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SISSEJUHATUS 
 

Terviseamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle 

tegevusvaldkondadeks on tervishoid, nakkushaiguste seire, ennetus ja tõrje, keskkonnatervis, 

kemikaaliohutus, meditsiiniseadmete ohutus ning laboriteenuste pakkumine.  

Ameti tegevuse eesmärgiks on tervist toetava elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele 

tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, 

tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas. 

Muutused ja arenguvajadused väliskeskkonnas on tinginud muudatusvajadusi ameti igapäevases tegevuses. 

Sellest tulenevalt on alljärgnevas dokumendis sõnastatud ameti põhilised tegevussuunad järgnevaks viieks 

aastaks (2015-2020). Kodaniku, ettevõtja ja avaliku sektori organisatsioonidega seotud eelisarendatavateks 

tegevussuundadeks on: ohutu elu- ja õpikeskkonna tagamisele kaasa aitamine, tervist ja tervislikku 

elukeskkonda edendavate valikute tegemiseks teadlikkuse tõstmine, tervishoiuteenuste osutajate 

usaldusväärsuse tõstmine, esmatasandi tervishoiuteenuste paremale kättesaadavusele kaasaaitamine, 

ennetavate tegevuste osakaalu suurendamine, kaasaegse ja konkurentsivõimelise laboriteenuse pakkumine, 

asjakohase info õigeaegne avaldamine ja edastamine ning e-teenuste keskkonna võimaluste laiendamine ja 

sidumine teiste andmesüsteemidega. Ameti kui organisatsiooni arenguga seotud eelisarendatavad 

tegevussuunad on: ameti tegevust toetava töökeskkonna ja taristu tagamine, e-süsteemide ja andmebaaside 

omavaheline ühildamine, laborite analüütilise võimekuse tõstmine, töötajate pädevuse, motiveerituse ja 

arengule suunatuse tagamine, tegevust toetava sise- ja väliskommunikatsioonisüsteemi arendamine, 

süsteemse hädaolukordadeks valmisoleku tagamine, ameti poolt pakutavate vahendite ja võimaluste 

maksimaalne kasutamine efektiivsuse tõstmiseks. Põhiliseks väljakutseks on arendada ametit kui tervikut, 

sõltumata ameti laiast tegevusvaldkonnast. Nii ametiülesed kui ka tegevusvaldkondade väljakutsed ja 

eesmärgid tulenevad välistest mõjuteguritest, tulemused teenivad nii kodaniku, ettevõtja kui avaliku sektori 

organisatsioonide huve ning saavutatakse läbi koostöö.  

Arengukava koostamisel lähtub Terviseamet tegevusvaldkonda reguleerivatest seadusandlikest dokumentidest 

(Terviseameti põhimäärus; Struktuuriüksuste põhimäärused; Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava 

aastateks 2013-2016; Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020; Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020; 

Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009-2015; Peremeditsiini arengukava jt).  
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1. TERVISEAMETI VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA PRIORITEETSED 

TEGEVUSSUUNAD PERIOODIKS 2015-2020 
 

TERVISEAMETI MISSIOON 

Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel. 

 

TERVISEAMETI VISIOON AASTANI 2025 

Aastaks 2025 on Eesti inimene terviseteadlik ja elukeskkond tervist toetav, mis 

on saavutatud Terviseameti, rahva ja erinevate osapoolte usalduslikus 

koostöös.   

 

Erinevate osapooltena käsitletakse ettevõtjaid, avalikku sektorit ja kolmandat sektorit. 

Arengukavas seatud visiooni poole liikumist hinnatakse ameti tegevusvaldkondade eesmärkide saavutamise 

kaudu. 

 

TERVISEAMETI VÄÄRTUSED 

USALDUSVÄÄRSUS 

Terviseamet lähtub põhimõtetest, et oma tegevustes ollakse vastutustundlik ja järjepidev ning ameti 

seisukohad on kujundatud tuginedes tõenduspõhistele ja kontrollitud andmetele. Andmete töötlemisel, 

kogumisel ja väljastamisel lähtub amet konfidentsiaalsuse ja diskreetsuse põhimõtetest.   

ASJATUNDLIKKUS 

Terviseamet on pädev asutus, kes aitab ekspertarvamustega kaasa oma tegevusvaldkondade probleemide 

lahendamisele.  

AVATUS  

Terviseamet on abivalmis ning koostööle avatud organisatsioon, mille tegevused ja otsused on läbipaistvad. 

HOOLIVUS 

Terviseamet on rahva ja erinevate osapoolte teenindamisel sõbralik, empaatiline, koostöövalmis, 

vastutustundlik ja sidusrühmi kaasav. 

EETILISUS 

Terviseamet ja ameti teenistujad lähtuvad oma tegevustes ametniku eetikakoodeksist, mille alusel on avaliku 

teenistuse eetilisteks väärtusteks seaduslikkus, inimesekesksus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, erapooletus, 

avatus ja koostöö. 
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EELISARENDATAVAD TEGEVUSSUUNAD 

Amet lähtub perioodiks 2015-2020 eelisarendatavate tegevussuundade valikul ühiskonnas olevatest 

väljakutsetest ning suunab vastavalt sellele ametisiseseid arendustegevusi. Tegevussuundadele tuginevad 

valdkondlikud eesmärgid ja tegevused on kirjeldatud peatükis 3. 

