seltsi, Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli, 
peremeditsiini residentide, Terviseameti, Eesti Haigekassa, Siseministeeriumi ja 
Sotsiaalministeeriumi esindajad. Töögrupi moodustamise eesmärk on koostöös huvirühmadega 
välja töötada perearstinduse jätkusuutlik lahendus, millega patsientidele oleks tagatud 
ühesuguse kvaliteediga üldarstiabi teenuste geograafiline ja ajaline kättesaadavus. Töögrupp 
keskendub lahenduste otsimisel kolmele valdkonnale - personali järelkasvuga seotud 
probleemid, nimistute suuruse ja jätkusuutlikkusega seotud probleemid ning esmatasandi 
tervisekeskused. 
 
Perearstinimistute korrastamine  

 

Terviseametil õigus perearsti nimistust välja arvata isikuid, kes ei tarbi perearstiabi teenust kuid 
on perearsti nimistusse registreeritud. Eesti rahvastikuregistrisse kuuluvad elu lõpuni kõik 
Eestis sündinud ja Eesti kodakondsuse saanud isikud. Need isikud, kellel lõppeb elamisluba 
Eestis, ei kuulu enam Eesti rahvastikuregistrisse, kuid jäävad perearsti nimistutesse alles, 
samuti isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei asu Eesti Vabariigis ning kes pole 
pikema perioodi jooksul üldarstiabi teenust tarbinud. Seega on tekkinud olukord, kus teatud 
osal perearstidest on nimistu piirsuurused täitunud ning nad ei saa enam uusi soovijaid enda 
nimistusse juurde võtta. Nimistute korrastamise eesmärgil on Terviseamet sel aastal perearstide 
nimistutest välja arvanud 19 966 isikut (2013. aastal – 17 062). Aastal 2014 väljaarvatud isikute 
arv võrdub ligikaudu 12 perearstinimistuga, mille suurus on 1650 isikut. Perearstinimistute 
korrastamine jätkub rutiinselt järgnevatel aastatel.   
 
Perearstide iseteenindusportaal 

 
Alates juunist 2014 on rakendunud uus e-teenus, millega perearstidel on võimalus kasutada 
perearstinimistute töötajate ja kontaktinfo haldamise teenust. Perearstidele on loodud ühtne 
elektrooniline kontaktipunkt Riigiportaali eesti.ee näol patsiente ja Terviseametit praksises 
toimuvatest töökorralduslikkest muudatustest teavitamiseks. Iseteeninduse teenus tagab 
operatiivse lisavõimaluse peremeditsiini valdkonnas toimuvatest spetsiifilistest 
töökorralduslikest muudatustest teavitamiseks ning muudab avalikkuse jaoks vastuvõtuaegade 
kohta teabe otsimise lihtsamaks.  83 üldarstiabi osutavat asutust on iseteeninduse juba 
kasutusele võtnud. Iseteeninduse arendus- ja täiendustööd jätkuvad ka 2015. aastal. 
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2.2. Erakorralise meditsiini büroo -kiirabiteenus 

 
Erakorralise meditsiini büroo põhiülesanne on kiirabi korraldamine, sealhulgas kiirabiteenuse 
iga-aastane rahastamine, kiirabibrigaadipidajate valik, nendega lepingute sõlmimine ning 
vajadusel teenuseosutaja ajutise asendamise korraldamine. Erakorralise meditsiini büroo on 
samuti elutähtsa teenuse toimepidevuse koordineerija, hädaolukorraks tervishoiusüsteemi 
valmisoleku ja riigi tervishoiuvaru korraldaja. Erakorralise meditsiini büroos töötas 2014. aastal 
5 ametnikku. 
 
Kiirabiteenus 

 
2013 aastal viidi läbi kiirabi osutajate valiku avalik konkurss ja uue kiirabikorralduse I etapi 
realisatsioon toimus 2014. aastal. Alates 2014. aastast on riigis 10 kiirabi teeninduspiirkonda, 
kiirabiteenust osutab kokku 95 kiirabibrigaadiga (nendest 19 arstibrigaadi, sh 6 
reanimobiilibrigaadi ja 76 õebrigaadi) 11 kiirabiettevõtet. Varasemaga võrreldes oli 
kiirabiettevõtete arv üle kahe korra väiksem, kuid kiirabibrigaadide arv oli 7 võrra suurem. Riiki 
loodi juurde 3 uut kiirabibaasi ning  kokku 5 piirkonnas muudeti kiirabibaasi asukohti. Kiirabi 
ümberkorralduste tulemusena paranes kiirabi kättesaadavus 230 681 Eesti elanikule keskmiselt 
8-22 minutit, kättesaadavuse paranemine oli täheldatav kokku üle 50-s kohaliku omavalitsuse 
üksuses, mille elanike koguarv on üle 550 tuhande. 
 
2014. aastal oli kiirabikutsete üldarv 265 910, mis võrrelduna aastatega 2013 (269 235 visiiti) 
ja 2012 (273 449 visiiti) näitab väikest langustrendi. Valdav osa kiirabikutsetest, nagu ka 
viimastel aastatel, oli tingitud ägeda või krooniliste haiguste ägenemisega patsientidel. 
Traumade osakaal kiirabikutsetes on langenud võrreldes eelmiste aastatega (vt Joonis 1) 
osutades elukeskkonna turvalisuse paranemisele. 
 

 
Joonis 1. Kiirabikutsed aastatel 2012-2014. 
 
Oluliselt on kiirabikutsete osas langenud ka lastega seotud väljakutsed. Kui 2012. aastal oli neid 
kutseid 30 079 (11 % kutsete üldarvust), 2013. aastal 28 264 (10,4 % kutsete üldarvust), siis 
2014. aastal oli lastega seotud kutseid 26 388 (9,9 % kutsete üldarvust).  Hospitaliseerimiste 
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arv on stabiilselt 34-36%, mis on iseloomulik küll meditsiinilisele kiirabile, kuid osutab samas 
suhteliselt suurele mitteerakorralist abi vajavale töö osakaalule. Kiirabi osutamiseks ja 
valmisoleku tagamiseks eraldati 2014. aasta riigieelarvest 31 122 876 eurot. Võrreldes 2013. 
aastaga on kiirabi eelarve suurenenud 8,3 %.  
 
Väikesaarte kiirabi 

 
Kihnu, Ruhnu ja Vormsi saarel tagati ka 2014. aastal ööpäevaringne esmaabi andmine 
kaheliikmelise esmaabimeeskonna poolt. Esmaabi andjatele on toeks SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla telemeditsiiniline tugi, mis on tagatud kaasaegsete telemeditsiiniliste seadmete 
ja ööpäevaringse konsulteeriva arstibrigaadiga. 2014. aastal oli Kihnu saarel 125 , Ruhnu saarel 
58 ja Vormsi saarel 91 väljakutset. Väljakutsete arvu tõus on iga-aastaselt suvekuudel, seetõttu 
teenindab Kihnus ja Vormsil suvel 84 päeva ulatuses ja Ruhnus 30 päeva ulatuses 3-liikmeline 
brigaad. 
 
E-kiirabi 

 
2014. aastal toimusid suured ettevalmistustööd e-kiirabi osas. Kõikidele kiirabiautodele 
paigaldati autoarvutikomplektid koos sideseadmetega. Autoarvutid varustati mGIS tarkvaraga, 
mis tagab efektiivsema infoedastuse (sündmuse liik, asukoht kaardil reaalajas, jmt) 
Häirekeskuse ja kiirabibrigaadi vahel. Aasta lõpus toimusid ettevalmistustööd kiirabi 
elektroonilise kaardi piloteerimise osas (e-kiirabi) ning alustati e-kiirabi kasutamisega 
kiirabiteenuse osutamisel. Elektroonilise kiirabikaardi üleüldine kasutuselevõtt kõikides Eesti 
piirkondades ja kõikides kiirabiettevõtetes saab olema ka 2015. aasta oluliseks prioriteediks. 
 
