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1. NAKKUSHAIGUSTE ESINEMINE JA IMMUNOPROFÜLAKTIKA 
Viimaste aastate jooksul on suurenenud puukidega levivate nakkuste osakaal ning vähenenud 

suguliselt levivate nakkuste osatähtsus. 

Nakkushaigustesse haigestumise struktuur, 1996 & 2006 & 2016 

 

 

Aastal 2016 iseloomustasid nakkushaiguste levikut Eestis järgmised epidemioloogilised 

tendentsid: 

 

1.1 Soolenakkused 

Soolenakkustesse haigestumise struktuur, 1996 & 2006 & 2016 

 

 



 
 

4 

 

 Esines kaks suurt salmonelloosi rühmaviisilist haigestumist lasteaedades; 

 Soolenakkuste etioloogilises struktuuris moodustasid 52% viiruslikud soolenakkused 

(rotaviirusenteriit, Norwalk-viirusnakkus, adenoviirusenteriit);  

 Suurenes kampülobakterenteriidi osakaal haigestumise struktuuris, muude bakter-

soolenakkuste osatähtsus ei muutunud või vähenes;    

 Rotaviirusenteriidi osakaal soolenakkuste struktuuris on märgatavalt vähenenud ning 

moodustas 2016. aastal 17,1%. Alates 2015. aastast on  vähenenud kuni 1-aastaste laste 

osakaal haigestumise struktuuris; kui 2011.-2014. a moodustasid alla 1- aasta vanused 

lapsed 13-19% haigete üldarvust, siis 2015.-2016. aastal oli nende osatähtsus 5,9-7,8%; 

 69,6% soolenakkustesse haigestunutest olid lapsed vanuses 0-14 aastat; 

 66,4% soolenakkustesse haigestunutest vajasid haiglaravi. 

 

1.2 Nakkushaiguste puhangud 

Kokku registreeriti 2016. aastal 18 rühmaviisilist viie ja enama haigusjuhuga haigestumist. 

Haigestunute üldarv oli 654. Hospitaliseerimist vajas 123 inimest, mis moodustab 20% 

puhangutes haigestunud inimeste üldarvust. 

 

Puhangute iseloomustus levikuteede lõikes: 

Kümme esinenud haiguspuhangut levisid olmeliselt, üks oli toidutekkeline ja seitse õhk-

piisklevi puhangut. 

 

Puhangute iseloomustus etioloogilise struktuuri lõikes: 

 Norwalki viirusnakkus – 8 puhangut, haigestus 292 inimest, hospitaliseeriti 78. 

 Rotaviirusenteriit – üks puhang, haigestus 5 inimest, hospitaliseeriti 4. 

 Salmonelloos – kaks haiguspuhangut, haigestus 182 inimest, hospitaliseeriti 10. 

 Gripp – 6 puhangut, haigestus 168 inimest, hospitaliseeriti 40. 

 Läkaköha – üks haiguspuhang, haigestus 7 inimest, kõik ravitud kodus. 

 

Puhangute iseloomustus esinemiskohtade lõikes: 

Haigla – 7; koolieelne lasteasutus – 3; kaitsevägi – 3; kool – 2; noortelaager – 1; vangla – 1; 

kodukolle – 1. 

 

Puhangute esinemise sesoonsus kvartalite lõikes: I kv - 9; II kv - 3; III kv - 1; IV kv - 5. 

 

 

1.3 Riikliku immuniseerimiskavasse kuuluvad vaktsiin-välditavad 

nakkushaigused  

Vaktsiin-välditavasse nakkushaigustesse haigestumise struktuur, 1996 & 2006 & 2016 
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 võrreldes 2015. aastaga haigestumine läkaköhasse ei muutunud; läkaköha haigete 

keskmine vanus oli 2016. aastal maksimaalne – 43 aastat;  

 ei registreeritud ühtegi punetiste haigusjuhtu; 

 registreeriti 2 leetrite sissetoodud haigusjuhtu täiskasvanutel, kohaliku nakkuse levikut 

ei olnud. 

 

1.4 Puukide vahendusel levivad nakkushaigused  

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

2015. aastaga muutusi ei olnud; 

 Puukentsefaliidi haigestumine vähenes võrreldes 2015. aastaga 30,2% võrra; 

 Suurem puukentsefaliidi nakatumisi toimus 2016. aastal Harjumaal, Saaremaal, Ida-

Virumaal ja Tartumaal; 

 Enim Lyme’i tõve nakatumisi toimus 2016. aastal Harjumaal, Saaremaal, Pärnumaal ja 

Tartumaal. 

 

1.5 HIV-nakkus 

 HIV-nakkuse esmajuhtude arv vähenes võrreldes 2015. aastaga 15,2% võrra, kuid püsis 

epideemia tasemel; 

 Enamus uutest juhtudest registreeriti jätkuvalt Tallinnas ja Ida-Virumaal; 

 Levikuteed on teada 69,9% juhtudest, peamiseks levikuteeks on heteroseksuaalne 

(49,3% juhtudest). Narkootiliste ainete süstimisel nakatus oletatavalt 13,1% aasta 

jooksul avastatud HIV-positiivsetest, homoseksuaalselt 3,9%; 

 Uute HIV-positiivsete keskmine vanus on kasvanud 21-lt 2001. aastal (epideemia 

alguses) 37-ni 2016. aastal; 

 2015.-2016. aastal ei sündinud ühtegi HIV-positiivset last. 

 

1.6 Viirushepatiidid ja sugulisel teel levivad haigused  

 Ägedate viirushepatiitide esinemissagedus on suurenenud 1,7-st 100 000 elaniku kohta 

2015. aastal 2,7-ni 100 000 elaniku kohta 2016. aastal;  
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 2016. aastal registreeritud kroonilise B-viirushepatiidi osakaal moodustas 6,4% ja 

kroonilise C-viirushepatiidi osakaal 76,5% registreeritud hepatiitide üldarvust; 

 Registreeriti kuus E-viirushepatiidi haigusjuhtu; 

 Sugulisel teel levivate haiguste esinemisel on vähenemise trend; 

 

1.7 Nakkushaigete hospitaliseerimine ja suremus  

 100% hospitaliseerimist vajasid haiged E-viirushepatiidi, krüptosporidioosi, leetrite, 

leptospiroosi, listerioosi ja malaaria puhul;  

 Nakkushaigus lõppes surmaga 63 juhul. 

 

1.8  Infosüsteemi (NAKIS) kasutamine 

 Tervishoiuteenuse osutajate poolt sisestatud nakkushaige teatiste osakaal on 

kasvutrendil ja moodustas mullu 72% (2015. aastal 61%, 2014. aastal 58%, 2013 – 53%, 

2012 – 55%, 2011 – 43%); 

 Elektrooniliste teatiste osakaal moodustas 10 maakonnas ja Narvas 80% ja rohkem; 

 Aktiivseks kasutajaks on 22 kliinilist laborit ja TA labor, alates 2016. a augustikuust ei 

edastanud ühtegi paberkandjal laboriteatist; 

 HIV teatised on olemas 66,8% 2016. aastal esmaselt avastatud HIV-positiivsetest; 

 Elektrooniliselt edastati 88% grippi/ÄRH haigestumisest andmetest (2015. a – 77%, 

2014. a – 60%, 2013. a – 53%). 

 

1.9 Gripihooaeg 2015/2016  

 

2015/2016 hooajal haigestus grippi hinnanguliste arvestuste järgi 70 000 kuni 75 000 inimest. 

Võrreldes eelmise hooajaga suurenes grippi haigestunute arv 40% võrra. Raske gripi või gripiga 

seotud pneumoonia tõttu hospitaliseeriti 970 inimest. Haiglaravi vajanud patsientide arv 

suurenes 45% võrra, sealhulgas 56% võrra kasvas intensiivravi vajanute arv. Surmajuhtude arv 

jäi eelmise hooajaga samale tasemel. Hooaja intensiivsust võib hinnata mõõdukalt kõrgeks.    

Hooaja omapäraks oli: 

 ringluses oli üheaegselt ja peaaegu võrdsetes proportsioonides kaks gripiviiruse alatüüpi 

(A/H1N1pdm2009 & B /Victoria)   

 suhteliselt kerge kliiniline pilt ning palju gripile mitteiseloomulikke kliinilisi vorme  

 suurenenud hospitaliseerimiste arv 

 suurenenud hospitaliseerimist vajanud laste arv vanuses kuni 14 a, mis moodustas 48% 

kõikidest hospitaliseerimist vajanud patsientidest. Eelmisel hooajal vaid 30%. 

Gripi tõttu vajas intensiivravi kokku 69 inimest vanuses 7 – 91 eluaastat, neist vanemaealisi 

patsiente (65+) oli 33 ehk 47,8% (eelmisel hooajal 77,3%), sama palju oli ka tööealisi patsiente 

vanuses 29-64 inimesi. Üle 75% tööealistest intensiivravi vajanutest patsientidest olid vanuses 

50 aastat ja üle. Kolm last olid vanuses 7-15 eluaastat. 

Kaheksa haigla andmetel suri gripi tõttu 20 inimest. Surnutest 13 (65%) olid vanemaealised, 6 

inimest vanuses 29-64, ning üks laps vanuses 14.   
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1.10 Reisimisega seotud nakkushaigused Eestis 2016 

 

2016. aastal suurenes reisimisega seotud nakkushaiguste arv Eestis. Kokku registreeriti 176 

sissetoodud haigusjuhtu. 

 

Reisimisega seotud nakkushaiguste arv Eestis, 2004-2016 

 

Üle poole sissetoodud haigusjuhtudest olid soolenakkused: noroviirusnakkus 29 juhtu, 

salmonelloos - 25, kampülobakterenteriit -19, rotaviirusenteriit -16, šigelloos – 15. A-

viirushepatiit – 3 ja E-viirushepatiit - 4 juhtu.  

Sissetoodud šigelloosi ja E-viirushepatiiti haigusjuhud moodustasid enamiku Eestis aasta 

jooksul registreeritud juhtude üldarvust. Näiteks 2016. a registreeriti kokku 17 šigelloosi 

haigusjuhtu, neist 15 oli seotud reisimisega (Aserbaidžaan, Gruusia, India, Colombia, 

Dominikaani Vabariik, Kambodža, Türgi, Maroko, Etioopia, Singapur, Egiptus).  

2016. a registreeriti Eestis kokku 7 A-viirushepatiidi haigusjuhtu, millest 3 olid reisimisega 

seotud. Reisijad nakatusid Brasiilias, Bulgaarias ja Türgis. Haigestunud olid vaktsineerimata.   