Kodaniku, ettevõtja ja avaliku sektori organisatsioonidega seotud eelisarendatavad 

tegevussuunad 

 

 

 

JOONIS 1. VÄLJASPOOLE SUUNATUD EELISARENDATAVAD VALDKONNAD 
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Ameti kui organisatsiooni arenguga seotud tegevussuunad 

 

 

 

 

JOONIS 2. AMETISISESED ARENGUSUUNAD 
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2. AMETI TEGEVUST MÕJUTAVAD TEGURID 
 

2.1. TERVISEAMETI TEGEVUST MÕJUTAVAD SISEMISED TEGURID (TUGEVUSED JA 

NÕRKUSED) 

 

Tugevused 

Terviseamet on hea mainega tõsiseltvõetav ja usaldusväärne organisatsioon. Ameti stabiilne juhtimine on 

taganud pideva arengu ja kõrge klientide rahulolu. Ametil on jätkuvalt esindused maakondades, mis tagab 

teenuste parema kättesaadavuse. Ameti  laborid võimaldavad operatiivset tegutsemist. Terviseameti töö on 

vaheldusrikas. Ameti teenistujad on kõrge erialase kompetentsiga ning teenistujatele on tagatud igakülgsed 

enesearendamise võimalused. Ameti tugevusteks saab lugeda ka jätkuvat töötajate motivatsiooni hoidmist 

ning võimet teenindada kodanikke nii eesti kui ka vene keeles. 

Nõrkused 

Ameti edasiseks arenguks ning täisväärtuslike teenuste pakkumiseks peab amet seljatama järgmised sisemised 

väljakutsed. Terviseameti füüsiline töökeskkond ja taristu on vananenud ning vajab uuendamist. Terviseameti 

töö seondub erinevate infosüsteemide kasutamise ja haldamisega, mis hetkel ei ole omavahel piisavalt 

integreeritud, et vältida info dubleerimist ja käsitsi sisestamist. Esineb tööülesannete dubleerimist ning kohati 

on tööprotsessid ametiüleselt vähe seotud. Ameti sise- ja väliskommunikatsiooni kanalid ei toeta hetkel täies 

mahus ameti tööd. Kodanike, partnerite ja üksuste vaheline koostöö on hetkel alakoordineeritud ning 

huvigruppide kaasatus ei ole hetkel osapooli täielikult rahuldav. Ameti tegevusi pärsib pikas perspektiivis 

teenistujate vähene järelkasv.  

 

2.2. TERVISEAMETI TEGEVUST MÕJUTAVAD VÄLISED TEGURID JA TRENDID 

 

Muutused rahvastikus ja tööjõuturul 

Kuigi üldine rahvaarv väheneb, suureneb aasta-aastalt vanemaealiste osakaal rahvastikus ning see seab 

suurema koormuse perearstidele. Siinjuures seab takistusi perearstide kõrge vanus ning noorte arstide 

lahkumine Eesti tööjõuturult. Elanikkonna vananemine survestab tööealisi ning töötervishoid vajab riiklikult 

suuremat tähelepanu. 

Muutused rahvastiku tervisekäitumises  

Kuigi teadlikkus tervislikest eluviisidest on kasvav trend, siis probleemiks on inimeste halvad 

tervisekäitumuslikud valikud (üldhügieeninõuete mittetäitmine, kemikaalide vale käitlemine, tasakaalustamata 

toitumine, vaktsineerimisest keeldumine jne). Tervislike otsuste tegemiseks on kättesaadav järjest rohkem 

infot, kuid liigne infotulv võib olla ka pärssivaks teguriks (keeruline tuvastada kõige usaldusväärsemaid allikaid 

info saamiseks). 

Heaoluühiskonna hüvede arenemisel kasvavad inimeste ootused tervishoiusüsteemile ning väheneb 

elanikkonna omavastutus tervise eest hoolitsemisel ning iseendaga hakkamasaamine. 
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Poliitiliste tegurite mõju 

Poliitilises mastaabis on põhilisteks välisteks mõjuteguriteks valitsuse prioriteetide muutus ametite tegevuse 

rahastamisel, mis võib olla nii takistuseks kui ka edasiviivaks jõuks. Riigieelarve mahu suurenemine võib 

tähendada täiendavate vahendite suunamist tervishoidu ning vähenemine omakorda vahendite vähendamist. 

Teiseks oluliseks teguriks on seadusandlus, mille muutus võib aidata kaasa ameti tööle või seada lisakohustusi. 

Teenuste pakkumise ühtse taseme tagamisel on mõjuteguriks lõpule viimata haldusreform. Samas vastukaaluks 

on tugevnemas kodanikualgatused, kes juhivad tähelepanu puudujääkidele ühiskonnas. 

Info liikumine  

Inimeste teadlikkus tervisest ja ohutust elu- ja õpikeskkonnast suureneb info parema liikumise tõttu. Samas 

võib koordineerimata info edastamine viia infomürani. (Sotsiaal)meedia tarbimise kasv võimaldab suuremat 

avalikele probleemidele tähelepanu juhtimist ning seeläbi nii teadlikkuse kasvu kui ka ülereageerimist. Üldine 

kasvav infomaht suurendab ameti töömahtusid. 

Koostööpartnerite mõju 

Ameti tegevust mõjutab erinevate koostööpartnerite võimekus ja valmisolek reageerimiseks. Ameti tööd 

takistavaks teguriks on kujunemas läbirääkimisvõimaluste ja valikute vähenemine. 

Rahvusvahelistumine 

Rahvusvahelistumine mõjutab eelkõige ameti tööd suunavaid normatiive ja standardeid, aga ka personali 

valmisolekut teha rahvusvahelist koostööd. Samuti muutub rahvusvahelistumise kaudu olulisemaks 

kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamise levik ja IT lahenduste areng.  