Kiirabi projektid 

 
2014. aastal jõudsid lõpule kaks olulist projekti – Eesti-Läti koostööprojekt „Bringing Estonia 
and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Service (BEST TEAMS)”, mille 
tulemusena paranes kiirabiline koostöö Eesti-Läti piirialal, ja Šveitsi-Eesti koostööprojekt 
“Procurement of necessary radio communication and information technology means for linking 
the ambulance and emergency medicine units of active care hospitals to unitary state- wide 
operative radio communication system of alarm services and accomplishment of required 
communication and IT- development works”, mille abil töötati välja e-kiirabikaart ning 
varustati kõik kiirabibrigaadid ning kiirabibaasid vajalike IT- ja raadiosidevahenditega.  
 
Tervishoiusüsteemi valmisolek hädaolukordadeks ja elutähtsa teenuse toimepidevus  

 
Kõige olulisemaks saavutuseks 2014 aastal on tervishoiuvaru ühetaolise vajaduspõhise 
planeerimismudeli väljatöötamine seostatult riigis koostatud hädaolukordade riskianalüüside ja 
hädaolukordade lahendamise plaanidega. Juba 2013. aasta lõpuks ja vastavalt kiirabi avaliku 
konkursi realiseerimisele 2014. aastal korrastati kõikide kiirabiettevõtete elutähtsate teenuste 
toimepidevuse riskianalüüsid ning toimepidevuse plaanid. 
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2.3. Registrite ja tegevuslubade büroo   

Registrite ja tegevuslubade büroo põhiülesandeks on tervishoiu- ja apteegitöötajate 
registreerimine, nende kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ning riiklike registrite pidamine, aga 
samuti tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljaandmine. Büroos töötas 2014. aastal 5 
ametnikku.  
 
Tervishoiu- ja apteegitöötajate registreerimine 

 
Eestis töötada sooviv arst või hambaarst, õde või ämmaemand, proviisor või farmatseut peavad 
olema eelnevalt kantud riiklikusse registrisse. Registrisse kandmisel kontrollitakse 
dokumentide põhiselt nende kutsekvalifikatsiooni vastavust Eestis nõutavale. 
Kutsekvalifikatsioonide kontroll põhineb reeglina kahel asjaolul – haridusel ja töökogemusel. 
Tervishoiu- ja apteegitöötajate  registreerimise andmed on alljärgnevas tabelis: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervishoiu- ja apteegitöötajate kutsekvalifikatsioonide tunnustamine 

 
Eestis registreeritud tervishoiu- või apteegitöötaja, kes soovib tööle siirduda teise Euroopa 
Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, peab eelnevalt taotlema oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist. Tervishoius- ja apteegitöötajate kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise andmed on alljärgnevas tabelis: 
 
 
 
 
 
 
 

  2014 Kokku registris 
alates 2002, seisuga 

31.12.2014 
 Esitatud registreerimistaotlusi 918  

 Sh Registreeritud arstina 171 6293 

 Sh Registreeritud eriarstina 127  

 Sh Registreeritud hambaarstina 37 1645 

 Sh Registreeritud erihambaarstina 2  

 Sh Registreeritud õena 353 12521 

 Sh Registreeritud erialaõena 79  

 Sh Registreeritud  ämmaemandana 48 817 

 Sh Registreeritud proviisorina 30 1309 

 Sh Registreeritud farmatseudina 34 947 

 Keeldutud registreerimisest 37  

 Sh Suunatud eksamile 34  

 Sh Sooritas eksami 27  

 Registreering peatatud 1  



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusload 

Tervishoiuteenuseid tohib osutada vaid vastavat tegevusluba omav äriühing, sihtasutus või 
füüsilisest isikust ettevõtja. Viimasena võeti tegevusluba kasutusele üldarstiabis, kus 
tegevusloale üleminek lõpetati 1. juulil 2014, kui jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa 
seadus. Samast kuupäevast muutusid kõik tegevusload tähtajatuks. Andmed 2014. aasta 
tegevuslubade taotluste ja aastalõpu seisuga on alljärgnevas tabelis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Meditsiiniseadmete osakond  

Meditsiiniseadmete osakonna põhiülesanne on tagada turul olevate meditsiiniseadmete 
nõuetele vastavus ning tõkestada nõuetele mittevastavate seadmete Eesti turule jõudmine ning 
kasutamine. Meditsiiniseadmete osakond menetleb meditsiiniseadmetega seotud ohujuhtumeid 
ja vahendab sellelaadset teavet teiste EL liikmesriikidega. Meditsiiniseadmete osakond 
lahendab vajadusel meditsiiniseadmete klassifitseerimisega seotud vaidlused. 
Meditsiiniseadmete osakonnas töötas 2014 aastal 4 ametnikku. 
 
Eestis turul ja kasutuses olevad meditsiiniseadmed 
2013 aasta lõpus valminud ja 2014 aastal laialdaselt kasutusele võetud meditsiiniseadmete 
andmekogu esimene järk on veebilehe vahendusel avalikult kättesaadav elektrooniline 
töövahend, millesse on plaanitud koondada järkjärgult nii juba turul ja kasutuses olevad 

  2014 Kokku taotlenud 
kutsekvalifikatsioon

i tunnustamist 
alates 2004, seisuga 

31.12.2014 
 Kokku 189 3116 

 Sh arstina või eriarstina 65 1298 

 Sh hambaarstina või erihambaarstina 26 323 

 Sh õena 90 1432 

 Sh ämmaemandana 8 63 

  2014 Kokku kehtivaid 
tegevuslubasid 

alates 2002, seisuga 
31.12.2014 

 Kokku antud tegevuslubasid 441 1667 

 Sh üldhaigla 3 11 

 Sh keskhaigla 2 4 

 Sh piirkondlik haigla - 3 

 Sh muu haigla 13 52 

 Sh kiirabi 1 24 

 Sh nimistu alusel tegutsev 
perearstiabi 

176 469 

 Sh muu ambulatoorne 
tervishoiuteenuse osutamine 

168 589 

 Sh hambaravi 78 515 
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meditsiiniseadmed kui ka uued, esmakordselt turule pandavad või Eestis levitamist alustatud 
meditsiiniseadmed. Tegemist on lahendusega, mille kaudu koondatakse edaspidi teave 
vastavasse riskiklassi kuuluva iga meditsiiniseadme kohta alates turule panekust kuni 
lõppkasutajateni. Meditsiinisadmete valdkond on EL otsekohalduva õigusega reguleeritud 
valdkond, millega seoses ainuüksi erinevate kohustatud isikute teavitamisega ning 
registreerimisega seotud halduskoormus oli seni väga suur. Esimese aasta tulemused 
meditsiiniseadmete elektroonilise andmekogu kasutamise osas on julgustavad: 
 
Tegevus 2014 Muutus varasema 

perioodiga võrreldes 
Esmakordne turule 
viimine 

67 10 toodet vähem 

Levitamisest 
teavitamised 

842 6 korda rohkem 

 

Esmakordse teavitamise all mõeldakse üksnes Eestis toodetud I klassi, in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete ja tellimusmeditsiiniseadmete teavitusi, või kui volitatud 
esindaja asub Eestis. Näitaja stabiilsus ja selle arvuline väärtus on iseloomulik väiksele ja juba 
väljakujunenud meditsiiniseadmete turule.  
 
Levitamisest on praegu kohustus teavitada IIa, IIb ja III klassi meditsiiniseadmetest ja 
aktiivisetest implanteeritavatest meditsiiniseadmetest. Samas teavitavad vabatahtlikult ka I 
klassi meditsiiniseadmete levitajad oma toodetest.  
 