 

Üks P. vivax–malaaria haigusjuht diagnoositi Indiast saabunud välismaalasel.  

Dengue viiruspalavik diagnoositi 9 inimesel pärast reisimist Taisse, Indoneesiasse, Indiasse, 

Kenyasse, Kuubale ja Filipiinidele.  

 

2016. a registreeriti Eestis kaks leetrite haigusjuhtu ja mõlemad olid seotud reisimisega. 

Haigestunud olid täiskasvanud, kes olid vaktsineeritud leetrite vastu lapsepõlves ühe 

vaktsiinidoosiga, mis ei anna täit kaitset leetrite vastu.  

 

2016. a registreeriti kõige rohkem Venemaalt sissetoodud nakkushaigusi – kokku 37, neist 22 

juhtu oli seotud noroviirusnakkuse rühmaviisilise haigestumisega noortelaagris. 
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1.11  Riikliku immuniseerimiskava täitmine 

Lapsi vaktsineeritakse 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 93,2%, difteeria, 

teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi vastu - 93,7% ja Haemophylius influenzae tüüp b vastu - 

93,8%, mumpsi, punetiste ja leetrite vastu - 92,5% (WHO soovitus on 95%). 2-aastaste laste 

seas jäi soovituslik hõlmatuse tase MMR vaktsineerimisega saavutamata Tallinnas, Harjumaal, 

Hiiumaal, Raplamaal, Läänemaal, Valgamaal, Võrumaal ja Pärnumaal. 

Tuberkuloosi vastu vaktsineeriti 2016. aastal 95,1% lastest vanuses 0 kuni 11 kuud (2015. a – 

95,5 %). 

2016. aastal jätkusid probleemid immuniseerimise õigeaegsusega. 

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

poliomüeliidi vastu moodustas 82,4% (2015. a - 82,4%). 

Hõlmatus teise korduvvaktsineerimisega difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu 

suurenes võrreldes 2015. a ja moodustas 7-aastastel lastel 78,7% (2015. a - 78,2%). 

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

noorukitel vähenes võrreldes 2015. a ja moodustas 80,2% (2015. a - 89,5%). 

Hõlmatus leetrite, punetiste ja mumpsi korduvvaktsineerimisega 14-aastastel vähenes võrreldes 

2015. aastaga ja moodustas 91,5% (2015. a - 92,1%). 

2015. aastaga võrreldes kasvas vaktsineerimistest keeldumiste arv kuni 0,3-0,4% võrra. 

2016. a korduvvaktsineeriti difteeria ja teetanuse vastu 25704 täiskasvanut, neist 67,4% 

korduvvaktsineeriti seoses traumaga. Täiskasvanute difteeria-teetanuse vastane 

korduvvaktsineerimine on immuniseerimiskavas alates 2008. a.  
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2. KESKKONNATERVIS 

 
2.1 Joogivesi 
 

Riikliku  järelevalve all oli 2016. aastal 1316 veevärki. Terviseameti andmetel oli 2016. aastal 

Eestis ühisveevärgi vee püsitarbijaid 1 172 664.  Kokku saab 2016 aasta lõpu seisuga 

ühisveevärgist vett 89,13 % elanikest, mis on 3% rohkem kui 2015 aastal. Kõikidest 

ühisveevärkide omanikest on kohalike omavalitsuste poolt määratud vee-ettevõtjaks 760 

veevärgi omanikud, taolised veevärgid annavad vett 1 155 831 tarbijale (98,6% kõikidest 

ühisveevärgi püsitarbijatest). Ülejäänud 556 veevärgi omanikest suurem osa varustab veega 

peamiselt juhutarbijaid või on väga väikese tootmismahuga.  

10,87% tarbijatest saavad oma vee eraveevärkidest, mille üle Terviseamet ei teosta riiklikku 

järelevalvet. Nad vastutavad oma veekvaliteedi eest ise.   

 

Eesti ühisveevärgid kasutavad joogiveeallikana peamiselt  põhjavett 697 415 tarbijat 

(59,5% püsitarbijatest). Pinnaveest pärinev joogiveega varustatakse 475 249 tarbijat (40,5% 

püsitarbijatest). Pinnavett töödeldakse joogiveeks kahes piirkonnas: Tallinnas  ja Narvas.  

 

Tabel. Mittevastava kvaliteediga ühisveevärgi joogivett kasutavate elanike arv (%) 

Aasta 
Mittevastavus 

mikrobioloogiliste 

näitajate osas (%) 

Mittevastavus 
keemiliste 
näitajate osas (%) 

Mittevastavus 
indikaatorite osas 
(%) 

2002 0,02 1,3 35,3 

2003 0,006 2,3 28 

2004 0,004 2,5 29,6 

2005 0,01 2,0 29,0 

2006 0,01 7,0 27,0 

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 

2015 0 0,2 1,83 

2016 0,05 0,13 1,75 
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2016. a oli Eestis 6 veevärki, kus mikrobioloogilised näitajad 2016. aasta 31.detsembri seisuga 

ei vastanud nõuetele. Püsitarbijad olid vaid ühes. 

 

Tervisele potentsiaalselt ohtlike keemiliste näitajate osas ei vastanud 2016. aastal nõuetele 13 

veevärki. 11 puhul oli tegemist fluoriidide piirsisalduse ületamisega, neljal juhul boori 

piirsisalduse ületamisega.  

 

2000 või rohkema tarbijaga  veevärkidest vastasid nõuetele mikrobioloogiliste ja keemiliste 

näitajate järgi kõik 56 veevärki, kuid nendest üks ei vastanud indikaatornäitajatele kehtestatud 

nõuetele. Mittekvaliteetse vee tarbijate arv kahaneb igal aastal. 
 

Üle 2000 tarbijaga veevärgid ja nende iseloomustus 

  
>2000 tarbijaga 
veevärkide arv  

neist nõuetele 
mittevastavaid  

Tarbijate arv, kes kasutab 
nõuetele mittevastavat vett 
üle 2000 tarbijaga veevärgis 

1. juuli  2006 44 18 320 000 

31. detsember 2006 46 15 187 925 

2007  46 15 162 084 

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 

2016 56 1 13889 
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Ühisveevärgi tarbijad saavad oma veekvaliteediga tutvuda Terviseameti avalikus andmebaasis: 
http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV  

2.2 Looduslik mineraalvesi 

2016. oli Eestis neli tunnustatud looduslikku mineraalvett: müüginimetustega „Värska 

Originaal“ ja  „Värska“, „Häädemeeste Goodmens“, „Haage“  ning üks allikavee 

tootmisettevõte. Terviseamet teostas kõigi nende veetootjate üle järelevalvet ning 2016. aasta 

lõpu seisuga vastasid kõik tunnustatud mineraalvee tootjat nõuetele. 

 

2.3  Ujulad 

2016. aastal oli Terviseameti järelevalve all 196 ujulat 371 basseiniga. Kooli ujulaid oli 32, 

koolieelse lasteasutuse ujulaid 47, üldkasutatavaid 96 ning muid ujulaid 21 (nt. haiglad, 

sanatooriumid, puhkeasutused jne). Neist 4 Soome ja Rootsi vahel sõitvatel laevadel. 

 

Tabel. Ujulate arv maakonniti ning liigiti 2016. a 

MAAKOND 
UJULATE 

ARV 
BASSEINIDE ARV 

UJULA TÜÜP 

kool 

koolieelne 

lasteasutus üldkasutatav muu 

 Harjumaa 82 160 12 18 39 13 

 Hiiumaa 1 2 0 0 1 0 

 Ida-Virumaa 31 52 8 9 13 1 

 Jõgevamaa 4 6 0 0 3 1 

 Järvamaa 7 8 0 5 2 0 

 Läänemaa 3 8 0 0 3 0 

 Lääne-Virumaa 9 16 1 2 6 0 

 Põlvamaa 4 7 0 1 2 1 

 Pärnumaa 14 44 1 3 9 1 

 Raplamaa 4 6 0 2 2 0 

 Saaremaa 11 20 3 1 6 1 

 Tartumaa 14 24 4 3 6 1 

 Valgamaa 2 4 1 0 1 0 

 Viljandimaa 5 6 2 1 1 1 

 Võrumaa 5 8 0 2 2 1 

  KOKKU 196 371 32 47 96 21 

 

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Joonis   Ujula tüüp peamiste kasutajate järgi 

Ujulate arv on alates 2011. aastast suurenenud. Aastaringselt oli avatud 53 ujulat. Enamus 

ujulad olid suletud ajutiselt üheks kuni seitsmeks kuuks (talve- või suvekuudel puhkusteks, 

remondiks, jne). 

 Joonis 1. Ujulate arv aastatel 2004-2016  

Terviseameti talituste inspektorid kontrollisid järelevalve käigus 2016. aastal 190 ujulat 334 korral. 

Ettekirjutusi tehti ujulate omanikele 2 ning märgukirju 77. Seoses ujulatega laekus Terviseametile 13 

kaebust, millest 7 olid põhjendatud. 
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Joonis 4. Mittevastavaks hinnatud basseinide % aastatel 2011- 2016 

2.4 Suplusvesi 

Terviseameti andmetel avati suplushooaeg 2016. aastal 53s avalikus supluskohas. Avalikest 

supluskohtadest 26 asub mere ääres ja 27 siseveekogude ääres.   

Suplusvee seiret teostati kogu suplushooaja jooksul kõigis supluskohtades. Lisaks avalikele 

supluskohtadele võeti suplusvee proove veel 42 suplusvee seirepunktist. Sellised seirepunktid 

asuvad veekogude ääres, kus on varem asunud supelrand või kus inimesed on harjunud käima 

suplemas, kuid mida omavalitsus (või mõni muu organisatsioon või ettevõte) ei ole soovinud 

korrastada ning avada avaliku supluskohana. Samas oli viimaste hulgas ka mõni üksik selline 

koht, mis vastab määruse tingimustele, kuid ei ole avatud kui ametlik supluskoht. 

Võetud proovides jälgiti kahe indikaator bakteri Escherichia coli (E. 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. 

Suplushooaja jooksul võeti 497 suplusveeproovi, neist avalikest supluskohtadest 327 proovi. 

Terviseameti poolt järelevalve käigus võeti 171 suplusvee proovi. Kõigist võetud proovidest 

oli mittevastavaid 27. Avalikest supluskohtadest võetud proovidest ei vastanud nõuetele 27 ehk 

8,26%. 