 

3. VÄLJAKUTSED, EESMÄRGID JA MEETMED 
 

Eesmärkide seadmisel on lähtutud välistest väljakutsetest, mis on tinginud muudatusvajadusi ameti siseselt. 

Lõpptulemusena on eesmärgiks lahendada ühiskonnas eksisteerivad ameti tegevustega seonduvad probleemid 

ja väljakutsed. Selle teostamiseks on vajalik paralleelselt arendada ameti kui terviku tööpõhimõtteid, 

protseduure ja tegutsemiskeskkonda. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud esmalt ameti kui terviku ning seejärel ameti valdkondlikud väljakutsed, eesmärgid 

ja tegevused lähtudes ameti üldistest arengusuundadest. Ameti põhilisteks tegevusvaldkondadeks on 

esmatasandi tervishoiuteenused, valmisolek tervishoiualasteks kriisiolukordadeks, tervishoiuteenuste 

usaldusväärsus, nakkushaiguste seire, ennetus ja tõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus, 

meditsiiniseadmete ohutus ning laboriteenused. Väljakutsete lahendamisel ja eesmärkide püstitamisel 

keskenduti valdkondadeülesele koostööle ja sidususele. 

Ameti kui terviku eesmärgid on suunatud organisatsiooni arendamisele ning tegevusvaldkondade püstitatud 

eesmärkide saavutamise toetamisele. 

Eesmärgid ja tegevused on koostatud perioodiks 2015 – 2018. 
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JOONIS 3. TERVISEAMETI TEGEVUSVALDKONNAD 
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3.1. TERVISEAMETI-ÜLESED VÄLJAKUTSED, EESMÄRGID JA MEETMED AASTANI 2018 

 

TERVISEAMET 

VÄLJAKUTSED 

Terviseameti vastutusvaldkond on lai, struktuuriüksused tegelevad igapäevaselt väga erinevate valdkondadega 

ning seetõttu on ameti kui terviku juhtimine ja arendamine keeruline.  

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Ameti tegevusvaldkonnad on kodanikule, ettevõtjale ja avaliku sektori organisatsioonidele selgelt 

määratletud. Amet on seadnud pikaajalised tegevusvaldkondi arendavad eesmärgid. 

 

Füüsiline töökeskkond ja taristu on kaasaegne ning ameti tegevust toetav. 2017.aasta teisest kvartalist 

toimub tegevus uues majas, kuhu kolivad kokku Tallinnas olevad üksused. Terviseameti laborite tehniline baas 

vastab ameti ja riigi vajadustele. 

 

E-lahendused ja andmebaasid on omavahel sidusad ning toetavad ameti tööd (ei dubleerita andmeid ja 

tegevusi). 

 

On tagatud ameti valmisolek tõsiste olukordade lahendamiseks. On koostatud/üle vaadatud olemasolevad 

valdkonnapõhised tõsistele olukordadele reageerimise korrad.  

 

Amet hindab süsteemselt ameti tegevustega soetud riske. Riskide ametiüleseks hindamiseks on koostatud 

juhend. 

 

Koostöö ameti teenistujate ja struktuuriüksuste vahel on paranenud ning toetab tervikuna ameti tööd. 

Tööprotsessid on ametiüleselt sidusad, ameti töö on efektiivne. Üksustevahelisi ülesandeid käsitlevad 

protsessid on ülevaadatud ja optimeeritud (protsesside ülevaatamine kord kahe aasta jooksul). On koostatud 

teenistujate motivatsioonipakett (nt ühisüritused, tervisepäevad jne) ning teenistujad on selle sisust 

teadlikud.  

 

Ameti teenistujad hoiavad ja tõstavad oma pädevust. 

 

Sise- ja väliskommunikatsioon on osapooli rahuldav ning ei takista ameti tööd. Sidusrühmade teadlikkus 

tervist, elu- ja õpikeskkonda ohustavatest teguritest on tõusnud. Ameti sidusrühmade teavituskanalid (nt 

mürgistusteabe keskuse infonumber,16662.ee,  vaktsineeri.ee) on toimivad ja uuendatakse regulaarselt. 

 

Ameti tööga seotud osapooled on kaasatud. Koostöö erinevate erialaseltside (nt Perearstide Selts) ja 

kutseühendustega (väljaspool tervishoiu valdkonda) on konstruktiivne ja tulemuslik ning suunatud ühistele 

eesmärkidele. Erialaste ekspertide koostöövõrgustik toetab ameti tegevusi vastavalt vajadustele. 

 

Tervishoiuteenuste järelevalve on toimiv, kooskõlas kehtiva seadusandlusega ja toetab ameti  

tegevusvaldkondade   eesmärkide saavutamist. Järelevalve raames suureneb ohu ennetamise, - 

väljaselgitamise ja  tõrjumise ning süüteoennetuse alane preventiivne tegevus ja koostöö teiste järelevalve 

asutustega.  Järelevalve tegevus on läbipaistev, tulemused on kättesaadavad avalikkusele, asjaomastele 
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ametkondadele ja menetluse asjaosalistele. 

Kokkuvõttes muutub järelevalvemenetlus kiiremaks, kvaliteetsemaks ja kõigi osapoolte jaoks läbipaistvaks. 

Järelevalve infotehnoloogilise arengu kontseptsioon on olemas ja juurutatud aastaks 2020. On olemas pidev 

ülevaade menetluse kulgemisest, kiirema sekkumise võimalus. 