2014. aastal alustati andmekogu järgmiste moodulite väljatöötamist, mis võimaldavad edaspidi 
ka ohujuhtumitest teavitamist, kliinilise uuringu taotluste esitamist ja järelevalve moodul, aga 
samuti Eesti Haigekassa hüvitatavate meditsiiniseadmete komponent. Lõppkokkuvõttes saavad 
kõik ettevõtjad meditsiiniseadmetega seotud asjaajamise avaliku sektori asutustega korraldada 
paberivabalt ja ühe andmekogu kaudu.   
 
Mittenõuetekohaste meditsiiniseadmete turule paneku tõkestamisel on Terviseameti kõige 
olulisemaks partneriks Maksu- ja Tolliamet.  
 
Ohujuhtumitest teavitamine 

 
Ohujuhtumitest teavitamine on seni Eestis puudulik, 2014 aastal esitati ainult 7 teadet. Kuigi 
ohujuhtumitest teavitamine on madal kõikides EL liikmesriikides, on  Eesti teavituste osas 
pingerea tagumises osas.  
 
Tegevus 2014 Muutus 

varasema 
perioodiga 
võrreldes 

Teavitatud Eestis toimunud ohujuhtumid 7 6 teatist 
rohkem 

Ohujuhtumi teavitused teistel liikmesriikidelt  1215 (Eestis kasutatavaid 
seadmeid 220) 

1,2 korda 
suurem 

 

Ohujuhtumistest teavitamiste, aga samuti teistes riikides registreeritud ohujuhtumitest 
edasiteavituste efektiivsust loodetakse samuti parandada edaspidi meditsiiniseadmete 
andmekogu laialdasema kasutuselevõtuga ning uute moodulite töölerakendamisega, lisaks 
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sellele meditsiiniseadmete professionaalsete kasutajate – ennekõike suurte haiglatele suunatud 
teavitus ning nõustamisega.  
 

2.5. Mürgistusteabekeskus 

 

Mürgistusteabekeskuse põhiülesandeks on tagada ööpäevaringselt mürgistusalase teabe 
edastamine ja kättesaadavus elanikkonnale, tervishoiuteenuse osutajatele ja koostööpartneritele 
infoliini 16662 vahendusel, aga samuti veebilehe, teabematerjalide ning infoürituste 
vahendusel. Mürgistusteabekeskus korraldab koostöös erakorralise meditsiini bürooga riigi 
vastumürkide varu. 2014 aastal töötas mürgistusteabekeskuses valdavalt osaajalise koormusega 
10 töötajat. 
 
Infoliin 

 

Alates 2012. aastast töötab mürgistusinfotelefon 24/7 põhimõttel, mille tulemusena kõnede arv 
ja kõned ägedate mürgistuste korral praktilisel kahekordistusid aastaga. Ka 2014 aastal nii 
kõnede üldarv kui ka kõnede arv ägedate mürgistuste korral kasvas. 24% kõnedest on tehtud 
meditsiinipersonali poolt, mis osutab mürgistusteabekeskuse töö erialasele professionaalsusele.  
 

 
 

 

On täheldatav positiivne  korrelatsioon mürgistusteabekeskuse töö ja kiirabi väljakutsete osas 
seoses ägedate mürgistustega. 
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Ennetustöö 

 
Et üheks kõige olulisemaks sihtrühmaks, kellega seotud mürgistuste arv jätkab kasvamist, on 
väikesed lapsed (2014. aastal kuni 5-aastaste lastega mürgistusjuhtumite arv 47% 
mürgistusteabekeskuse juhtumite üldarvust), valmis 2014. aastal koostöös sidusgruppidega 
ennetusteemat käsitlev lasteetendus ja põrandamäng 
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Vastumürkide varu 

 
Vastumürkide varu on soetab Terviseamet riigieelarves selleks ettenähtud vahendite eest ja 
need antakse tasuta kasutamiseks haiglavõrgu arengukava haiglatele.  Vastumürkide 
kasutamiseks on mürgistusteabekeskuse kliinilised konsultandid koostanud käsiraamatu. 
 

2.6. Töötervishoiu büroo  

 
Töötervishoiu büroo analüüsib töötajate kutsehaigestumist ning tööst põhjustatud haigestumist, 
osaleb riiklike töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja korraldab nende elluviimist, 
selgitab välja töötervishoiuspetsialistide vajaduse ja teeb ettepanekuid 
töötervishoiuspetsialistide koolitustellimuse koostamiseks ja täienduskoolituseks. Kuni 1. 
juulini 2014 registreeriti Terviseametis ka töötervishoiuteenuse osutajaid. 2014.a töötas büroos 
kaks ametnikku. 
 
Töötervishoiuteenuse osutajad 

 
Töötervishoiuteenus jaguneb meditsiiniliseks ja mittemeditsiiniliseks töötervishoiuteenuseks. 
Meditsiinilist töötervishoiuteenust osutavad töötervishoiuarst koos terviseõega (varem 
töötervishoiuõde) ja mittemeditsiinilist teenust tööhügieenik, ergonoom, tööpsühholoog.  
 
Seisuga 31.12.2014 oli registreeritud töötervishoiuteenuse osutajad järgmiselt: 
 
Meditsiiniline töötervishoiuteenus 
(Terviseameti tegevuslubade arv) 

52 

Tunnustatud tervisekontrolli teostajad 
meresõiduohutuse seaduse alusel 

30 

 
Mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajate tegutsemisõigustega seoses toimus 2014. 
aastal oluline muudatus – registreerimine asendus ettevõtjate poolt majandustegevusteate 
esitamise kohustusega. Muudatus on seotud 01.07.2014 jõustunud majandustegevuse 
seadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja ohutuse seaduses toimunud muudatustega. Kui 
varasemalt tegi Terviseamet otsuse töötervishoiuteenuse  osutaja  registreerimise või 
registreerimisest keeldumisest taotleja poolt esitatud dokumentide alusel, siis alates 01.07.2014 
jõustunud seadusandluse alusel peavad juriidilised isikud, kes soovivad töötervishoiuteenuseid 
osutada, esitama majandustegevusteate majandustegevuse registrisse.  Töötervishoiuteenuse 
osutajad, kes registreeriti Terviseametis enne 01.07.2014, on kantud üle majandustegevuse 
registrisse. Seisuga 31.12.2014 oli majandustegevuse registris kokku 52 töötervishoiuteenuse 
osutajat.  
 
 

Kutsehaigestumine ja tööst põhjustatud haigestumine 

 
Töötajate kutsehaigestumist ja tööst põhjustatud haigestumise analüüs toimub retrospektiivselt,  
analüüsile eelneva aasta andmete alusel. Töötervishoiuarstid diagnoosisid 2013. aastal kokku 
56 kutsehaigestumist. Tööst põhjustatud haigestumine registreeriti 190 juhul (joonis 1). 
Kutsehaigetest 77% olid naised ja 23% mehed. Kutsehaigete keskmine vanus oli 51,7 eluaastat, 
meestel 54,6 ja naistel 50,8 eluaastat.  
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Aastal 2013 oli 9,0 kutsehaigestumist ja 30,6 tööst põhjustatud haigestumist 100 000 töötaja 
kohta.  
 
Kutsehaigustest diagnoositi enim luulihaskonna- ja sidekoehaigusi (79%), järgnesid 
närvisüsteemihaigused (15%), kõrva- ja nibujätkehaigused (3%), hingamiselundite haigused 
(1%) jm (tabel 1).  
 
 
Kutsehaigus 2013 

 Luulihaskonna- ja sidekoehaigused 79% 

 Närvisüsteemihaigused 15% 

 Kõrva- ja nibujätkehaigused 3% 

 Hingamiselundite haigused 1% 

 Vereringeelundite haigused 0,5% 

 Naha- ja nahaaluskoe haigused 0,5% 

 Välispõhjuste toime tagajärjed 1% 

 
Närvisüsteemihaigustest diagnoositi kõige rohkem karpaaltunneli sündroomi (23 diagnoosi), 
sisekõrvahaigustest diagnoositi müratekkelist kuulmisnõrkust (5 diagnoosi) ning 
lihasluukonna- ja sidekoehaigustest rakenduse, ülepingutuse ja survega seotud pehmete kudede 
muid haigusseisundeid (32 diagnoosi). 
 