  Tabel  Avalike supluskohtade suplusvee proovide ja mittevastavate proovide arv 2016. a 

 
Supluskohtade        

arv 
Proovide arv 

Mittevastavate 

proovide arv 

Mittevastavuse  

protsent (%) 

Meri 26 148 10 6,76 

Siseveekogud 27 179 17 9,44 

KOKKU 53 327 27 8,26 
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Kokku teostati  mõlema mikrobioloogilise näitaja määramiseks 996 analüüsi ning 35 neist 

ületas kehtivaid norme ehk 3,51% analüüse ei vastanud nõuetele. 

  Tabel  Suplusvee analüüside ja mittevastavate analüüside arv 2016. a (avalikud ja mitteametlikud). 

 Analüüside arv 
Mittevastavate 

analüüside arv 

Mittevastavuse protsent 

(%) 

Meri 404 13 3,22 

Siseveekogud 592 22 3,72 

KOKKU 996 35 3,51 

Soole enterokokid ületasid normi 30 proovis. Nende hulk ületanud proovides oli 101–810 

pmü/100 ml (piirnorm 100 pmü/100 ml). E. coli ületas normi viies proovis, nende hulk normi 

ületanud proovides oli 1120-2420 pmü/100 ml (piirnorm 1000 pmü/100 ml). E. coli on värske 

fekaalse päritoluga reostust tõestav mikrobioloogiline näitaja. Samal ajal soole enterokokid on 

väliskeskkonnas vastupidavamad mikroorganismid ja selle tõttu nende esinemine viitab 

reostuse vanemale iseloomule. 

Viimaste aastatega võrreldes suurenes 2016. aastal mittevastavate analüüside arv oluliselt, seda 

eriti soole enterokokkide osas. Üheks suurenenud mittevastavate proovide arvu põhjuseks võib 

pidada  sajust ja päikesevaest suve.  

   Tabel 4. Mittevastavate analüüside arv (2008-2016) 

Aasta Soole enterokokid Escherichia coli 

2008 46 9 

2009 15 5 

2010 19 8 

2011 21 10 

2012 16 3 

2013 24 5 

2014 15 3 

2015 8 4 

2016 30 5 
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Tabel 5. Suplusvee nõuetele mittevastavate mikrobioloogiliste analüüside protsent 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(%) 3,71 2,53 2,58 3,21 2,18 3,13 1,86 1,25 3,51 

  

 

 Joonis  Suplusvee nõuetele mittevastavate mikrobioloogiliste analüüside protsent  

Supluskohtade hindamine ja klassifitseerimine 

2016. aastal klassifitseeriti enamus supluskohti (37) klassi „väga hea”, 7 klassi „hea” ja 6 klassi 

„piisav”. „Halba“ klassi klassifitseeritud supluskohti sellel aastal ei olnud.  
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Joonis ... Supluskohtade klassid 2016. a 

2.5 Haridus- ja sotsiaalasutuste valdkond 

2016. a oli Terviseameti järelevalve all olevaid objekte haridus- ja sotsiaalasutuste valdkonnas 

kokku 2113, neist kontrolliti 1712 objekti ehk 81 % tegutsevatest objektidest.  

Kokkuvõte ei sisalda  tervishoiu- ja kinnipidamisasutusi toitlustavate objektide statistikat.  

Hinnang anti 19 planeeringule ning 101-le ehitise projektile. Väljastati 40 ehitiste 

kasutuselevõtmise hinnangut ning 288 terviseohutuse hinnangut. Tehti 7 ettekirjutust, 

registreeriti 35 kaebust, neist põhjendatuks osutusid 15.  
 

2.5.1 Koolieelsed lasteasutused 
 

Võrreldes 2015. aastaga vähenes koolieelsete lasteasutuste arv. 2016. aastal oli tegutsevate 

objektidena järelevalve all 731 koolieelset lasteasutust (2015. a 741), neist kontrolliti 703 

objekti ehk 96 %.  

 

Järgnev tabel võtab kokku talituste järelevalve all olevate haridus- ja sotsiaalasutuste valdkonna 

objektide vastavuse Parma deklaratsiooni indikaatornäitajate järgi. Võrdluseks on kõrval 2015. 

a näitajad. 

 

Tabel Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitsealane hinnang Parma indikaatorite järgi  

Koolieelsed lasteasutused       

Osakaal asutuste 

üldarvust 

Indikaatorid       2015 2016 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       99% 100% 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       99% 100% 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0% 0% 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused on 

tagatud       99% 99% 

Viibimine hoonetes, kus on niiskus ja hallitus       1% 1% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 

ventilatsioon       94% 96% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 

tehisvalgustus       95% 97% 

 

2.5.2 Koolid 
 

2016. a oli Terviseameti järelevalve all tegutsevate objektidena 581 kooli, neist kontrolliti 532 

ehk 92 % (2015. a 586, neist kontrolliti 415 ehk 71 %, 2014. a 590, neist kontrolliti 431 ehk 73 

%, 2013. a 593, neist kontrolliti 380 kooli ehk 64 %). 

 

Viidi läbi sihtuuring „Isikliku hügieeni tagamise tingimused koolides“. Uuringu korraldas 

Keskkonnatervise osakond ja teostasid talitused. Eesmärk oli hinnata isikliku hügieeni tagamise 
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tingimusi koolides ja saada ülevaade koolide duši- ja tualettruumide (WC) olukorrast ning 

kätepesuvõimalustest. Uuringusse kaasati 132 kooli ehk 25 % eesti üldhariduskoolidest. 

Kokkuvõte: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/infomaterjalid-ja-sihtuuringud.html  

 

Tabel Koolide tervisekaitsealane hinnang Parma indikaatorite järgi 

Koolid           

Indikaatorid       2015 2016 

Isikliku hügieeni tingimused tagatud       95% 99% 

Nõuetele vastava joogiveega varustatud       100% 99% 

Joogiveest tingitud nakkuspuhangute arv       0% 0% 

Liikumise ja kehalise tegevuse tingimused        99% 99% 

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

Viibimine hoonetes, kus on piisav 

ventilatsioon       65% 92% 

Viibimine hoonetes, kus on piisav 

tehisvalgustus       71% 96% 

Parma indikaatorite järgi võib hinnata koolide tervisekaitsealast olukorda heaks. Kuna 2015. 

aasta näitas puudusi koolide ventilatsiooniga seoses, pöörati 2016. a koolide ventilatsioonile 

kõrgendatud tähelepanu. 

 

2.5.3. Sotsiaalasutused 

 

Tegutsevate objektide arv 2016. aastal:  

 Lapsehoiuteenuse osutamine, 293 objekti (2015. a 282, 2014. a 264) 

 Asenduskoduteenuse osutamine, 68 objekti (2015. a 68, 2014. a 57) 

 Erihoolekandeteenuse osutamine, 153 objekti (2015. a 149, 2014. a 132) 

 Laste hoolekandeasutused, 47 objekti  

 Täiskasvanute hoolekandeasutused, 213 objekti 

2016. a oli laste ööpäevaringselt tegutsevaid üldhooldekodusid (sh laste ööpäevaringsed 

varjupaigad) 10 ja täiskasvanute ööpäevaringselt tegutsevaid üldhooldekodusid 166. 

 

Lapsehoiuteenust pakkuvatest objektidest enamus asub Tallinnas, Tartus ja teistes suuremates 

linnades.  

Asenduskodude arv on 2016. a jäänud samaks, võrreldes 2015. aastaga. Täiskasvanute 

hooldekodud asuvad enamasti hooldekoduks kohandatud hoonetes. Teenuse järele on suur 

nõudlus ning suur osa hooldekodude klientidest on kas lamajad või vajavad liikumisel abi.  

2016. a viidi hooldekodudes läbi sihtuuring „Tervishoiuteenuste osutamine 

hoolekandeasutustes“. Uuringusse kaasati 157 ööpäevaringset täiskasvanute 

hoolekandeasutust.  

Eesmärk oli koostada ülevaade hooldekodude probleemidest ning vajadusel nõustada personali 

TA pädevuse piires.  

 

Kokkuvõte: http://www.terviseamet.ee/tervishoid/infomaterjalid-ja-sihtuuringud.html 

  

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/infomaterjalid-ja-sihtuuringud.html
http://www.terviseamet.ee/tervishoid/infomaterjalid-ja-sihtuuringud.html
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2.6 Toitlustamise korraldamine 

Tulenevalt 2016. a ohuprognoosist olid kõik toitlustamisteenust osutavad objektid väikese 

ohutasemega (v.a. toitlustamine laste või täiskasvanute ööpäevaringsetes hoolekandeasutustes 

ja noorte püsilaagrites). Inspektsioone nendel objektidel viidi läbi ohu hindamise kriteeriumite 

alusel (järelevalve tulemused, kaebuste olemasolu, haigestumise tase, teenuse kestvus/pikkus, 

uus toitlustaja/teenuse pakkuja). 

 
Tabel  Toitlustamise korraldamise valdkonnas teostatud järelevalve üldandmed 2016. a 
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Toitlustamine koolieelsetes 
lasteasutustes 

731 413 0 7 2 1 

Toitlustamine koolides 581 301 0 2 0 1 

Toitlustamine noortelaagrites 27 25 0 0 0 0 

Toitlustamine laste 
hoolekandeasutustes 

47 4 0 0 0 0 

Täiskasvanute hoolekandeasutused 213 
102 0 0 0 0 

Erihoolekandeteenused  153 

Toitlustamine asenduskodudes 68 27 0 0 0 0 

Toitlustamine tervishoiuasutustes 51 11 0 1 0 0 

Toitlustamine kinnipidamisasutustes 18 1 0 8 0 0 

 

Terviseamet sai aasta jooksul 18 kaebust haridus- ja sotsiaalasutustes toitlustamise 

korraldamise teemal, neist 2 kaebust oli põhjendatud. Avastatud puudused kõrvaldati 2016. a 

jooksul. 

 

Kaebused lasteaedades: Aasta jooksul registreeriti lasteaedades seitse kaebust toitlustamise 

korraldamise osas, nendest üks oli põhjendatud.  

Kaebused koolides: Kokku laekus aasta jooksul kaks kaebust, nendest üks kaebus oli 

põhjendatud.  

Kaebused tervishoiuteenust osutavates asutustes: 2016. aastal saabus üks kaebus, mille 

alusel alustati menetlust.   