 

Järelevalve kontseptsiooni alusel on koostatud arengukava ja selle alusel tehtud tööplaani järgi töötab hästi 

ettevalmistatud personal, kes on varustatud kaasaegsete IT-vahenditega, mis võimaldavad saada/salvestada 

informatsiooni elektroonselt ning õigeaegselt ennetada ohtu elanikele ning kiiresti lahendada nende poolt 

esitatud küsimusi/probleeme. 

Järelevalve personal on koolitatud, tegevusjuhendid on koostatud ning juhendeid täiendatakse jooksvalt 

vastavalt õigusaktidele, töökohal pakutakse treeninguid valmisoleku tõstmiseks, toimib ekspertide kaasamise 

süsteem. IT lahendused toetavad järelevalve ja kogu ameti tegevusi. Uute valdkondade lisandumisel 

kirjeldatakse koheselt ka järelevalve protsessid. Toimib koostöö teiste asutustega. 

 

TEGEVUSSUUNDAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

Ameti tegevuse koondamine uude hoonesse aastal 2017.  

Laborite tehnilise baasi uuendamine. 

Andmebaaside sidumise võimaluste kaardistamine ja teostamise ettepanekute esitamine. 

Tõsiste olukordade reageerimiskavade ülevaatamine ja täiendamine. 

Ameti tegevusega seotud riskide hindamise juhendi koostamine. 

Ameti tööprotsesside ülevaatamine ja optimeerimine (kord kahe aasta jooksul). 

Vaktsineeri.ee veebikeskkonna uuendamine. 

Ameti koostööpartnerite järjepidev kaasamine 

Koolituste korraldamine uute e-lahenduste juurutamisel. 

Ajakohastatud on ameti väliskommunikatsiooni põhimõtted. 

 

Järelevalve töökorralduse muutmine monitooringute ja sihtuuringute läbiviimise suunas, korrakaitseseaduse 

põhimõtete rakendamine (suund reaktiivselt järelevalvelt proaktiivsele). Järelevalvetegevuse jaoks vajalike  

tarkvara- ning riistvara lahenduste põhimõtete väljatöötamine, eesmärgiga võimaldada järelevalve raames 

elektroonset informatsiooni hankimist ja vahetamist igas valdkonnas nii asutusesiseselt kui ka erinevate 

ametite/andmebaaside vahel. Jätkuv järelevalvealaste juhendmaterjalide täiendamine ja nende juurutamine. 

Järelevalves toimib pidev riskihindamine läbi areneva seirelise tegevuse. Enamustes ameti järelevalvatavates 

valdkondades toimib seire kokkulepitud indikaatorite alusel. Ameti koduleht kajastab ka järelevalvealaseid 

tegevusi ning nende tulemusi – avaldatakse nii järelevalve sihtuuringute kui ka juhupõhiste uuringute 

kokkuvõtteid. Lisaks on kodulehel kajastatud erinevad juhised ja soovitused tarbijatele ning klientidele. 

 

 

Ametiülesed koolitusvajadused: 

- Riskihindamise koolitus; 

- Ajajuhtimise koolitus; 

- Probleemilahendamise koolitus; 

- Suhtluskoolitus (sh väitluskoolitus); 

- Enesemotivatsiooni koolitus; 

- Kiirlugemine. 
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3.2. VALDKONDLIKUD VÄLJAKUTSED, EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD AASTANI 2018 

 

ESMATASANDI TERVISHOIUTEENUSED 

VÄLJAKUTSED 

Ühiskonnast tulenevad väljakutsed: 

- Perearstiabi (üldarstiabi) ebaühtlane kättesaadavus, kvaliteet ja jätkusuutlikkus ning perearstide kasvav 

puudus. Perearstiabi vähene kättesaadavus töövälisel ajal. 

- Kiirabiteenuse ebaühtlane ajaline kättesaadavus ja kvaliteet erinevates Eesti piirkondades. Kiirabi 

erinevate korralduslike lahenduste vähesus ja valikuvõimaluste puudumine sõltuvalt terviseseisundist. 

Järjest suurenev kiirabi ja haiglate erakorralise meditsiini osakondade kasutamine vähemoluliste 

terviserikete korral.  

 

- Töövõimelise elanikkonna osakaal Eestis langeb jätkuvalt. Töötervishoid on suurele osale tööandjatest 

jätkuvalt pigem formaalne kohustus, mitte aga kaasaegse ja efektiivse töökeskkonna lahutamatu osa.  

Töötervishoiuteenuse kvaliteet on ebaühtlane. Puudub sünergia erinevate töötervishoiuteenuste vahel. 

Meditsiiniline töötervishoiuteenus  ei ole küllaldaselt integreeritud ülejäänud tervishoiuteenustega.  

 Ametisisesed väljakutsed: 

- Sekkumismeetmete vähesus ja olemasolevate sekkumismeetmete piiratud mõju. 

- Poliitikakujunemise protsessi ebaühtlus ja asümmeetrilisus ning vähene tõenduspõhisus. 

- Valitsemisalasisese planeerimis- ja juhtimisprotsessi vähene koordinatsioon.  

- Väheefektiivne horisontaalne koordinatsioon.  

- Järjest süvenev ülekoormatus vähemoluliste ja formaalsete tööülesannetega. 