Tööst põhjustatud haigestumise korral diagnoositi sagedamini lihasluukonna- ja sidekoehaigusi 
(74,9%), järgnesid närvisüsteemihaigused (15,7%), kõrva- ja nibujätkehaigused (5,5%), naha- 
ja nahaaluskoe haigused (2,1%) jm (joonis 2). 
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Lihasluukonna- ja sidekoehaigustest diagnoositi kõige rohkem rakenduse, ülepingutuse ja 
survega seotud pehmete kudede muud haigusseisundid (82 diagnoosi), liigesevalu (58 
diagnoosi) ja õlavarre pöörajalihaste kõõluskätise sündroomi (43 diagnoosi), 
närvisüsteemihaigustest diagnoositi enim aga karpaaltunneli sündroomi (61 diagnoosi). 
 
Põhjalik ülevaade töötajate kutsehaigestumisest ja tööst põhjustatud haigestumisest on leitav 
Terviseameti koduleheküljelt (Tervishoid -> Töötervishoid -> Aruanded). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

74,9%

15,7%

5,5%
2,1% 1,6% 0,2%

Lihasluukonna ja sidekoehaigused (74,9%)

Närvisüsteemihaigused (15,7%)

Kõrva- ja nibujätkehaigused (5,5%)

Naha- ja nahaaluskoe haigused (2,1%)

Hingamiselundite haigused (1,6%)

Mujal klassifitseerimata sümptomid,
tunnused (0,2%)
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3. KESKKONNATERVIS 

3.1. Joogivesi 

Eesti tarbijad saavad oma joogivee suuremalt jaolt põhjaveest (62% tarbijatest), pinnavett 
(38%) kasutatakse vaid Tallinnas, Narvas ning Auveres. 

2014. aastal oli Eestis Terviseameti järelevalve all 1085 veevärki, mis varustasid joogiveega 
kokku 1 109 755 tarbijat ehk 84,6% Eesti rahvastikust. Veevärkide hulk Eestis väheneb 
stabiilselt (2007 - 1235 veevärki, 2014 – 1085 veevärki), sest paljud väiksemad veevärgid 
liituvad suurematega, et tagada tarbijale kvaliteetne joogivesi. Eestile on iseloomulik väikese 
tootlikkusega ühisveevärkide rohkus. 

Veevärkide jaotus tootmismahu järgi 

 

Joogivee kvaliteeti hinnatakse mikrobioloogiliste-, keemiliste- ning indikaatornäitajate alusel. 
Eesti joogivee kvaliteet on viimaste aastatega märgavalt paranenud. Paranenud on joogivee 
kvaliteet nii mikrobioloogiliste, keemiliste kui ka indikaatornäitajate osas (Tabel 1). 

Tabel 1. Mittevastava kvaliteediga ühisveevärgi joogivett kasutavate tarbijate osakaal (%) 

Aasta Mittevastavus 
mikrobioloogiliste 
näitajate osas (%) 

Mittevastavus 

keemiliste näitajate 

osas (%) 

Mittevastavus 

indikaatorite osas (%) 

2007 0,01 8,9 26,0 

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 

 

36,03%

51,98%

10,05% 1,94%

kuni 10 m³/ööpäevas 10 - 99 m³/ööpäevas

100 – 999 m3/ööpäevas üle 1000 m3 ööpäevas
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Veevõrgu kaudu levivaid haigestumiste puhanguid registreeriti Eestis viimati 1996. aastal. 
2014. aastal esines Eestis 16 ühisveevärgis mikrobioloogiliste piirnormide lühiajalisi ületamisi, 
kuid aasta lõpuks vastasid kõik veevärgid mikrobioloogilistele nõuetele.  

Keemilistele näitajatele kehtestatud nõuetele mitte vastavat joogivett said 0,31% 
ühisveevärgivett kasutavatest tarbijatest. Keemilistele näitajatele ei vastanud 16 veevärki. 
Kõige rohkem probleeme oli fluoriidide piirsisalduse ületamisega. Fluoridiid  joogivees on 
looduslikku päritolu.  

Kõige enam esines veevärkides probleeme indikaatornäitajate ületamisega. Indikaatornäitajad 
mõjutavad vee organoleptilisi omadusi. Nende näitajate piirsisalduste ületamisel halvenevad 
tarbijate vee kasutamise tingimused ning elukvaliteet, kuid otsest ohtu tervisele ei ole. Nende 
näitajate osas mittevastavat vett tarbis 2,35% ühisveevärgi vett kasutavatest tarbijatest. 
Sagedaseim probleem oli raua piirsisalduse ületamine, mis võib põhjustada kahjustusi 
koduseadmetele.  

Põhja-Eestis on mõõdetud kõrgenenud radionukliidide sisaldust Cm-V põhjavee puurkaevude 
joogivees, samuti on avastatud kõrgenenud sisaldust ka O-C põhjavee kihis. Keskkonnaameti 
kiirgusosakonna poolt seni puurkaevude efektiivdooside suhtes tehtud riskihindamise põhjal on 
leitud, et juhusliku iseloomuga tervisekahjustuse tekkimine on vähetõenäoline. 

Suurem osa Eesti elanikest tarbib kvaliteetset ning tervisele ohutut joogivett ning joogivee 
kvaliteet paraneb stabiilselt, seoses ulatuslike veetöötlusjaamade ning torustike remonditööde 
ja rekonstrueerimistega.  

Rohkem infot: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/jarelevalve-tulemused.html 

Ühisveevärgi tarbijad saavad oma veekvaliteediga tutvuda Terviseameti avalikus andmebaasis: 
http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV 

 

3.2. Looduslik mineraalvesi 

Eestis toodetakse 2014. aasta seisuga nelja tunnustatud loodusliku mineraalvett: Häädemeeste 
Goodmens, Värska, Värska Originaal, B´Est.  

2014. aastal läbiviidud sihtuuringu käigus uuris Terviseameti Ida Talitus viit Eesti turul oleva 
teistes Euroopa riikides tunnustatud mineraalvee vastavust nõuetele. Kõigi viie kontrollitud 
loodusliku mineraalvee vesi vastas kehtestatud nõuetele, kuid ühe mineraalvee osas võeti 
ühendust päritoluriigi pädeva asutusega, et täpsustada veekvaliteeti. Kontrolliti 20 loodusliku 
mineraalvee ja allikavee märgistust, millest kahe loodusliku mineraalvee märgistus ei vastanud 
nõuetele. 
Sama uuringu käigus analüüsiti nelja Eestis toodetavat looduslikku mineraalvett 
mikrobioloogiste näitajate osas, mittevastavusi ei tuvastatud. 

3.3. Ujulad 

2014. aastal oli Terviseameti järelevalve all 189 ujulat 336 basseiniga. Kooli ujulaid oli 31, 
koolieelse lasteasutuse ujulaid 47, üldkasutatavaid 90 ning muid ujulaid 21 (nt. haiglad, 
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sanatooriumid, puhkeasutused jne). Neist 4 basseini oli Soome ja Rootsi vahel sõitvatel 
laevadel. 