Kaebused kinnipidamisasutustes: 2016. aastal saabus kaheksa kaebust, millest ühe 

edastasime lahendamiseks VTA-le, ülejäänud olid põhjendamata.  
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2.6.1 Toitlustamise korraldamine koolieelsetes lasteasutustes 

 

2016. aastal kontrollis Terviseamet 413 lasteaeda (56,5% lasteaedadest).  

Kehtivate nõuete täitmise hinnanguid tutvustab järgmine joonis.  

 

Joonis: Lasteaialaste toitlustamise korraldamise vastavus kehtivatele nõuetele. 

 

 Järelevalve tulemused näitavad, et lasteaedades on olnud raskusi menüü optimaalse teoreetilise 

energeetilise sisalduse või põhitoitainete optimaalse osakaalu saavutamisega. Kontrollitud 

lasteasutustes oli 18,2%, kus nõuded toiduenergia ja/või põhitoitainete sisaldusele olid täidetud 

puudustega (mõned vaadeldavatest parameetritest võisid olla normist kõrgemal või 

madalamal). Aasta jooksul tuvastati 3,2% asutustes, et vajalikud andmed puuduvad või esitatud 

andmed ei vastanud nõuetele. 

Puuduste likvideerimiseks korrigeeriti menüüd ja kontrolliti toiduenergia sisalduse arvutusi.  

Menüü koostamise osas tuvastati puudusi 8,8% asutustest. 5,8% kontrollitud lasteaedadest 

pakuti värsket kala soovituslikust harvem, 12. lasteaias pakuti puu- või köögivilju ettenähtust 

harvem, kolmes lasteaias pakuti soovituslikust rohkem poolfabrikaate (sh viinerid, vorstid).  

 

Järelevalve tulemused näitavad, et lasteaedades püütakse koostada ja pakkuda lastele nõuetele 

vastavat ja tasakaalustatud toitu. Toitlustajad on enamikel juhtudel avatud koostööks ning 

puudustele tähelepanu juhtimisel on see võimalik kiirelt lahendada. 
 

2.6.2 Toitlustamise korraldamine koolides 

 

2016. aastal kontrolliti toitlustamise korraldamist 301 koolis (52% koolidest). Objektide 

hindamisel jagati kehtivad nõuded viieks osaks. 
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Joonis 2 Koolilaste toitlustamise korraldamise vastavus kehtivatele nõuetele. 

 

Positiivne on, et menüü koostamisel üldjuhul välditakse poolfabrikaate ning kogu toit 

valmistatakse kohapeal. Maakoolid ja –lasteaiad kasutavad suuresti ka kohalikku ning 

hooajalist toorainet. Tähelepanu pööratakse ka pikapäevarühma õpilastele pakutava eine 

tervislikkusele. Koolides hommikupudru pakkumine soovijatele on laienenud ning leidnud 

positiivset vastukaja. 

Kooli puhvetite kaubavalik on hea, puuduvad värvilised pulgakommid ja närimiskummid ning 

liigset suhkrut sisaldavad joogid. 

 

2.6.3 Toitlustamise korraldamine noortelaagrites  
 

Toitlustamise korraldamist kontrolliti 25-s noortelaagris. Noortelaagris peab  noori toitlustama 

kindlaksmääratud kellaaegadel neli korda päevas. Söögiaeg peab kestma vähemalt 30 minutit 

ja toidukordade vahe ei tohi ületada nelja tundi. Kohtade arv söögisaalis peab võimaldama 

kõikide noorte toitlustamist ühe tunni jooksul.  

Inspekteerimise käigus puudusi toitlustamise korraldamises ei avastatud.   

 

2.6.4 Toitlustamise korraldamine hoolekandeasutustes  

 

2016. aastal kontrolliti toitlustamise korraldamist 102 täiskasvanute hoolekandeasutuses 

(sealhulgas ka erihoolekandeasutused), neljas laste hoolekandeasutuses ning 27 asenduskodus. 

Inspekteerimise käigus puudusi toitlustamise korraldamises ei avastatud.   

Toitlustamise korraldamine tervishoiuteenust osutavates asutustes ega kinnipidamisasutustes 

rikkumisi 2016 aastal ei avastatud.  
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2.7 Füüsikaliste ohutegurid 

Järelevalve füüsikaliste tegurite valdkonnas toimub peamiselt kodanike kaebuste lahendamise 

alusel.  

Füüsikaliste ohutegurite hulka kuuluvad mikrokliima, valgustus, vibratsioon, elektromagnet-

kiirgus ning müra.  

2016. aastal esitati Terviseametile füüsikaliste ohutegurite kohta 116 kaebust. Neist seoses 

müraga tehti 107 pöördumist. 

Müra osas jagunesid pöördumised järgmiselt: 

1. Liiklusmüra - 19,6% (17 %) 

2. Hoonete tehnokommunikatsioonide müra – 29% (17 %) 

3. Hoonetes paiknevate objektide müra – 7,5% (12 %) 

4. Tööstusmüra - 25,2% (32 %) 

5. Muud allikad – 18,7% (22 %) 

 

Kuni 49 % kabustest on seotud keskkonnamüraga (liiklus, tööstus), teine osa 51 % on seotud 

hoonete sisese ja muudest allikatest tuleneva müraga. 

Võrreldes aastaga 2015 kasvas liiklus- ja hoonete tehnokommunikatsioonide müra osakaal. 

 

Raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastamine 2016. a. 

2016. aastal väljastati  360 raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastusi. 

Raadiosageduste kasutamise tingimuste tervisekaitsealaseid uuringuid teostati 21-l juhul.  

Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastuse andmisega 

kinnitab Terviseamet, et raadiosageduste kasutamisel on tagatud inimeste tervise ja 

elukeskkonna ohutus. 
 

2.8 Teenuste terviseohutus 

Järelevalvet teenuste terviseohutuse üle teostati 2016. aastal lähtudes ohuprognoosist.  

Kokku kontrolliti 2016. aastal 383 ettevõtet, mis moodustab  ~15% terviseameti arvel olevate 

objektide üldarvust.  

Inspekteerimise käigus avastatud puudused:  

 puudulikud teenindajate teadmised hügieenist, desinfektsioonist, instrumentide 

sterilisatsioonist, ebapiisav instrumentide töötlemine;  

 ruumide nõuetele mittevastav valgustus ja ventilatsioon;  

 teenindajate kehtivate tervisetõendite puudumine; 

 esmaabiapteekide puudumine;  

 solaariumide UV-seadmete tehniliste passide või lampide vahetuse aktide puudumine.   

Puuduste likvideerimiseks tehti ettevõtetele märkused ning märgukirjad.  

 

Lisaks rutiinsele järelevalvele korraldas terviseamet 2016. aastal ilu- ja isikuteenuste 

valdkonnas sihtuuringu „Solaariumitest tulenevad terviseriskid“:  
 (http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/sol_sihtuuring.pdf)   

ning kaks veebiküsitlust („Ilusüstide teenust kasutanud isikute küsitluse kokkuvõte ja andmete 

analüüs“: 
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/Kysitlus_ilusystid.pdf  
 ja „Solaariumikasutajate kogemused ja tagasiside teenusele“  
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/Solaariumi_kysitlus.pdf  

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/sol_sihtuuring.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/Kysitlus_ilusystid.pdf
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/Solaariumi_kysitlus.pdf
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Majutusteenused  

Järelevalve käigus kontrolliti 281 ettevõtet, mis moodustab ~18% terviseameti arvel olevate 

majutusettevõtete üldarvust. 

Järelevalve käigus avastatud peamised puudused:  

 tegemata joogivee proovid,  

 töötajate aegunud tervisetõendid,  

 esmaabivahendite puudumine,  

 hügieeninõuete mittetäitmine.  

Tubakajärelevalve  

Aastal 2016 toimus tubakajärelevalve peamiselt kaebuste alusel, saabus üks kaebus.   

Lisaks kontrollisid Põhja ja Lõuna talitus oma piirkonnas hooldekodudes suitsetamisruume ja 

alasid. Tulemused näitasid, et Põhja regiooni 18-st kontrollitud hooldekodust oli vaid kolmes 

suitsetamisruum, millest kaks vastasid nõuetele. 15-s hooldekodus oli suitsetamine keelatud. 

Lõuna regioonis oli 66-st kontrollitud hooldekodust 13-s suitsetamisruum, millest kõik vastasid 

nõuetele ning kolmes oli suitsetamisala, millest 2 vastasid nõuetele.  50-s hooldekodus oli 

suitsetamine keelatud. 

2.9 Riski hindamise büroo  

2016.aastal jätkas riski hindamise büroo (RHB) tööd KTUKi raames loodud Keskkonnatervise 

andmebaasi (KTA) andmete täiendamise, indikaatorite nimekirja üle vaatamise ning aruande 

kirjutamisega. Hetkel on KTA Terviseameti siseselt ametkondlikuks kasutamiseks ning ei ole 

vabalt ligipääsetav. Töö andmebaasiga jätkub, eesmärk on andmebaasi edasi arendada ja see 

tulevikus kõigile avalikuks muuta. KTA on leitav järgmiselt lingilt: http://kta.sm.ee/.  

2016.aastal alustati Telliskivi kinnistute 60 ja 60a tervisemõjude hindamise aruande 

koostamisega, eesmärgiga hinnata endise Kalinini nimelise tehase (Telliskivi 60, 60a) 

territooriumi jääkreostusest tingitud võimalikku tervisemõju. Territooriumil on mitmeid 

hooneid, millest eeldatavalt on suurima võimaliku ohuga B-hoone, kus varasemalt on 

tööstuslikes protsessides kasutatud elavhõbedat. Seetõttu keskenduti enim antud territooriumil 

asuva B-hoone sisekeskkonna ja selle ümbrusest tingitud võimalikule tervisemõjule nii 

töötajatele kui territooriumit külastavatele inimestele.  

 

3. KEMIKAALIOHUTUS  
 

Kemikaaliohutuse osakonna töö põhineb rahvusvahelistel nõuetel ja standarditel. KOO täidab 

Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriigi pädeva asutusena mitmeid ELi otsekohalduvatest 

õigusaktidest, rahvusvahelistest lepetest ja nende ratifitseerimis- või ühinemisseadustest 

tulenevaid ülesandeid. KOO osaleb kemikaaliohutuse valdkonna seadusandluse 

jõustumiseelsetes tegevusetes koostöös Sotsiaalministeeriumi (edaspidi SoM), Euroopa 

Kemikaaliameti (edaspidi ECHA), Euroopa Komisjoni (edaspidi komisjon) ja teiste 

liikmesriikidega. 
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3.1 Biotsiidiseaduse ja biotsiidimäärusega seotud tegevused 

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 biotsiidimääruse kohaselt luba või 

biotsiidiseaduse alusel registreerimistunnistus.  