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Välised eesmärgid: 

2020.aasta lõpuks on kõikjal Eestis inimesele tagatud ühesuguse ajalise kättesaadavusega kvaliteetne ja 

usaldusväärne üldarstiabi teenus. Kõigil isikutel on võimalik pöörduda vastava teeninduspiirkonna järgse 

perearsti vastuvõtule. Kõigil nimistutel on tagatud perearst või perearstita nimistutel ajutine asendaja.  Igas 

maakonnas on vähemalt üks Tervisekeskus. Üldarstiabi osutatakse nõuetekohastes tööruumides. Üldarstiabi 

osutajal on pädev meeskond. Üldarstiabi osutajad tegutsevad kehtiva regulatsiooni alusel väljaantud 

tegevuslubadega. Üldarstiabi kättesaadavuse uuringu alusel kogutakse elanikkonnalt infot  teenusega rahulolu 

kohta.   

2020. aasta lõpuks on kõikjal Eestis inimestele ootamatu terviserikke korral tagatud ühesuguse ajalise 

kättesaadavuse ja kvaliteediga vajadusepõhine kiirabiteenus, mis vähendab ka survet teistele 

erakorralistele tervishoiuteenustele. Kiirabibrigaadide arv on 102. Sama tüüpjuhtumi puhul on kiirabi ooteaja 

erinevus alla 5% aastas. Kiirabi esmase diagnoosi ja lõpliku diagnoosi lahknevus on alla 5% aastas. Ravijuhistest 

põhjendamatult erinevate käsitluste osakaal kiirabis on alla 1%  aastas. Inimeste rahulolu kiirabiteenusega on 

jätkuvalt kõrge (vähemalt 90%). EMOsse isepöördujate arv on stabiliseerunud. Mittetäieliku 

komplekteeritusega kiirabibrigaadide hulk aastas on alla 1%. Kiirabibrigaadide tehniline varust on 100% 
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nõuetekohane. Vastavalt terviseseisundile on tagatud sobiv kiirabiteenus. Kiirabibrigaadide töökorraldus on 

efektiivne ja vajadusepõhine. Häirekeskuse ja kiirabiettevõtetega sõlmitud kiirabi strateegilise eesmärgi 

kokkulepe. Kõik kiirabiettevõtted analüüsivad oma teenuse kvaliteeti, teevad rutiinselt kliendi 

rahuloluuuringuid ning korrigeerivad sellele vastavalt oma töökorraldust. 

2020. aasta lõpuks on töötervishoiuteenus kõikides ettevõtetes ohutu ja tervisliku töökeskkonna 

kujundamise plaanipäraseks osaks.  Töötervishoiuteenuseid pakutakse sünergilistena ja vajadusepõhiselt. 

Enamus tööandjaid kasutavad samaaegselt mitut töötervishoiuteenust.  Töökeskkonnast põhjustatud 

tervisekahjud vähenevad. On algatatud ja elluviidud seadusemuudatus, mille tulemusena turul ei tegutse 

ühtegi Terviseametile teadaolevat töötervishoiuteenuse osutajat, kes on läbinud ainult 

töökeskkonnaspetsialisti koolituse (st puudub erialane kõrgharidus).  

 

Sisemised eesmärgid: 

 

Ameti sisemine töökorraldus lähtub terviklikust esmatasandi korraldusmudelist.  

Kõikide esmatasandi teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedinäitajad on avalikult kättesaadavad.  

Amet on juhtiv partner esmatasandi poliitikakujundamise protsessis. 

Ameti käsutuses on piisav hulk mõjusaid sekkumisvahendid esmatasandi korraldamiseks. 

Kõik lihtsad tehnilised ülesanded on delegeeritud esmatasandi teenuseosutajatele endile.  

Ameti struktuur on paindlik ja võimaldab keskenduda prioriteetsetele eesmärkidele, puudub dubleerimine.  

Järelevalve esmatasandi teenuste üle põhineb riskihindamisel. 

  

TEGEVUSSUUNAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

Peremeditsiin: 

Motivatsioonipaketi mentorlusprogrammi väljatöötamine ja rakendamine  jätkusuutlikkuse tagamiseks.   

Kaasarääkimine tervisekeskuste rajamise protsessis. Ettepanekud seadusandluse täiendamiseks. 

 

Kiirabi: 

Rahvusvaheliselt tunnustatud ohuhinnangute kriteeriumite hankimine ja kohandamine Eesti vajadusteks. 

Kiirabibrigaadide logistilise planeerimismudeli täiustamine. 

Järelevalvemetoodika tulemuslikkuse hindamine ja korrigeerimine.  

Uue kiirabiteenuse korraldus- ja rahastamise mudeli väljatöötamine ja juurutamine. 

Kiirabiteenuse osutajate valikuks avaliku konkursi läbiviimine ja uute 5-aastaste halduslepingute sõlmimine.   

Kiirabiteenuse statistikamooduli juurutamine.  

Kiirabipersonali ühtsete pädevusnõuete ja koolitusprogrammide koostamine. 

 

Töötervishoid: 

Osalemine töötervishoiualases õigusloomes.  

Töötervishoiuspetsialistide pädevust ühtlustavate koolitusprogrammide koostamine. 

Koostöö teenuseosutajatega, tööandjatega, Sotsiaalministeeriumi ja Tööinspektsiooniga. 
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VALMISOLEK TERVISHOIUALASTEKS KRIISIOLUKORDADEKS 

VÄLJAKUTSED 

Ühiskonnast tulenevad väljakutsed: 

Elukeskkonnaga seotud erinevaid ohtusid käsitletakse killustatult ja ohuallika spetsiifiliselt, erinevate ohtudega 

tegelevad erinevad ametkonnad või ühe organisatsiooni erinevad allüksused. Valmisoleku ja reageerimise 

kavandamine on oluline element, mis võimaldab terviseohtude, sh tõsiste piiriüleste terviseohtude korral, 

professionaalselt ja tulemuslikkult tegutseda. Terviseohtude allikaid on erinevaid ja on seotud bioloogiliste, 

keemiliste mõjurite või keskkonnasündmustega, mis võivad oma ulatuse või raskusastme tõttu ohustada 

inimeste tervist. Oluline on ohuallikate monitooring, varajane hoiatamine, kaasaegne riskihindamine ja 

operatiivne sekkumine tõrje meetmete rakendamisel.  