Tabel 1. Ujulate arv maakonniti ning liigiti 2014. a 
 

MAAKOND UJULATE 

ARV 

BASSEINIDE 

ARV 

UJULA TÜÜP 

kool koolieelne 

lasteasutu

s 

Üldkasuta-

tav 

muu 

 Harjumaa 79 144 11 18 37 13 

 Hiiumaa 1 2 0 0 1 0 

 Ida-Virumaa 30 43 8 9 12 1 

 Jõgevamaa 2 3 0 0 2 0 

 Järvamaa 7 8 0 5 2 0 

 Läänemaa 3 8 0 0 3 0 

 Lääne-

Virumaa 

8 13 1 2 5 0 

 Põlvamaa 4 8 0 1 2 1 

 Pärnumaa 15 42 1 3 10 1 

 Raplamaa 4 6 0 2 2 0 

 Saaremaa 11 19 3 1 6 1 

 Tartumaa 12 17 4 3 3 2 

 Valgamaa 3 10 1 0 2 0 

 Viljandimaa 5 6 2 1 1 1 

 Võrumaa 5 7 0 2 2 1 

  KOKKU 189 336 31 47 90 21 

 

Viimastel aastatel on ujulate arv taas suurenenud. Võrreldes 2013. aastaga on ujulate arv 
suurenenud 8 võrra ja basseinide arv 32 võrra (joonis 2).  
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  Joonis 1. Ujulate arv aastatel 2004-2014 

Järelevalve käigus kontrolliti 2014 aastal 187 ujulat 375 korral. Ujulate omanikele tehti viis 
ettekirjutust ning 31 märgukirja. Seoses ujulatega laekus kaheksa kaebust, millest kaks olid 
põhjendatud. 

Suurem osa ujulatest teostas basseinivee laboratoorseid uuringuid nõuetekohase sagedusega. 
Võrreldes 2013. aastaga ei ole proovivõtu sageduse osas nõuetele vastavate basseinide arv 
oluliselt muutunud. Kui 2013. aastal ei olnud laboratoorsete uuringute sagedus piisav 73 ujula 
120 basseinis (40% basseinides), siis 2014. a ei vastanud proovivõtu sagedus nõuetele 73 ujula 
116 basseini puhul, mis teeb 35% kõigist basseinidest. 

Sarnaselt eelmistele aastatele osutus 2014 aastal ujulatele kõige suuremaks probleemiks 
basseinivee nõuetekohase vaba ja seotud kloori taseme hoidmine. Koostatud infomaterjalid  TA 
kodulehele kloorist basseinivees ja õhus.                                           

Rohkem infot Terviseameti kodulehel: 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/jarelevalve-tulemused.html 

3.4. Suplusvesi  

Suplusvee seiret teostati kogu suplushooaja jooksul kõigis 54 avalikus supluskohas.  

Supluskohtade veekvaliteet peab vastama Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 74 
„Nõuded suplusveele ja supelrannale” nõuetele. Võetud proovides jälgiti kahe indikaator 
bakteri Escherichia coli ja soole enterokokkide hulka. Lisaks mikrobioloogilistele uuringutele 
kontrolliti veepinna puhtust ka visuaalselt. Kontrolliti, et veepinnal või rannas ei oleks nafta või 
õli jääke, klaasi-, plastiku- kummi- ja muude jäätmete olemasolu. Ka jälgiti potentsiaalselt 
toksiliste sinivetikate poolt põhjustatud õitsengute esinemist. 

Suplusvee kvaliteeti hinnatakse ja supluskohad klassifitseeritakse peale iga suplushooaja lõppu. 
Esimest korda sai seda teha peale 2011. aasta suplushooaja lõpu, kuna selleks hetkeks oli koos 
klassifitseerimise jaoks nõutav 4 aasta suplusvee andmete kogu.  Vastavalt andmekogu põhjal 
arvutatud protsentiilide väärtuste alusel klassifitseeritakse supluskohad nelja kvaliteediklassi: 
„väga hea”, „hea”, „piisav” ja „halb”. 
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2014. aastal klassifitseeriti enamus supluskohti (33) klassi „Väga hea”, 7 klassi „Hea”, 3 klassi 
„Piisav” ning 3 klassi ”halb”. Hinnangut ei saanud anda kaheksale supluskohale, kuna tegemist 
on uute supluskohtadega ja meil puudub piisav arv proove või ei vastanud proovivõtusagedus 
nõuetele. 

Ametlike supluskohtade klassifikatsioon 2014. a: 

 

Rohkem infot Terviseameti kodulehel:  
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi.html 

  

3.5. Koolide ja koolieelsete lasteasutuste õppekeskkond 

Terviseameti poolt vaadatuna on hea tõdeda, et aasta-aastalt tõuseb nende koolide osakaal, kus 
pingutatakse selle nimel, et lastele oleks tagatud arenguks sobivad tingimused.  

3.5.1. Koolieelsed lasteasutused  
 
Võrreldes 2013. aastaga kasvas lasteaedade arv (joonis). 
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2014.a. oli järelevalve all 731 lasteasutust (2013.a 725 lasteasutust, 2012. a 709), neist 
kontrolliti 716 ehk 98% , 2013. aastal 656 ehk 90%.  

Tabel 1. Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitsealane hinnang Parma indikaatorite järgi 

 

Joonis 2 

 

 

Koolieelsete lasteasutuste olukord võrreldes eelmiste aastatega  on mõnevõrra paranenud tänu 
lasteasutuste osalistele renoveerimistele ja uute lasteasutuste ehitamisele.  

Koos nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonnaga viidi koolieelsetes lasteasutustes läbi 
kampaania „Puhtad käed“. Inspektorid külastasid 73 lasteasutust, kus jagati teadmisi õigest 
kätepesust 1546 koolieelikule. Laste ja õpetajate tagasiside oli väga positiivne. 

0 20 40 60 80 100 120

Isikliku hügieeni tagamise tingimused tagatud

Nõuetele vastava joogiveega varustatud

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused on…

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus

Viibimine hoonetes, kus on piisav ventilatsioon

Viibimine hoonetes, kus on piisav tehisvalgustus

Osakaal asutuste üldarvust %

2014.a. 2013.a. 2012.a.

Indikaatorid Osakaal asutuste üldarvust, % 

2012.a 2013.a  2014.a 

Isikliku hügieeni tagamise tingimused tagatud  100 100 100 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud 99 100 100 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv  0 0 0 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused on 

tagatud  

100 100 100 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus  1,5 1,2 1 

Viibimine hoonetes, kus on piisav ventilatsioon  86 89 93 

Viibimine hoonetes, kus on piisav tehisvalgustus Hinnang 

ei ole 

tehtud  

95 95 
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3.5.2. Koolid 
 

2014.aastal oli Terviseameti järelevalve all 590 kooli, neist kontrolliti  431 ehk 73%. 2013 
aastal oli koole 593 kooli, neist kontrolliti  380 kooli ehk 64 %.  

2014.a jätkas Terviseamet osalemist WHO projektis "Surveys in schools" (koolide keskkonna 
hindamine). Projekti alustati 2013.a. ning 2014.a. toimus andmete kogumine, sisestamine ja 
edastamine WHO-le.  Eestist osales projektis neli kooli: kaks Ida-Virumaalt ja kaks Lääne- 
Virumaalt, igast koolist kolm klassi.   

Lisaks korraldati sihtuuring „Õpilaste tervist toetav keskkond koolis. Valgustuse seisund 
koolides.“, eesmärgiga saada ülevaade koolide õpikeskkonna valgustuse seisundist.  

Uuriti 14 kooli, mõõtmisi tehti 65 õpperuumis ja 61 õpperuumis mõõdeti seinatahvli valgustust.  

Valgustus vastas nõuetele 97% õpperuumidest,  seinatahvli valgustus vastas nõuetele 79% 
klassidest.   

2004.a. uuris tollane Tervisekaitseinspektsioon valgustustihedust 152 koolis (23% kõikidest 
koolidest). Mõõtmised tehti siis 911 õpperuumis. Ainult 50% õpperuumidest vastas toona 
valgustatus tervisekaitseõuetele.  

 

 

Koolide tervisekaitsealane hinnang Parma indikaatorite järgi 

Indikaatorid Osakaal asutuste üldarvust, % 

2012.a. 2013.a. 2014.a. 