2016. aasta jooksul väljastati 129 biotsiidi registreerimistunnistust ning biotsiidimääruse kohast 

14 luba ja 15 otsust (joonis).  

 

Joonis: Taotluste ja väljastatud lubade/otsuste arv 2016. aastal. 

Joonisel toodud taotluste liigid: 

NA-RNL – riikliku loa uuendamine 

SA-APP – lihtsustatud korras riikliku loa taotlus  

SN-NOT – lihtsustatud korras loa saanud biotsiidi Eestis kättesaadavaks tegemine 

NA-MRS – järjestikku vastastikuse tunnustamise korras riikliku loa taotlus 

NA-MRP – paralleelse vastastikuse tunnustamise korras riikliku loa taotlus 

NA-MIC – riikliku loa vähem tähtis muudatus 

NA-MAC – riikliku loa oluline muudatus 

NA-BBS – samade omadustega biotsiidile riikliku loa taotlus järjestikku 

NA-BBP – samade omadustega biotsiidile riikliku loa taotlus paralleelselt 

NA-ADC – riikliku loa halduslik muudatus 

NA-ATT – riikliku loa täiendamine 

2016. aastal laekus riigikassasse biotsiidiseaduse ja biotsiidimääruse alusel tehtud menetluste 

eest riigilõivu 132 935 eurot (joonis). 
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Joonis 2. Laekunud riigilõiv. 

 

Kohustused pädeva asutusena  
Komisjoni, ECHA ja KOO seadusandluse kohaldamise ja jõustamiseelsete tegevuste 

koordineerimise tagamiseks osaletakse biotsiidimääruse kohastes komiteede ja töörühmade 

töös. 

2016 aastal võeti vastu 34 biotsiidi toimeaine heakskiitmise või kiitmata jätmise 

rakendusmäärust ja –otsust. Mitteheakskiitmise otsused langetatakse ohu ilmnemisel inimese 

tervisele ja/või keskkonnale. 

 

 

 

3.2 REACH- ja CLP-määrusega seotud tegevused 

Skriinimine 

Selleks, et registreeritud ainete hulgast välja selekteerida kõige prioriteetsemad ja 

probleemsemad ained, mis võivad põhjustada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, ning 

selgitada välja selliste ainete parim võimalik REACH või CLP protsess riskide kindlaks 

tegemiseks on loodud ühine lähenemine nn skriinimine (A Common Road to Substance 

Screening).  
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KOO osales 2016. aasta skriinimises kahe potentsiaalselt probleemse ainega, mille tulemusena 

osutus üks aine sobivaks vastavuskontrolli kandidaadiks, ning teise aine puhul oli parimaks 

järelmeetmeks klassifikatsiooni ja märgistuse harmoneerimine (edaspidi CLH).  

Lisaks tegeleti nafta- ja kivisöesaaduste koordineerimisrühma (edaspidi PetCo) raames 

teadmata ja varieeruva koostisega (edaspidi UVCB) ainete skriinimisega, mille eesmärk oli 

rakendada üldisi skriinimise põhimõtteid PetCo loetelus olevatele prioriseeritud ainetele ühtse 

lähenemise väljatöötamiseks.  

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. KOO käsitles 2016. aastal hindamise järeltegevusena paralleelselt kolme ainet.  

KOO 2016. aasta aine hindamise prioriteedid olid:  

 4,4’-metüleendifenüüldiisotsüanaadi ja 2,4’-metüleendifenüüldiisotsüanaadi 

reaktsioonimassi (edaspidi MDI reaktsioonimassi) hindamine ja hindamistulemuse 
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formuleerimine ning otsuse eelnõu viimine ühehäälsele heakskiitmisele MSC 

koosolekul; 

 põlevkivibituumeni otsuse eelnõu väljatöötamine/täiendamine ja viimine ühehäälsele 

heakskiitmisele MSC koosolekul; 

 4,4’-metüleendifenüüldiisotsüanaadi (edaspidi 4,4’-MDI) hindamise järeltegevused 

peale otsuse vastuvõtmist liikmesriikide komitee (edaspidi MSC) koosolekul. 

 

3.3 PIC-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 

Eesti Maksu– ja Tolliameti töötajaid ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi küsimustes.  

 

3.4 Keemiarelvade keelustamise konventsioonist tulenevad ülesanded 

CWC nimekirjadesse kuuluvate kemikaalidega seotud tegevuste, diskreetsete orgaaniliste 

ühendite tootmise ning massirahutuste ohjamiseks kasutatavate kemikaalide kohta Eestis 

kogutud teabe põhjal koostati elektroonilises deklaratsiooni koostamise ja edastamise 

programmis EDNA (Electronic Declarations tool for National Authorities) iga-aastane 

vormikohane deklaratsioon 2015. aasta kohta, mis edastati märtsis Keemiarelva Keelustamise 

Konventsiooni Organisatsiooni (edaspidi OPCW) sekretariaadile SIX (Secure Information 

Exchange) süsteemi kasutades.  

Osaleti ettekandega OPCW poolt korraldatud koolitusel tollile.  

 

4. TOOTEOHUTUS 

 

4.1 Pädeva asutuse ülesannete täitmine 

4.1.2 Kosmeetikatoodete valdkonnas pädeva asutuse ülesannete täitmine 

Kemikaali ja tooteohutuse büroo (edaspidi KTB) täidab kosmeetikatoodetest teatamise portaali 

(edaspidi CPNP) süsteemi haldusfunktsiooni ning kasutab seal olevaid andmeid 

kosmeetikatoodete kohta menetluste läbiviimisel.  

2016. aastal teavitas CPNP portaali kaudu 3762 kosmeetikatootest 81 Eesti ettevõtet.  CPNP 

portaali käivitamise ajast on portaalis registreerinud ennast 399 Eestis kosmeetikatoodetega 

tegelevat ettevõtet, kes tegutsevad vastutava isiku või levitaja rollis.  

2016 aastal tegeles KTB 9 kosmeetikatootest soovimatu mõju juhtumiga, mis laekus 

Terviseameti TSM veebiliidese kaudu. Juhtumi uurimise ning toote põhjusliku seose hindamise 

tulemusena klassifitseerusid kaks juhtumit tõsise soovimatu mõju (TSM) juhtumiks ja vajasid 

vormikohast informatsiooni edastamist Euroopa Komisjonile ICSMS süsteemi kaudu. 

2015 aastal Eestis ICSMS süsteemi kaudu registreeritud ja edastatud TSM juhtumeid ei olnud. 

Kokku on Euroopa Komisjoni andmetel ICSMS süsteemi kaudu edastatud liikmesriikidelt 2016 

aastal informatsiooni 202 TSM-i kohta (2015 aastal vastavalt 261). (vt joonis 1). 
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Joonis 1. TSM-de arv liikmesriikides 2015-2016 

 

2016 aastal kontrolliti 542 erinevat kosmeetikatoodet, millest ei vastanud nõuetele 100, ehk 

18,45% (2015 a. - 893, ei vastanud nõuetele 82, ehk 9 %).  

11 toote kohta tehti viiele ettevõttele ettepanek eemaldada märgistuselt meditsiinilised väited.  

 

4.1.2 Tubakatoodete valdkonnas pädeva asutuse ülesannete täitmine 
KTB täidab tubakaseaduse alusel pädeva asutuse ülesandeid ja teeb sellega seonduvaid toiminguid: 

haldab ja kasutab Euroopa Komisjoni poolt loodud tubakatoodetest teavitamise portaali EU-CEG 

(edaspidi EU-CEG), kontrollib andmiku vastavust tubakaseaduse nõuetele ning korraldab 

järelevalvet teavituste esitamise üle.  

Uutest tubakatoodetest tuleb teavitada vähemalt 6 kuud enne kavandatavat turuleviimist. 

Teavitustest tehtud kokkuvõtete põhjal esitas 18.01.2017. aastaks tubakatoodete kohta teavituse 35 

ettevõtet kokku 2235 toote kohta, millest 1833 olid sigarid, 96 olid sigaretid, 208 olid sigarillod, 6 

olid uudsed tubakatooted, 51 olid piibutubakad, 38 olid ise sigaretiks keeratav tubakas (roll your 

own tobacco) ja 3 olid vesipiibutubakad. 

E-sigarettide kohta esitati 20.01.2017. aastaks teavituse 90 ettevõtet 10476 toote kohta, millest 307 

olid ühekordselt kasutatavad elektroonilised sigaretid, 84 olid taaslaetavad elektroonilise sigareti 

seadmed, 4 olid taaslaetavad elektroonilised sigaretid, mis sobivad ainult ühte konkreetset tüüpi e-

vedelikuga, 501 olid taastäidetavad elektroonilise sigareti seadmed, 3 olid taastäidetavad 

elektroonilised sigaretid, mis sobivad ainult ühte konkreetset tüüpi e-vedelikuga, 184 olid 

elektroonilise sigareti individuaalsed osad, mis võivad sisaldada e-vedelikku, 576 olid komplektid, 

mis sisaldasid ühte või enamat e-sigareti seadet ja/või rohkem kui ühte erinevat taastäidetavat 

mahutit/padrunit, 683 olid muud elektroonilise sigareti tooted ja 8143 olid e-vedelikku sisaldavad 

täitekonteinerid. Kogu statistika on avaldatud ka Terviseameti kodulehel. 

Lisaks on kodulehel avaldatud andmed ka sigarettide tõrva, nikotiini ja vingugaasi (CO) sisalduse 

kohta tootemarkide kaupa. 
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4.2 Koostöö teiste ametkondadega 

Koostöö Maksu ja Tolliametiga 

Vastavalt Maksu- ja Tolliametiga sõlmitud koostöölepingule viis KTB 2016. aastal läbi ohutuse 

ekspertiisi 450 kaubaartikli kohta (99 teatist). Ekspertiiside ja kaubaartiklite arv on eelmise 

aastaga võrreldes 4,2 korda suurenenud (vt tabel 1). 

 

Tabel 1. Maksu- ja Tolliameti teated ja kaubaartiklid. 