Elanikkonna teadlikkus erinevatest ohtudest on jätkuvalt madal ja ainuüksi olmekemikaalide järjest suurema 

leviku tõttu riskitase pidevalt tõuseb. 

Tervishoiusüsteemi on kestvalt arendatud igapäevategevuse suurema efektiivsuse saavutamiseks, see on aga 

langetanud reservvõimekuse kriisideks kriitilisele tasemele. Elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded ei laiene 

kõikidele olulistele tervishoiuteenuse osutajatele, mistõttu on eri valdkondade teenuseosutajad 

kriisilahendamiseks erineva võimekuse ja valmisolekuga. Tervishoiuteenuse osutajad tegutsevad tavaolukorras 

isejuhtimise põhimõttel, kuid kriisiolukorras eeldatakse koordineeritud eesmärgipärast tegevust.  

Terviseohtudega tegelevate riiklike organisatsioonide tasemel on koordinatsioon mitteküllaldane, on teatav 

ebaselgus ülesannetes, kohati on tegemist põhjendamatute vastastikkuste ootustega.   

Ametisisesed väljakutsed: 

Ametisiseselt on erinevate ohtudega tegevus killustatud erinevate üksuste vahel (Nakkushaiguste seire ja 

epideemiatõrje osakond, Mürgistusteabekeskus, Kemikaaliohutuse osakond, Keskkonnatervise osakond, 

Keskkonnatervise uuringute keskus, Tervishoiuosakond). 

Puudub ühtne ja ühetaoline valmisoleku- ja juhtimisskeem erinevate hädaolukordadeks ning 

kriisisituatsioonideks. 

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Välised eesmärgid: 

Tervishoiusüsteemi kriisivõimekus on kooskõlas hädaolukordade riskianalüüsidega ja teiste 

ohustsenaariumitega.  

Riigis on küllaldased  ja otstarbekalt paigutatud varud tervishoiualasteks kriisisituatsioonideks. 

Terviseohtudega tegelevate ametkondade koordinatsioon on kõikide partnerorganisatsioonide hinnangul 

küllaldane.   

Elanike ohuteadlikkuse ja terviseohtusid ennetava käitumise trendid on järjepidevalt positiivsed.  

Raskete mürgistusjuhtumite ja mürgistussurmade arv on kestvas langutrendis.  

Sisemised eesmärgid: 

 

Ameti struktuur ja töökorraldus on vastavuses ameti kriisireguleerimisalaste ülesannetega, igas osakonnas on 

reageerimise algoritm. Ametil on piisav kriisjuhtimise ressurss.  
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TEGEVUSSUUNAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

Osalemine kriisireguleerimispoliitikate väljatöötamises ja õigusloomes. 

Osalemine rahvusvahelises koostöös kõikide Eestile oluliste piiriüleste terviseohtude osas.  

Tervishoiuteenuse osutajate kriisireguleerimisülesannete kindlaksmääramine lähtudes piiriülestest ja 

siseriiklikest ohustsenaariumitest ning selleks ressursside tagamine. 

Tervishoiusüsteemi valmisoleku- ja kriisireguleerimisõppused kohalikul, regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel 

tasemel ning koostöös partneritega.  

Erinevate terviseohtude süstemaatiline käsitlus  Teavitamis- ja reageerimiskorra kehtestamine, EWRS;RAS-

CHEM infoliikumine toimumine osakondade vahel. Laboratoorse baasi tugevdamine ning reageerimisjuhendite 

ja algoritmide koostamine.  

Teabematerjalide koostamine sihtrühmadele (värskeim ja asjakohaseim info), ennetustöö tõhustamine. 

Elanikkonna võimestamine ja esmaabi õpetamine kõikide enamlevinud terviseohtude korral.  

Nõustamine erinevate sidekanalite vahendusel. 

 

TERVISHOIUTEENUSTE USALDUSVÄÄRSUS 

VÄLJAKUTSED 

Ühiskonnast tulenevad väljakutsed: 

Patsient vajab tervishoiuteenuse osutajate vahel teadliku valiku tegemiseks usaldusväärset ja asjakohast 

teavet. See teave peab nii oma sisult, terviklikkuselt ja esitlusviisilt olema patsiendile arusaadav. Koos 

patsiendi ootuste suurenemisega tervishoiuteenustele suurenevad ka patsientide ootused tervishoiuteenuse 

osutamisega seotud teabele.  

Tervishoiu registrid on keskseks autoriseerimist tagavaks andmestikuks mitmele reaalajas toimivale tervishoiu 

infosüsteemile, mistõttu nõuded Terviseameti registrite andmete kvaliteedile on erakordselt kõrged. E-

teenuste osakaal järjest suureneb. 

Tervishoiu registrid on keskseks andmestikuks ka tervishoiutöötajate vaba liikumise õiguse realiseerimiseks 

Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning tervishoiutöötajate järjest suureneva mobiilsuse tingimustes on 

Terviseameti registrite andmestikul järjest olulisem roll ka EL patsiendiohutuse seisukohalt.      