Isikliku hügieeni 

tagamise tingimused 

tagatud 

99 100 100 

Nõuetele vastava 

joogiveega 

varustatud 

97 97 100 

0%

50%
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150%

2004.a. 2014.a.

Valgustuse seisund koolides ( 2004.a ja 2014a. uuringute 
tulemused)
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Joogiveest tingitud 

nakkuspuhangute arv 

0 0 0 

Liikumise ja kehalise 

tegevuse tingimused 

on tagatud 

97 97 97 

Viibimine hoonetes, 

kus on niiskus ja 

hallitus 

0,7 1 2 

Viibimine hoonetes, 

kus on piisav 

ventilatsioon 

82 85 86 

Viibimine hoonetes, 

kus on piisav 

tehisvalgustus 

94 94 94 

 

Joonis 5. Hinnatud koolid 

  

 

3.6. Sotsiaalteenused 

2014.aastal kuulusid Terviseameti järelevalve alla järgmised sotsiaalteenuseid osutavad kohad. 

• Lapsehoiuteenuse osutamine, 264 kohta 
• Asenduskoduteenuse osutamine, 57 kohta. 
• Hoolekandeteenuse osutamine 285 kohta, neist 16 olid  laste hoolekandeasutused.   
• Erihoolekandeteenuse osutamine,  132 kohta. 
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157 lapsehoiuteenust pakkuvatest kohtadest asuvad Tallinnas, mis moodustab 59%. 2014 aastal 
väljastati Tallinna ja Harjumaa piirkonnas 46 tervisekaitsenõuetele vastavuse tõendit 
lapsehoiuteenuse osutajatele.  

Asenduskodude arv suurenes 2013 aasta 53-lt 2014 aastal 57-ni. Nende tervisekaitsealane 
seisud on jäänud eelmise aasta tasemele.    

Enamus täiskasvanute hooldekodudest paikneb kohandatud hoonetes ning seoses sellega ei ole 
kõikides hoonetes tagatud ruumide vajalik koosseis. Kuna nõudlus on pakkumisest suurem, siis 
ei peeta kinni normpindadest inimese kohta ning on olukordi, kus toad on üle rahvastatud. 
Lisandunud uued hoolekandeasutused  Tootsis ja Vahenurmes ei lahenda probleemi täielikult.  

Terviseameti Lääne talitus uuris 2014. aastal hoolekandeasutuste järelevalve käigus, kui palju 
klientidest tegelikult iseseisvalt hügieeniruume külastab ja kas valamute, dušikohtade ning 
tualetipottide arv on nõuetekohane. Uuringu näitas, et hügieeniruumide sisseseade vastas  
iseseisvalt liikuvate klientide arvule ja kehtivatele tervisekaitsenõuetele.   

3.7. Toitumise korraldus 

96% koolidest ning 98% koolieelsetest lasteasutustest on üldnõuded 
toitlustamise  korraldamisele täidetud. Vähestel koolidel ja koolieelsetel lasteasutustel on 
nõuded täidetud puudustega. Nõuded toiduenergia ja põhitoitainete sisalduse osas on täidetud 
81% kontrollitud koolidest ning 71% lasteaedadest. Nõuded menüü koostamisele on täidetud 
86% kontrollitud koolidest ning 90% lasteaedadest. Lasteasutuste järelevalve tulemuste 
võrdlusest 2012-2014. a on näha, et paranenud on asutuste toitlustajate menüü koostamise 
oskus. Probleeme on maakondade äärealadel paiknevate lasteasutuste värskete puu- ja 
köögiviljade ning värske kalaga varustamisel. Sageli on valkude ja rasvade sisaldus 
lasteasutuste menüüs üle normi ning süsivesikute sisaldus alla normi, kuid ööpäevane 
toiduenergia vastab nõuetele.  

Toitlustamise nõuete täitmist kontrolliti 31% laste hoolekandeasutustes ja 60% täiskasvanute 
hoolekandeasutustes. Arvutatud keskmine toiduenergia-ja makrotoitainete sisaldus vastas 
nõuetele. Toitlustamist kontrolliti lisaks 48% tervishoiuasutustes, kõikides lastelaagrites ja 16% 
kinnipidamisasutustest, kust esitati seitse kaebust, kuid need tunnistati menetluse käigus 
põhjendamatuteks. 

 

3.8. Teenuste terviseohutus 

2014. a oli tegutsevaid ilu-ja isikuteenuste ettevõtteid 2376. Järelevalve käigus kontrolliti 468 
ettevõtte vastavust kehtivatele nõuetele. Ilu-ja isikuteenuste turule on lisandunud palju 
multifunktsionaalseid teenuse osutajaid. Lisaks klassikalistele iluteenustele pakutakse palju 
aparaatidega teostatavaid protseduure, juukse-ja ripsmepikenduste paigaldamist, nahka läbivaid 
protseduure. Inspekteerimiste põhjused ilu-ja isikuteenuste valdkonnas: uutele ettevõtetele 
hinnangu andmine, ettevõtte ruumide või omaniku vahetus, kaebus, vihje, korraline kontroll. 
Aasta jooksul registreeriti 14 kaebust, neist 4 oli põhjendatud. Peamised probleemid: 
tervisetõendite puudumine või aegumine, esmaabivahendite puudumine, valamu/WC ja 
personaliruumi puudumine tööruumide koosseisust, ruumide halb olukord ning puudulik 
tööhügieen. 
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Terviseriskide maandamiseks on koosatud ja avalikustatud TA kodulehel  juhend   
"Verenakkuste leviku vältimine nahka läbistavate ilu- ja isikuteenuste osutamisel“.        

Tegutsevaid majutusettevõtteid oli 1562, nendest kontrolliti 324. Laekus 5 kaebust, millest neli 
olid põhjendatud. Taas on esile kerkinud probleem lutikatega seoses. Järelevalve käigus sageli 
esinenud puudused: koristusvahendite nõuetele mittevastav hoidmine, hügieenikottide 
puudumine tuelettruumis, aegunud või puuduvad esmaabivahendid ja tervisetõendid, nõuetele 
mittevastav tubade sisustus, voodiinventari vahetamise vajadus, kulunud või määrdunud 
vaipkatted, ruumide remondi vajadus, hallitus niiskemates ruumides. 

 

3.9. Füüsikalised ohutegurid 

Füüsikaliste ohutegurite hulka kuuluvad mikrokliima, valgustus, vibratsioon, 
elektromagnetkiirgus ning müra.  

Järelevalve füüsikaliste tegurite valdkonnas toimub kolmes suunas:  

� planeeringutele  hinnangu andmine 
� pisteliste sihtuuringute läbiviimine 
� kodanike kaebuste lahendamine  

Aastas esitatakse Terviseametile keskmiselt 80 kuni 120 kaebust füüsikaliste ohutegurite kohta. 

2014. a. moodustasid pöördumised seoses müraga 95% juhtudest. Müra osas võib avaldused 
jaotada järgmiselt: 

� Liiklusmüra - 9 % 
� Hoonete tehnokommunikatsioonide müra - 25,7 % 
� Hoonetes paiknevate objektide müra (söögikohad, kaupluste kompressorid jne) – 6,4 % 
� Tööstusmüra - 39,7 % 
� Muud allikad - 19,2 % 

Üle 48% kaebustest on seotud keskkonnamüraga. Teine osa suurusjärgus 51% on seotud 
hoonete sisese ja muudest allikatest tuleneva müraga. 

2014. aastal esitati Terviseametile füüsikaliste ohutegurite kohta 82 kaebust. Neist seoses 
müraga 78 pöördumist. 