 

Aasta MTA teadete arv Kaubaartiklite arv Mitte lubatud 

toodete arv  
 

    

2016 99 450 175027 

2015 74 140 18620 

2014 83 366 55210 

 

Nõuetele mittevastavaks või ohtlikeks tunnistati 94 (21%) kaubaartiklit, mida oli kokku 175027 

toodet. Nõuetele mittevastavaks või ohtlikeks tunnistatud kaubaartikleid ei lubatud vabasse 

ringlusesse. Peamiseks probleemseks kaubaartikliks olid kosmeetikatooted. Maksu- ja 

Tolliametist laekus 37 kontrollteadet (37%) kosmeetikatoodete kohta (vt joonis 2). 249 

kosmeetika kaubaartiklist tunnistati nõuetele mittevastavaks 24 kaubaartiklit (ehk 9,6%).  

 

 
 

Joonis 2. Tolliteatistes esinenud tooteliigid. 
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Koostöö Tarbijakaitseametiga 

2016. aastal viidi läbi Tarbijakaitseameti pöördumiste alusel 43 tootele riskihindamine ning võeti 

vastu ja edastati vajalikud otsused. 

 

Koostöö Standardikeskus MTÜ-ga 

Seoses TA ülesannete ja pädevusega mitmetes erinevates valdkondades, saadab Standardikeskus 

KTB-le ülevaatamiseks, kommenteerimiseks ja kontrollimiseks mitmeid standardeid, nende tõlkeid 

ja teisi tehnilisi dokumente. 2016. aasta jooksul vaadati üle, kommenteeriti ja tehti märkusi 18 

standardi ja tehnilise dokumendi kohta ning osaleti Standardimise tehnilise komitee liikmena 5 

otsuse tegemisel tõlgete lõppkavandi heakskiitmise kohta. 

 

Piiripealsete toodete määratlemine 

TA juurde on loodud piiripealsete toodete eksperttöörühm, kuhu kuuluvad lisaks TA 

esindajatele ka Ravimiameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Põllumajandusameti ja 

Tarbijakaitseameti esindajad. Töörühma tegevus on korraldatud vastavalt „piiripealsete toodete 

eksperttöörühma protseduurireeglitele“. Määratluse osas jõutakse kokkuleppele e-maili 

vahendusel ning vajadusel korraldatakse koosolek. 2016. aastal arutati piiripealsete toodete 

eksperttöörühmas ja jõuti konsensusele 22 toote määratlemise osas. Läbivaadatud toodetest 

määratleti 1 – ravimina, 1 – kemikaalina, 9 – kosmeetikatootena, 2 – biotsiidina, 2 – 

meditsiiniseadmena, 5 – tootena, 1 – toidulisandina ja 1 – taimekaitsevahendina. Andmed on 

esitatud Joonisel 3.  

 
Joonis 3. Piiripealsete toodete määratlus. 

 

 

4.3 Siseturu kontrollimine ja infovahetus 

Järelevalve tegevuste kavandamiseks toote ohutuse valdkonnas võeti aluseks üldine ja 

valdkonnapõhine turujärelevalve programm.  

 

4.3.1 RAPEX1 ja ICSMS2 

                                                           
1 RAPEX – kiire teabevahetussüsteem (Rapid Alert System for non-food dangerous products) 
2 ICSMS – turujärelevalve info- ja teavitussüsteem (The Internet-Supported Information and Communication System) 
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Terviseameti inspektorid kontrollisid RAPEX kiirteavitamis süsteemi kaudu teatatud 700 

ohtliku toote olemasolu Eesti turul. 2016. aastal teavitas TA RAPEX süsteemi kaudu Eesti turul 

avastatud ja turult kõrvaldatud 9 ohtlikust tooteartiklist. Kokku kõrvaldati ringlusest 1469 (7 

mänguasja, 1 ehe, 1 kosmeetikatoode) toodet. Teave kõigist ohtlikest toodetest avaldati 

Euroopa Komisjoni koduleheküljel ja terviseameti veebil. Toodete kõrvaldamise põhjused olid 

ftalaatide sisaldus mänguasjades, mänguasjade küljest väikeste osade eraldumine, mahtumine 

läbi šablooni A ja B, nikli sisaldus ehetes, keelatud säilitusaine sisaldus kosmeetikatootes.  

 

4.3.2 Osalemine projektides/töögruppides 
2016. aastal osaleti Euroopa Kemikaaliameti foorumi kolmel istungil, samuti osaleti 2016. aastal 

Euroopa Kemikaaliameti teises autoriseerimisalases katseprojektis. Pilootprojekti raames 

kontrolliti autoriseerimisele kuuluva 30 aine turule viimist ja kasutamist. Rikkumisi ei tuvastatud. 

Projekti tulemused edastati Euroopa Kemikaaliameti foorumi töörühmale. Paralleelselt 

pilootprojektiga osaleti aktiivselt REACH-EN-FORCE-4 projektis, mis keskendus teatud 

piirangute ühtlustatud viisil kontrollimisele. Liikmesriigid võisid valida etteantud ainete seast. 

Terviseameti valitud piirangud ja kontrollide tulemused on toodud allolevas tabelis. Kokku osales 

31 riiki. 

 

Tabel  REACH-EN-FORCE-4 projekti tulemused. 

REACH XVII 

lisa kande nr 

ja aine 

Kontrollitud 

tooted 

Kontrollitud 

toodete arv 

Mittevastavaid 

tooteid 

% 

51, 52 

Ftalaadid 

Mänguasjad 15 4 27 

27 

Nikli ühendid 

Ehted 10 1 10 

47 

Kroomi (VI) 

ühendid 

Nahktooted 15 0 0 

6 

Asbestkiud 

Taevalaternad 2 0 0 

 

Lisaks osales kemikaali ja tooteohutuse büroo Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud ja 

käesolevaks hetkeks juba Euroopa Kemikaaliameti poolt foorumi alagrupiks võetud 

biotsiidimääruse jõustamise töörühmas (Biocide Enforcement Group). Selle töörühma eesmärgiks 

on aidata koordineerida biotsiidide järelevalvet kogu Euroopas.  

Biotsiidide valdkonnas esitas Terviseameti kemikaaliohutuse osakond koostöös kemikaali ja 

tooteohutuse bürooga Euroopa Komisjonile aruande, milles Euroopa Komisjon nõudis pädevatelt 

asutustelt muuhulgas andmeid biotsiidide järelevalve tulemuste kohta. 

Osaleti Euroopa Komisjoni mänguasjade ohutuse ekspertide töögrupis ning alalise komiteel, 

millede eesmärgiks on EL mänguasjade ohutuse seadusandluse väljatöötamine ja vastuvõtmine. 

2016. aastal hääletati mänguasjade ohutuse direktiivi muudatuste eelnõude poolt, millega 

sätestatakse uus piirnorm ainele bisfenool A asendades senise piirnormi 0,1 mg/l piirnormiga 0,04 

mg/l ning lisatakse piirnorm fenoolile (5 mg/l (migratsiooni piirnorm) polümeersetes materjalides 

ja 10 mg/kg (sisalduse piirnorm) säilitusainena. 
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4.3.3 Järelevalve koordineerimine REACH-määruse ja CLP-määruse nõuete täitmise 

üle  
Terviseameti, Tarbijakaitseameti, Tööinspektsiooni ja Keskkonnainspektsiooni poolt koguti 

andmed REACH- ja CLP-määruse valdkonnas 2016. aastal teostatud järelevalvetoimingute kohta 

selleks, et esitada 2020. aastal Euroopa Komisjonile koondaruande.  

REACH- ja CLP- määruse järelevalve teabeportaal uuendati ja RIPE asemele tuli Portal Dashboard 

for National Enforcement Authorities (PD-NEA).  

 

4.3.4 Järelevalve tulemuste analüüs kemikaali- ja tooteohutuse valdkonnas 

 
2016. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus kokku 1369 toodet, millest suurema osa (40%) 

moodustavad kosmeetikatooted. Joonisel 3 on toodud kontrollitud toodete jaotus liikide kaupa. 

Tooteliikidest kontrolliti kõige rohkem kosmeetikatooteid (40%), kemikaale (34%) ja mänguasju 

(21%). 

 
Joonis 4. 2016. aastal kontrollitud tooted liikide kaupa. Kõik protsendilised näitajad on 

antud toodete üldarvu kohta (1369). 

 

Mittevastavaid tooteid on võrreldes eelmise aastaga turul avastatud 5% võrra rohkem (vt joonis 5). 

Seoses seadusandluse muutmisega on lisandunud viimaste aastate jooksul täiendavad nõuded 

kosmeetikatoodete, biotsiidide, kemikaalide ja mänguasjade valdkonnas.  
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Joonis 5. Turujärelevalve toodete üle 2011-2016. 

 

2016.a kontrolliti 1369 toodet, nõuetele ei vastanud 266, protsent 19%. Erinevates valdkondades 

on kontrollitud toodete ja nõuetele mittevastavate toodete suhe erinev (vt joonis 6). 2016. aastal 

avastati kõige rohkem mittevastavusi biotsiidide osas (40%). 

 

 
 

Joonis 6. Erinevates valdkondades kontrollitud toodete ja nõuetele mittevastavate toodete suhe 

2016. aastal 

 
 

2016. aastal viidi läbi järgmised sihtuuringud: 

• ECHA Foorumi REF-4 järelevalve projekt; 

• Teine autoriseerimisalane ECHA Foorumi pilootprojekt; 

• Fosfori sisalduse uuring Eestis turustatavates detergentides; 

• Biotsiidiga töödeldud puidu märgistuse ja kasutusjuhendi kohaste nõuete täitmine; 

• Kahjuritõrjeteenuse osutamise kontroll. 
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5. KIIRABITEENUSE KORRALDAMINE 

  
2016.aastal osutas riigis kiirabiteenust 104 kiirabibrigaadi, millest 83 olid õebrigaadid ja 21 

arstibrigaadid (sh 6 reanimobiilibrigaadi). Täiendavalt tegutses väikesaartel (Kihnu, Ruhnu ja 

Vormsi) 3 esmase abi osutamise brigaadi ning suvekuudel lisandus Tallinna Kiirabisse juurde 

süda- ja kesklinna väljakutsete teenindamiseks kiirabi rattapatrull.  

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (SA PERH) poolt oli tagatud väikesaarte esmase abi 

osutajatele ning Lääne-Harju ja Hiiumaa kiirabibrigaadidele telemeditsiiniline konsultatsioon 

ööpäevaringselt konsulteeriva arstiga. Kiirabibaase oli üle riigi kokku 61. Terviseametil oli 

jätkuvalt sõlmitud haldusleping kiirabi osutamiseks 11 kiirabibrigaadi pidajaga. Kiirabi 

valmisoleku tagamiseks ja kiirabiteenuse osutamiseks eraldati riigieelarvest 38 958 203 eurot.  