Ametisisesed väljakutsed: 

Tervikliku käsitluse puudumine tervishoiuteenuse osutajate usaldusväärsusest. 

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Välised eesmärgid: 

 

Tegutsevad ainult need tervishoiuteenuse osutajad, kes suudavad jätkusuutlikult tagada tervishoiuteenuste 

nõuetekohasuse.  Usaldus registreeritud tervishoiutöötajate suhtes on kõrge.  
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Tervishoiu riiklike registrite andmed on usaldusväärsed, täpsed, andmete esitlusviis arusaadav ja terviklik 

tagades nii patsiendile kui ka teistele registrikasutajatele vajaliku info  otsuste langetamiseks. Tervishoiu 

riiklike registritega seotud andmevahetus on täisautomaatne ja paberivaba, nii andmeandjate kui ka registri 

teenistujate ning andmete kasutajate andmetöötlusega seotud halduskoormus on väike. Tervishoiu registrid 

on liidestatud EL siseturu infosüsteemiga. Tervishoiu registrid tagavad kõikidele teistele tervishoiu 

infosüsteemidele autentimiseks vajaliku teabe.  

 

Sisemised eesmärgid: 

Efektiivne ja täiselektrooniline tegevusõiguste menetlus.  

Register on integreeritud kõikide ametisiseste teiste asjakohaste infosüsteemidega, tagades seeläbi 

registriandmete kättesaadavuse kõikidele ameti teenistujatele vastavalt nende pädevusele.  

TEGEVUSSUUNAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

Osalemine tervishoiupoliitika väljatöötamises ja õigusloomes. 

Rahvusvaheline koostöö tervishoiutöötajate vaba liikumise valdkonnas.  

Uue registri toimepõhimõtete kavandamine. Lähteülesande väljatöötamine IT arenduseks. Registri tarkvaralise 

lahenduse tellimises ja juurutamises osalemine. 

 

NAKKUSHAIGUSTE SEIRE, ENNETUS JA TÕRJE 

VÄLJAKUTSED 

Ühiskonnast tulenevad väljakutsed: 

Elanikkonna tervist ohustab viimasel ajal immuniseerimisega hõlmatuse langemine,  immuniseerimisest 

keeldunute isikute arvu suurenemine. 

Gripivastase vaktsineerimise tase on kogu Eesti elanikkonna hulgas kõige madalam Euroopa Liidus, samas on 

gripiga seotud hospitaliseerimise ja suremuse näitajad kõrged. 

Esinevad probleemid tervishoiuteenuse osutamisega seotud nakkustest (TTSN) teavitamisega, puudub riiklik 

ülevaade nende esinemise kohta. 

 

Ametisisesed väljakutsed:  

Valdkonna valmisoleku osas vajab kaasajastamist õigusloome, laboratoorne võimekus haigustekitajate kiireks 

tuvastamiseks, sh referentlaborite süsteemi arendamine ning epideemia hädaolukorras lahendamisele 

kaasatud struktuuride tulemusliku koostöö tagamine. 

Ameti eelarves puudub eraldi rida valmisoleku alaste küsimuste rahastamiseks, sh isikukaitsevahendite (IKV), 

ravimite/vaktsiinide hankimine, laboratoorsete diagnostikumide kiire hankimine vastavalt epidemioloogilisele 

vajadusele, õppuste läbiviimine. 

 Vajadus tõhustada valmisolekut WHO Gripikeskuse ülesannete täitmiseks. 

 

Arendamist vajab nakkushaigustesse haigestumise statistiliste andmete kvaliteet. 

Puudub riiklik antimikroobse resistentsuse  (AMR) strateegia. 

 

Kasvab vajadus elanikkonna teadlikkuse tõstmise järele immuniseerimise vajalikkusest. Arendamist vajab 

immuniseerimisalane registreerimine, aruandluse kvaliteet ning patsiendipõhiste andmete kättesaadavus läbi 

kaasaegse tarkvara arendamise.  

Ravimite hoidmise põhiliseks probleemiks talitustes on immuunpreparaatide hoiustamine olmekülmkappides, 
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samuti puudub nendes 24/7 temperatuuri mõõtmise võimalus. 

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Välised eesmärgid: 

 

Vaktsiin-välditavate nakkushaiguste esinemine on langenud ja vaktsiin-välditavate nakkushaiguste 

epideemilist levikut ennetav elanike immuniseerimisega hõlmatus on tagatud. Toimib nakkushaiguste seire 

ning on tagatud epideemiatõrjealane valmisolek. 

- Immuniseerimiskavaga ennetavate vaktsiin-välditavate nakkushaiguste levik on kontrolli all. 

Immuniseerimisega hõlmatuse näitajad lastel, õpilastel ja noorukitel on kõikides maakondades WHO 

poolt soovitatud tasemel. 

- On tagatud valmisolek nakkushaiguste erakorraliste sündmuste ja hädaolukordade tuvastamiseks ja 

õigeaegseks reageerimiseks. 

- On koostatud, kinnitatud ja kasutusele võetud riiklikud tervishoiuteenusega seotud nakkuste 

ennetamise ja tõrje juhendid. 

TEGEVUSSUUNAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

On läbiviidud antimikroobse resistentsuse (AMR) teavituskampaaniad. AMR osas toimub tihe koostöö 

veterinaarmeditsiini valdkonnaga. 