Mitteioniseeriva kiirgusega seotud kaebusi 2014 aastal ei olnud. Kahel juhul pöörduti seoses 
häiriva vibratsiooniga. 
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Kokkuvõte Terviseameti talituste kaupa 

 

 

Korraldatud ja läbiviidud sihtuuringud: 

•  „Elektromagnetväljade mõõtmine elamisalal” 
(http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/fueuesikalised-tegurid.html). 
Elektromagnetväljade mõõdistused teostati Kloostrimetsa RTVJ (Tallinna teletorni) ja 
Orissaare RTVJ lähiümbruse elamisaladel; 

• „Peterburi maanteelt ja Väo karjäärist lähtuv liiklus- ja tööstusmüra“  
(http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/fyysikalised_tegurid/mur
a/Sihtuuringu_hinnang_2013.pdf ); 

• „Liiklusmüra koolide hoonestatud alal” 
(http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/haridus_ja_sotsiaal/Sihtu
uring_Liiklusmura_Tallinna_koolide_hoonestatud_alal.pdf ); 

 

Raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastamine  

2014 aastal väljastati 2214 raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastust 
Raadiosageduste kasutamise tingimuste tervisekaitsealaseid uuringuid teostati 40-l juhul.  

Võrreldes eelmise aastaga on kooskõlastuste arv suurenenud üle 2,5 korra. Suurenemine on 
seotud 4G võrgu arenduse ja laienemisega. 

Projektid: 

1) Käivitati KIK-i poolt finanseeritud projekt  "Põlevkivi tervisemõju uuring"  
2)  Tööd jätkas Terviseameti Keskkonnatervise Uuringute Keskus (KTUK). Keskuse tegevust 
finantseeritakse Euroopa Liidu struktuurivahendite programmist „Tervishoiuteaduste 
võimekuse edendamise programm „TerVE“. Loodud on  keskkonnatervise andmebaas. 
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4.	KEMIKAALIOHUTUS		

4.1. REACH- ja CLP*-määrusega seotud tegevused 

 

4.1.1. Aine hindamine  
 

Aine hindamise eesmärk on välja selgitada, kas aine kujutab endast riski inimeste tervisele 
ja/või keskkonnale. Siiski mitte iga ainet ei käsitleta ainehindamisel ega lisata selleks ühenduse 
hindamisplaani, vaid ainult teatud kriteeriumitele vastavaid aineid.  

4,4’-metüleendifenüüldiisotsüanaat (4,4’-MDI) 

2014. aastal jätkus 2013. aastal alustatud 4,4’-MDI hindamine. Eesti lisas MDI hindamisplaani 
lähtudes aine olemuslikest omadustest: võimalik CMR ja PBT aine, teadaolev sensibiliseerija. 
Selleks, et selgitada välja mainitud aine omadused ja teha kindlaks, kas aine põhjustab riski või 
mitte tuli aine hindamise käigus läbi töötada kogu olemasolev kättesaadav teave aine kohta. 
Kui on vaja riskide ohjatuse väljaselgitamiseks küsida lisateavet koostab pädev asutus otsuse 
eelnõu, mida on võimalik registreerijal kommenteerida ja sellest tulenevalt ka andmepaketti 
uuendada. 4,4´-MDI registreerija on lisateabe nõudest tulenevalt seda teinud.  

Põlevkivibituumen 

Varem direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt hindamisel olnud põlevkivibituumen lisati KOO 
ettepanekul 2014.-2016. aasta ühenduse hindamisplaani (CoRAP) vastavalt REACH-määruse 
artiklile 45(5). Eesmärgiks oli hinnata aine toimikus esitatud teavet aine identifikatsiooni 
andmete ülekandmise võimalikkuse, kokkupuute ja aine kantserogeensete, 
reproduktiivtoksiliste ning püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste/väga püsivate ja väga 
toksiliste (PBT/vPvB) omaduste kohta ning teha kindlaks riskide olemasolu või nende 
väljaselgitamiseks võimaliku lisateabe vajalikkus.  

Põlevkivibituumeni hindamise käigus tehti koostööd aine registreerija, Euroopa 
Kemikaaliameti (ECHA) kolleegide ja ekspertidega teistest riikidest. Aasta lõpuks oli suurem 
osa toimikus esitatud teabest hinnatud ja aruande kavand osaliselt koostatud. Hindamine jätkub 
2015. aastal. 

4.1.2. Toimiku hindamine REACH-määrusest tulenevalt 
 

Aasta jooksul vaadati KOOs läbi 349 katsetamisettepanekut ning vastavuse kontrolli eelnõud, 
esitati neli täiendusettepanekut. 

Komiteed, võrgustikud ja töörühmad  

ECHA liikmesriikide komitee töö raames menetleti 137 ECHA otsuste eelnõud, mis tulenesid 
toimikute vastavuse kontrollimisest, katsetamisettepanekutest ja ainete hindamisest. 
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.  
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4.2. Biotsiidiseaduse ja biotsiidimäärusega (528/2012/EL) seotud 

tegevused 

 

Registreerimistaotluste menetlemine ja registreerimistunnistuse väljastamine 

Aasta jooksul väljastati 94 biotsiidi registreerimistunnistust.  

Loa taotluste hindamine ja loa väljastamine 

Loa paralleelseks vastastikuseks tunnustamiseks esitati 11 taotlust. Loa järjestikuseks 
vastastikuseks tunnustamiseks esitati 10 taotlust. Väljastati kokku 10 luba kaheksale 
rodentitsiidile ja kahele puidukaitsevahendile, mis kanti Euroopa biotsiidiregistrisse (R4BP3).  

Esitati 19 rodentitsiidi loa uuendamise taotlust. Vastavalt EL komisjoni rakendusotsusele (EL) 
2014/397/EL pikendati biotsiidiregistris difenaakumit sisaldavad rodentitsiidide load.   

Loa muudatuseks esitati 15 taotlust, eesmärgiga muuta loa tingimusi ja klassifikatsiooni 
vastavalt CLP-määrusele.  

 

Joonis 1. Esitatud taotlused 2014. aastal. 

Huvitatud osapoolte nõustamine  

REACH kasutajatoele laekus 37 päringut, CLP kasutajatoele laekus 70 päringut ja biotsiidide 
teemal esitati 169 päringut.  

   

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga korraldati teavituskampaania „Märka ohtu“, mille eesmärk 
on juhtida tähelepanu kemikaalide märgistuse tähtsusele.  
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Ettekannetega esineti biotsiidide teemal Põllumajandusministeeriumi korraldatud toiduga 
kokku puutuvate materjalide alasel teabepäeval, Eesti Infektsioonikontrolli Ühingu 
korraldataval teabepäeval, Eesti Desinfektsiooni-ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidu korraldatud 
kahjuritõrjujate koolitusel. Ettekandega „REACH ja kosmeetika“ osaleti Sotsiaalministeeriumi 
rahvatervise osakonna poolt korraldatud kosmeetika teabepäeval. Viidi läbi asutusesisene 
seminar, mis puudutas aine hindamist. 

 

4.3. Keemiarelvade keelustamise konventsioonist tulenevad ülesanded 

Keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende 
hävitamise konventsiooni (CWC) nimekirjades olevate kemikaalidega seotud tegevuste ning 
diskreetsete orgaaniliste ühendite tootmise kohta Eestis kogutud teabe põhjal koostati iga-
aastane vormikohane deklaratsioon elektroonilises deklaratsiooni koostamise programmis 
EDNA (Electronic Declarations tool for National Authorities), mis edastati Välisministeeriumi 
kaudu Keemiarelva Keelustamise Konventsiooni Organisatsiooni (OPCW) sekretariaati 
Haagis. 

Osaleti CWC artikkel XI rakendamise küsimustele keskenduvas meeskonnatöös, mille 
tulemusena prioriseeriti regiooniti ja ka regioonide vaheliselt 1-2 olulist tegevust tuues välja 
artikli XI rakendamise raames olevad võtmeelemendid ja oodatavad tulemused. Lõppraport 
edastati OPCW täitevnõukogule otsustamiseks. 