2016.aastal oli kiirabi väljakutsete üldarv 294 787, mis eelnevate aastatega võrreldes näitab 

tõusutrendi ( Vt joonis 1). 2016. aastal oli Kihnu saarel 119, Vormsi saarel 59 ja Ruhnu saarel 49 

kiirabi väljakutset . Kiirabi rattapatrull Tallinnas osutas abi 275 korral.  

Kiirabilisi kopterilende väikesaartele oli 2016. aastal kokku 30 (Vt joonis 2).  

   

 

Joonis 3 Kiirabi väljakutsed ja hospitaliseerimised aastatel 2014-2016.  

 

5.1 Väikesaarte kiirabi 

 

Kihnu, Ruhnu ja Vormsi saarel tagati 2016. aastal ööpäevaringne esmase abi andmine 

kaheliikmelise esmase abi meeskonna poolt.  Suvekuudel teenindab Kihnus ja Vormsil 84 

päeva ulatuses ja Ruhnus 30 päeva ulatuse 3-liikmeline õebrigaad. 
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Sündmuskoht 2014 2015 2016 

     Kiirabiliste kopterilendude arv väikesaartele 

Kihnu 12 11 12 

Ruhnu 3 3 7 

Vormsi 3 3 4 

Naissaar - - 2 

Prangli - 3 2 

Osmussaar - - 3 

Aegna - 1 - 

Mohni - 2 - 

Manilaid 1 - - 

Kõinastu 1 - - 

Kokku 20 23 30 

 

Joonis 2 Kiirabilised kopterilennud Eesti väikesaartele aastatel 2014-2016 

5.2 E-kiirabi 

2016. aasta lõpuks oli e-kiirabi kasutusel 10 brigaadipidajal, ainukesena ei olnud liitunud 

Tallinna Kiirabi, kellel on plaanis liituda 2017. aasta lõpus. E-kiirabi arendustegevustes võib 

välja tuua diagnooside loendi lihtsustamise, statistikaaruannete vormide loomise, 

kiirabikaartide väljatrüki uuendamise arvestades EKG protokolle ja väljatrüki lühivariandi 

loomise EMO`le. 

 

5.3 Eesti Päästemeeskonna Meditsiinirühm (EDRT MU) 

2015. aastal alustati SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglale pandud kiirabi kriisireguleerimisalaste 

ülesannete täitmise rahastamist. Seda jätkati ka 2016. aastal. Vastavalt haiglale pandud 

ülesannetele on haigla kohustatud tagama suurõnnetuse või tervishoiualase hädaolukorra puhul 

sündmuskohal välihaigla toimimise. Sellega on loodud ka eeldus Eesti Päästemeeskonna 

toetamiseks välismissioonidel.  

2016. aastal tehti ettevalmistusi ja anti sisendeid liitumiseks Euroopa Komisjoni poolt 

rahastatava projektiga EUMFH (European Modular Field Hospital), mille eesmärgiks on 

määratleda ja disainida Euroopa meditsiinimeeskonnad, leppida kokku koostöövõimekus, 

ühtlustada dokumentatsioon, leppida kokku ravistandardites, protseduuri reeglites, logistikas 

jm. 

 

5.4 Eesti Kiirabi Liidu kutsemeisterlikkuse simulatsiooniõppus 2016 

2016. aastal korraldati teist korda kiirabi kutsemeisterlikkuse simulatsiooniõppus, millest  võttis 

osa kokku 17 kiirabibrigaadi. Õppuse käigus viidi läbi erineva temaatikaga praktilisi kliinilisi 

simulatsioone. Peamisteks teemadeks oli täiskasvanute ja laste elustamine, liittrauma ja 

põletuse käsitlus, uppunu ja sügava teadvusehäirega patsiendi abistamine, triaaži teostamine, 

ägeda koronaarsündroomi diagnostika ja ravi haiglaeelses perioodis jm. Osavõtjate ja hindajate 

arvates oli tegemist õnnestunud ettevõtmisega, mis andis hea ülevaate kiirabi tasemest Eestis. 
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6. ÜLEVAADE ESMATASANDI TERVISHOIU OSAKONNA TÖÖST  
 

2016. aastal oli Eestis 797 nimistut, millega töötas 774 kinnitatud nimistuga perearsti. 

Terviseameti otsusega töötas 23 ajutist asendajat, kellest kaheksa olid kinnitatud nimistuga 

perearstid. Nimistu keskmine suurus oli 1671 isikut. 

Perearstide mediaanvanus on 57 aastat, 20% on vanemad kui 65 aastat. Järgneva 15 aasta 

jooksul saab 65-aastaseks 462 praegu töötavat perearsti. Alla 65-aastastest perearstidest lahkub 

aastas tööturult 0,5–1,0%. Seniste trendide jätkumisel väheneb perearstide arv 2030. aastaks 

121 arsti võrra ehk 671-ni. Aastatel 2010–2016 alustas keskmiselt tööd 14 uut perearsti aastas.  

Kõige rohkem on perearste nimistust loobunud 2014. a ja 2016 a (24) ning kõige vähem 2006. 

a (2). 

 
Joonis: Nimistuga töötavate perearstide vanusejaotus 2016. aastal 

 

Allikas: Terviseamet, 2017. 

 

Aastatel 2010–2016 lõpetas residentuuri keskmiselt 20 perearsti. Aastal 2016  alustas tööd 

nimistuga perearstina 13 residentuuri lõpetajat. Selleks et töötavate perearstide arv oleks 2030. 

aastal 2014. aasta nimistute arvu tasemel (804), peaks igal aastal perearstina tööle asuma 29 

residentuuri lõpetajat ja vastuvõtt olema 40 peremeditsiini residenti (õppe lõpetamise osakaal 

90% ja nimistuga perearstina tööd alustajate osakaal 80%). Juhul, kui lõpetajate ja nimistuga 

tööd alustajate osakaal (90%)  suureneb, on 2014. aasta taseme säilitamiseks vaja vastu võtta 

36 peremeditsiini residenti aastas. Juhul, kui lõpetajate ja nimistuga perearstina tööd alustajate 

osakaal on 80%, on 2014. aasta taseme säilitamiseks vaja vastu võtta 45 peremeditsiini 

residenti. 
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Joonis: Perearstide arv 2030. aastal tulenevalt vastuvõtuarvust, lõpetamise ja tööle asumise tõenäosusest 

 

Allikas: Pille Saar „Pereartside ja pereõdede koolitusvajaduse prognoos aastani 2030“, Magistritöö, 2014. 

 

2016. aasta detsembrikuu seisuga on ajutine asendus 23 nimistul. Aastatel 2013-2016 tagati 

asendussüsteemi kaudu eelkõige asendused, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartu linna ning 

nendega vahetult piirnevaid omavalitsusüksuseid.  

Perioodil 2013-2016 kuulutas Terviseamet välja 104 konkurssi, millest 66 % leiti nimistule uus 

perearst, ülejäänud konkursid luhtusid ning nimistule tuli leida ajutine asendaja või nimistu liita 

naabruses oleva teeninduspiirkonna nimistuga. Perioodil 2013-2016 tagati asendussüsteemi 

kaudu nimistutele perearstid järgmistes maakondades:  Saaremaa, Valgamaa, Lääne-Virumaa, 

Põlvamaa, Ida-Virumaa, Viljandimaa, Võrumaa, Harjumaa, Pärnumaa, Raplamaa.  

 

Tabel: Perearstide nimistute ajutiste asenduste, luhtunud konkursside ja nimistust loobumise arvud perioodil 2013-2016 

Aasta Ajutiste asenduste arv Luhtunud konkursid Nimistust loobumised 

 asendussüsteemi kaudu 

2013 14 5 3 15 

2014 21 10 12 24 

2015 25 15 10 18 

2016 33 27 10 24 

Allikas: Terviseamet 2016 

 

Perioodil 2010–2014 oli perearstide aastane tõenäosus erinevates vanuserühmades töölt 

lahkuda 0,5–12,5%. Perearstide prognoosimudeli kohaselt lahkub järgneva 15 aasta jooksul 

aastas keskmiselt 26 praegu töötavat perearsti.  
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Tabel: Perearstide töölt lahkumise prognoos maakondade kaupa 2017-2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 Kokku 2017-

2021 

Harjumaa 2 2 2 2 3 11 

Hiiumaa 1 1 1 1 1 5 

Ida-Virumaa 2 3 3 4 4 16 

Jõgevamaa 1 1 1 1 1 5 

Järvamaa 1 1 1 1 1 5 

Läänemaa 1 1 1 1 1 5 

Lääne-

Virumaa 

1 1 2 2 2 8 

Põlvamaa 1 1 1 1 1 5 

Pärnumaa 1 2 2 2 2 9 

Raplamaa 1 1 1 1 1 5 

Saaremaa 1 1 1 1 1 5 

Tallinn 6 6 7 8 8 35 

Tartumaa 2 2 3 3 4 14 

Valgamaa 1 1 1 1 1 5 

Viljandimaa 1 1 1 1 1 5 

Võrumaa 1 1 1 1 1 5 

Üldkokkuvõte 24 26 29 31 33 143 

Allikas: Terviseamet 2017 

2016. aasta detsembrikuu seisuga tagati asendussüsteemi kaudu 16 pikaajalist ajutist asendust, 

piirkondades kus perearsti nimistu konkursid on korduvalt luhtunud ning asendus on suudetud 

tagada tänu asendussüsteemile. 

Võttes arvesse nimistuga  perearstide tööturult lahkumise prognoosi perioodil 2017-2021, 

residentuuris õppijate arvu, residentuuri lõpetajate arvu ning residentide töökoha eelistusi, 

prognoosib Terviseamet lähiaastatel nende nimistute arvu kasvu, millele tuleb tagada 

üldarstiabi kättesaadavus läbi asendussüsteemi.  

 

6.1 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 2016. aastal perearstide nimistutest välja 9307 isikut (2015. a - 36 505, 2014. 

a – 19 966, 2013. aastal – 17 062). Perearstinimistute korrastamine jätkub järgnevatel aastatel. 
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6.2 Perearstide iseteenindus  

Alates juunist 2014 on perearstidel võimalus kasutada töötajate ja kontaktinfo haldamise 

teenust (perearstide iseteenindus). Perearstidele on loodud ühtne elektrooniline kontaktipunkt 

25 Riigiportaali eesti.ee näol patsiente ja Terviseametit praksises toimuvatest 

töökorralduslikkest muudatustest teavitamiseks.  

Nimistute arv, mille puhul oli perioodil juuni 2014 – aprill 2017 iseteenindus kasutatud, on 421. 

See on 53% nimistute üldarvust. Üldarstiabi osutavate asutuste arv, kes kasutas iseteenindust, 

on 221 (49% asutuste üldarvust). Iseteeninduse arendus- ja täiendustööd jätkuvad ka 2017. 

aastal. 

 

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 

2016. aasta jooksul väljastasime 51 tegevusluba, muutsime 110 tegevusluba ja tunnistasime 

kehtetuks 10 tegevusluba. Tegevuslubade andmisel võtsime arvesse ka järelevalveosakonna 

tagasiside.  

 
7.2 Tervishoiutöötajate registreerimine 

    

kutse registris  

2016 a lõpus  

registreeritud  

2016 

neist 2016 

välisriikidest 

tulnud 

tervishoiutöötajad 

arst 6535 213 27 

hambaarst 1746 57 13 

õde 13171 358 4 

ämmaemand 898 31 0 

    

proviisor 1361 26 1 

farmatseut 1012 32 0 

    

    

 

Kuna register (MEDRE) sai loodud juba 2002.l aastal, vaatamata sisse viidud programmi 

muutmistele on programm vananenud ja vajab hädasti uuendamist. 2016 alustasimegi projekti 

„MEDRE 2“, mille raames sai tehtud MEDRE 2 ärianalüüs, töö selles osas jätkub. 
 
 
 



 
 

39 

 

7.3 Tervishoiutöötajate migratsioon 

Teise riigi tööturule sisenemiseks 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.  

Nagu alljärgnevast graafilisest kujutusest näha vähenes ka 2016.aastal  võrreldes eelnevate 

aastatega  Eestist lahkuda soovijate tervishoiutöötajate hulk märgatavalt  
 

 
 

Tervishoiutöötajate väljaränne on aasta-aastalt vähenenud, eriti märgatav on see viimastel 

aastatel. Vastupidi sellele kasvab sisserändajate hulk, eriti Ukrainast ja Venemaalt. 2016. aastal 

olid enamus neist arstid, aga ka paar õde nende hulgas. Välisriikidest kandsime registrisse 16 

arsti Ukrainast 16, 16 arsti Venemaalt ja 1 arst 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 mitmest eksootilisemast paigast nagu Vietnamist.  

 

Probleemiks oli ja on endiselt aastaid muutusteta kehtinud ebaselged, mitmeti tõlgendatavad 

õigusaktid, puudub eksamile suunamist reguleeriv määrus, mis on 2008 aastast kehtetu, uut ei 

ole. 

Välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajate registreerimist reguleerivat 

määrust ei ole ikka veel. Kuna Sotsiaalministeerium soovitas Terviseametil registreerimisi 

mitte menetleda enne uue määruse kehtima hakkamist mistõttu on mitmed registreerimise 

taotlused oma tähtaja ületanud.  

 

Tervishoiutöötajate pädevuse hindamine on jätkuvalt vabatahtlik ja seni kuni see sellisena püsib 

ei saa ka reegleid kehtestada. Oleme kolme viimase aasta jooksul saanud ainuüksi Soomest üle 

15 teate TÜ lõpetanud arstide puudulikust pädevusest 

 

Surma tõttu kandsime registri arhiivi 57 arsti 
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8. MEDITSIINISEADMETE OSAKONNA TÖÖ   
Terviseameti meditsiiniseadmete osakond teostab turujärelevalvet turul olevate 

meditsiiniseadmete üle ja Eestis asuvate meditsiiniseadmete turule viijate üle. Selleks me 

kogume ja menetleme infot ohujuhtumite kohta, menetleme järgnevaid taotlusi:  

- Eesti kaudu EL turule lastavad meditsiiniseadmed; 

- Eestis levitatavad meditsiiniseadmed; 

- Eesti Haigekassa nimekirja soovivate seadmete süvakontroll; 

- Meditsiiniseadmete kliinilised uuringud; 

 

Anname hinnangu Maksu- ja Tolliameti poolt kinni peetava kahtlaste meditsiiniseadmete osas. 

Pädeva asutusena osaleme EL vastavate töörühmade töös ning liitusime ka EL tasemel 

turujärelevalve programmiga. Lisaks oleme teavitav asutus ja seega on meil kohustus osaleda 

teavitatud asutustega seotud tegevustes – ühisinspektsioonid ennekõike. Selle raames on üks 

meie töötaja läbinud vastava koolituse ning osalenud ka vaatlejana inspektsioonis.  

2016 aastal oli ka märkimisväärne hüpe kliiniliste uuringute taotluste osas. saabus 3 uuringu 

taotlus ja 3 muudatustaotlust ning ühe uuringu koha lisamise taotlus. Pädeva asutusena 

avaldame ka arvamust loomset päritolu kudesid sisaldavate meditsiiniseadmed hinnangu 

raportitele (laekus 12) ning avaldame arvamust EL tasemel tekkinud seadme 

määratlusküsimustele (21 küsimust).  Allpool on põhjalikumalt toodud 3 suuremat tegevust. 

8.1 Ohujuhtumid 

Eestis kasutatavate seadmetega seoses laekus meile  22 juhtumit. Menetlesime 4 kaebust, mis 

osutusid ohujuhtumiks. EL saabus meile 1394 seadme ohujuhtumit, millest 221 seadet on 

teadaolevalt Eestis. Ohujuhtumitega seoses viisime läbi pilootprojekti, kui palju on juhtumeid 

Eestis ja mis on haiglatel teavitamise juures kitsaskohtadeks.  Pilootprojekti tulemusena on 

valminud ohujuhtumitest teavitamise juhend (kättesaadav: 

http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Meditsiiniseadmed/Ohujuhtumitest_teavitamise_juhendm

aterjal.pdf ).  

8.2 Meditsiiniseadmete andmekogu  

2016 aastast on andmekogu seotud Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusameti meditsiiniseadmete 

süsteemiga. Aprillis toimus seminar, mille käigus tutvustasime MSA-d TÜ õendustudengitele. 

Mais toimusid koolitused meditsiiniseadme levitajatele (6 koolitust, 59 osalejat). Juunis 

koolitused abivahendite levitajatele (6 koolitust, 46 osalejat). Septembris koolitused 

meditsiiniseadme levitajatele (4 koolitust, 33 osalejat). Oktoobris loeng proviisori tudengitele.  

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kaudu sisestati 1597 levitamisest teavitamise 

taotlust, millest: 

- 951 kinnitati ja kanti MSAsse 920 uut seadet. Kinnitatud taotlustest 82% said 

kinnituse ilma parandusi vajamata, 12% parandati esimesel korral, 4% teisel korral ja 

http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Meditsiiniseadmed/Ohujuhtumitest_teavitamise_juhendmaterjal.pdf
http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Meditsiiniseadmed/Ohujuhtumitest_teavitamise_juhendmaterjal.pdf
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2% kolmandal korral. 31 seadet olid MSA-s olevad seadet, millele tekkis uus või 

lisalevitaja.  

- 646 ehk 40% sisestatud taotlustest ei saanud kinnitust, need on kas tagasi lükatud või 

ootavad veel paranduste sisse viimist. 

 

Sisestati MSAs 215 turule laskmise taotlust (esmakordselt EL turul kättesaadavaks tegemine), 

millest: 

- 109 kinnitati ja kanti MSAsse. Kinnitatud taotlustest 15% said kinnituse ilma 

parandusi vajamata, 30% parandati esimesel korral, 45% parandati teisel korral ja 10% 

esitati korrektselt kolmandal parandamisel.  

- 106 ehk 49% sisestatud taotlustest ei saanud kinnitust, neist 28 taotlust ootavad veel 

paranduste sisse viimist ja 78 taotlust on tagasi lükatud. 

 

754 koheselt 
kinnitatud

111 parandatud 1x
37 parandatud 2x

18 parandatud 3x

31 vanad seadmed 
uued levitajad

646 on paranduses 
või tagasi lükatud

LEVITAMISEST TEAVITAMISED

16 koheselt 
kinnitatud

33 parandatud 1x

49 parandatud 2x

parandatud 3x  
28 ootavad 
parandusi

78 tagasi lükatud 

TURULE VIIMISEST TEAVITAMINE
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Jätkuvalt on MSA paremaks töötamiseks vaja arendusi ja selle saavutamise nimel oleme teinud 

tööd.  

8.3 Meditsiiniseadmete turujärelevalve 

2016 aastal oli MSO osalusel 19 inspektsiooni/auditit (nendest 3 on järel kontrollid). 

Inspektsiooni käigus kontrolliti 53 meditsiiniseadme tehnilisi faile. Auditi väliselt teostas MSO 

lisaks 27 tehnilise faili ekspertiisi.  

Kahtlastest meditsiiniseadmetest saabus EL tasemel teatisi 177, neist Eestis levitatavaid 

seadmeid puudutas teadaolevalt 65 juhtumit. Osakond ise edastas oma kahtlused seadmete osas 

EL kolleegidele 28 korral. Enamik seadmeid tuvastati levitamisest teavitamise menetluse 

käigus.  

Nõuetele mittevastavate toodete turule tulemise takistamisel teeb väga suure töö ära Masku- ja 

Tolliamet. Kokku saabus neilt MSO-le 48 teatist, mis puudutas 103 erineva nimetusega toodet 

(kokku 31955 ühikut + 152 komplekti). 103 polnud meditsiiniseadmed 21 nimetust (143 ühikut 

ja 45 komplekti), meditsiiniseadmed olid 82 (31934 ühikut + 107 komplekti) nimetust, millest: 

- lubati vabasse ringlusesse 29 nimetust (24728 ühikut).   

- ei lubatud vabasse ringlusesse 53 nimetust (7206 ühikut + 107 komplekti).  

 

9. KOKKUVÕTE TERVISHOIUALASEST JÄRELEVALVEST 
Terviseameti järelevalveosakond teeb mitmete eriseaduste alusel riiklikku järelevalvet 

tervishoiuteenuse osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle. 

Ülevaate järelevalveosakonna tööst leiad terviseameti veebilt: 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/KOKKUV6TE_JVO_TOOST_2016.pdf  

 

 

 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Tervishoid/KOKKUV6TE_JVO_TOOST_2016.pdf