CWC artikkel VII näeb ette, et iga osalisriik võtab piisavaid meetmeid, et täita CWCst 
tulenevaid kohustusi. Jätkates eelmisel aastal alustatut, analüüsiti osakonnas CWC rakendamist 
Eestis. Toodi välja vastutusalad, probleemid ja kitsaskohad ning edastati tulem kolleegidele 
Välisministeeriumist ning Sotsiaalministeeriumist edasiste tegevuste üle otsustamiseks.  

 

4.4. Tooteohutus  

 
Toote ohutuse kontrolli tõhustamiseks sõlmiti koostööleping Maksu- ja Tolliametiga (MTA). 
Koostöölepingu raames menetleti 83 MTA teadet 366 kaubaartikli kohta. Ekspertiiside ja 
kaubaartiklite arv on eelmise aastaga võrreldes tunduvalt kasvanud (vt tabel 1).  

 
Tabel 1. Maksu- ja Tolliameti teated ja kaubaartiklid. 

 
 
 
Nõuetele mittevastavaks või ohtlikuks tunnistati 49 (13%) kaubaartiklit, neist 55210 toodet. 
Nõuetele mittevastavaks või ohtlikuks tunnistatud kaubaartikleid ei lubatud vabasse 
ringlusesse.  Peamisteks probleemseteks kaubaartikliteks olid kosmeetikatooted. MTKst 
laekus 37 kontrollteadet (44%) kosmeetikatoodete kohta (vt joonis 1). Nõuetele 
mittevastavaks tunnistati 21 kaubaartiklit (ehk 56%). 
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Joonis 1. Tolliteatistes esinenud tooteliigid. 

 
 
Toote ohutuse järelevalve tegevuste kavandamise aluseks on Turujärelevalve programm.  
 
Sõlmiti koostööleping tarbijakaitseametiga.   
Hinnatud ja edastatud on 770 teadet ohtlike toodete kohta inspektoritele järelevalve 
teostamiseks (RAPEX). Teistest EL riikidest saadetud RAPEXi teate alusel sorteeritakse 
Terviseameti pädevusse kuuluvad teated ning Terviseameti järelevalveinspektorid kontrollivad 
ohtlike toodete olemasolu Eesti turul. 2014. aastal teavitas Terviseamet Eesti turul avastatud ja 
turult kõrvaldatud 12 ohtlikust tootest RAPEX kiirteavitamissüsteemi kaudu. Kokku kõrvaldati 
ringlusest 2323 toodet(6 mänguasja, 5 kosmeetikatoodet, 1 juveelitoode).  
 
 
Toodete kõrvaldamise põhjused olid: 

• ftalaatide sisaldus mänguasjades; 
• mänguasjade küljest väikeste osade eraldumine; 
• akustilistel mänguasjadel helirõhutaseme lubatud taseme ületamine; 
• nikli sisaldus juveelitoodetes. 

 
Piiripealsete toodete määratlemine 

 
Terviseameti juurde on loodud piiripealsete toodete eksperttöörühm, kuhu kuuluvad erinevate 
asutuste esindajad (Ravimiamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Põllumajandusamet, 
Tarbijakaitseamet). 2014 aastal on piiripealsete toodete eksperttöörühmas arutatud 41 toote 
määratlemist.  Läbivaadatud toodetest määratleti 11 – ravimina, 18 – kosmeetikatootena, 4 
biotsiidina, 6 meditsiiniseadmena, 2 tootena. 
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Joonis 2. Piiripealsete toodete määratlus. 

 

Järelevalve tulemuste analüüs tooteohutuse valdkonnas 

Turujärelevalve käigus kokku kontrolliti 1995 kaubaartiklit, millest suurema osa (43,3%) 
moodustavad kosmeetikatooted. Joonisel 3 on toodud kontrollitud toodete jaotus liikide kaupa. 
Kõige rohkem kontrolliti järelevalve käigus kosmeetikatoodete (43,3%) ja kemikaalide (34,1%) 
nõuetele vastavust.  
 

 

 
Joonis 3. Kontrollitud tooted liikide kaupa. 

Mittevastavaid tooteid on võrreldes eelmise aastaga turul avastatud 4,5% võrra vähem (vt joonis 
4). Kontrollitavate toodete arv järjest väheneb, mis on tingitud sihipärasemast ning süvendatud 
kontrollimistest. Seoses seadusandluse muutmisega on lisandunud viimaste aastate jooksul 
täiendavad nõuded kosmeetikatoodete, biotsiidide, kemikaalide ja mänguasjade valdkonnas. 
Igale kontrollimisele kulub rohkem aega, kuna kontrollid muutuvad keerulisemaks. Plaanis on 
muuta kontrollaktid spetsiifilisemaks, et arvestataks seadusandlusest tulenevate kõikide 
nõuetega.  
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Joonis 4. Turujärelevalve toodete üle 2004-2014. 
 
4.4.1. Kosmeetikatooted 

Büroo täidab kosmeetikatoodetest teatamise portaali (edaspidi CPNP) süsteemi 
haldusfunktsiooni ning kasutab portaali andmeid kosmeetikatoodete osas menetluste 
läbiviimisel. 2014. aastal teavitas CPNP portaali kaudu 3104 kosmeetikatootest 93 Eesti 
ettevõtet. 2013. aastal teavitas CPNP portaali kaudu 6787 kosmeetikatoodetest 89 Eesti 
ettevõtet. CPNP portaali käivitamise ajast on ennast portaalis registreerinud 268 Eestis 
kosmeetikatoodetega tegelevat ettevõtet.  

Kosmeetika määruse artikli 23 kohaselt tegeles Terviseamet ühe kosmeetikatootest tõsise 
soovimatu mõju (edaspidi TSM) juhtumiga, mis laekus Terviseameti TSM  veebiliidese kaudu. 
Juhtumi uurimisel ning toote nõuetele vastavuse hindamismenetlusse kaasati Terviseameti 
järelevalveosakond, kes tunnistas kosmeetikatoote ohtlikuks ning kõrvaldas selle turult. 
Informatsioon ohtlikust tootest edastati teistele liikmesriikidele RAPEX süsteemi kaudu. TSM 
vormikohane informatsioon edastati Euroopa Komisjonile ICSMS süsteemi kosmeetika 
määruse artikli 23 rakenduse kaudu. Kokku on Euroopa Komisjoni andmetel  ICSMS süsteemi 
kaudu edastatud liikmesriikidelt informatsiooni 260 TSM-i kohta. TSM-de arv liikmesriikide 
kaupa on toodud joonisel 5. 

 

 

Joonis 5. TSM-de arv liikmesriikides 2014 
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4.4.2. Korraldatud ja läbiviidud sihtuuringud 

1. Toodete (jalanõud ja kotid) kontroll dimetüülfumaraadi sisaldusele. 

Sihtuuringu käigus kontrolliti 12 toodet. Uuritud tooted vastasid REACH määruse XVII lisa 
punktis 61 toodud nõuetele. 

2.  Info kogumine nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest vastavalt PEMSAC 
projektile“. 

Sihtuuringu käigus kontrolliti tootjate, importijate ning levitaja juures 1070 kosmeetikatoodet. 
Nanomaterjale sisaldavaid kosmeetikatooteid on Eesti vastutava isiku poolt teavitatud 3 
(küünelakid, mille koostises on värvaine  Carbon Black, CAS nr.1333-86-4 nanovormis). 
Nimetatud nano vormis koostisainet sisalduvate toodete põhjalik kontroll toimub aastal 2015. 

3. Alla 3-aastastele lastele kosmeetikatoodete kontroll 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 
(IPBC) määramiseks.  

Sihtuuringu käigus kontrolliti 10 kosmeetikatoodet ning kõik vastasid nõuetele. 

4. Ftalaatide sisalduse uurimine lastetoodetes ja pehmetes mänguasjades.  
Sihtkontrolli käigus kontrolliti 15 toodet ning nendest ei vastanud nõuetele ftalaatide sisalduse 
osas 2 toodet. 

 