 

Nakkushaiguste epideemiatõrje ja valmisolek: 

- ettepanekute esitamine õigusloome kaasajastamiseks, osalemine IHR 2005 ning EK 

otsuse Nr 1082/2013/EL rakendamisel; 

- kaasaegse laboratoorse baasi arendamine nakkushaigusalase valmisoleku tagamiseks 

eesmärgiga võimalikult kiiresti rakendada tekitaja-spetsiifilised tõrjemeetmed tekitaja 

leviku tõkestamiseks minimaalse mõjuga inimeste tervisele;  

- intersektoraalse koostöö arendamiseks õppuste/ seminaride läbiviimine. 

Nakkushaiguste seire:  

- kolme nakkushaiguste seire süsteemi põhisuuna  rakendamine: rutiinne seire NAKIS+TIS 

baasil põhiinformatsiooniga; laiendatud seire (gripp, Pnemokokk, gonokokk, tervishoiu 

teenuste osutamisega seotud nakkushaiguste jm lisainformatsiooni kogumine); 

spetsiifiline seire (uuringud ja projektid). 

-  gripist tingitud hospitaliseerimistest teabe edastamise korraldamine kõikidest aktiivravi 

 haiglatest ja laiendatud laboratoorse seire toimimine:  A- ja B-gripiviiruse isolaatide 

 antigeense ja geneetilise struktuuri määramine; neuramidaasi inhibiitorite tundlikkuse 

 määramine (antiviraalse resistentsuse määramine), B-gripiviiruse subtüpeerimine 

 (Yam/Vic); A-gripiviiruse pH1N1 H275Y mutatsiooni määramine,  A-gripiviiruse 

 sekveneerimine; 

- referentlabori valdkondade määramine; 

- HIV seire tõhustamine (aruandlus, registreerimise probleemid, andmete kvaliteet jne). 

Immuniseerimise hõlmatuse suurendamine: 

- läkaköha korduv-vaktsineerimistega hõlmatus 7-aastastel lastel moodustab 85%; 

- leetrite, punetiste ja mumpsi vaktsineerimisega hõlmatus  lastel moodustab 95%; 

- gripi vastu vaktsineerimisega hõlmatuse suurendamine igal aastal riskirühmades; 

- osalemine E-immuniseerimispassi loomises; 

- immuniseerimisalase teavitustöö tõhustamine, sh www.vaktsineeri.ee edasi 

arendamine. 

Tervishoiu teenuste osutamisega seotud nakkuste (TTSN) seire ja tõrje:  
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- osalemine TTSN ja AMR riikliku strateegia koostamisel ja rakendamisel; 

- TTSN alaste andmete andmebaasi loomine; 

- üleriigiliste AMR teavituskampaaniate läbiviimine elanikkonnale ja tervishoiutöötajatele; 

- riiklike TTSN ennetamise ja tõrje juhendite koostamine ja kasutusele võtmine  kõikides 

tervishoiuasutustes, sh esmatasandi ja eriarstiabi osutavates asutustes.  

Ravimite hoidmine talitustes: 

Nõuetekohase immuunpreparaatide hoidmise tagamiseks hoitakse Põhja talituse immuunpreparaadid ameti 

uue hoone ravimite kesklaos. Lääne, Lõuna ja Ida talituste esinduste külmkappide varustamine temperatuuri 

mõõtjatega 24/7 ülevaate tagamiseks. Seoses ameti kesklaos hoitavate ravimite nomenklatuuri laiendamisega, 

täiendava spetsialisti tööle võtmine. 

 

KESKKONNATERVIS 

VÄLJAKUTSED 

Ühiskonnast tulenevad väljakutsed: 

Elu- ja õpikeskkonnas esineb inimese tervist ohustavaid riske. 

Ametisisesed väljakutsed:  

Arendamist vajavad süsteemne tervisemõju analüüs ja riskihindamine. Keskkonnamõju hindamiseks 

terviseaspektist lähtuvalt on vaja kokku viia inimeste haigestumise ja keskkonnaseire andmed ning analüüsida 

keskkonnast tingitud tervisehäirete ulatust, negatiivseid mõjureid ning tõenduspõhistel alustel planeerida 

tegevusi keskkonnast tulenevate terviseriskide vähendamiseks. Riskihindamise osas asutuse siseselt on vaja 

selget ülesannete jaotust struktuuriüksuste vahel (kes, kuidas ja mida teeb). See on eriti oluline uuringute, 

keskkonnast tulenevate või keemiliste mürgistuste korral.  

Joogivee kvaliteet fluoriidide, raua, mangaani sisalduse osas tuleb viia vastavusse kehtivatele nõuetele.  

Suurema tähelepanu tuleb pöörata siseõhu kvaliteedile ja vigastuste ennetamine koolides ja lasteaedades. 

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Välised eesmärgid: 

 

Elu- ja  õpikeskkonnast tulenevad riskid on viidud miinimumini. Eesmärgi saavutamist hinnatakse vastavalt 

Sotsiaalministeeriumi arengukavas ja Rahvastiku tervise arengukavas seatud kriteeriumitele. 

Sisemised eesmärgid: 

Riskihindamist kasutatakse oskuspäraselt. Riskihindamise protsessis    osalevad erinevate valdkondade 

spetsialistid ja enne riskihindamise alustamist kaalutakse, kas käsil oleva probleemi/juhtumi juures on vajalik 

riskihindamine. 

Fluoriidide sisaldus joogivees on nõuetele vastav (veevärgid, mille vesi sisaldas 2014.a  fluoriide rohkem kui 

1.5mg/l rakendasid meetmed fluoriidi sisalduse vastavuse viimiseks).  

Nõuetele mittevastava vee tarbijate hulk on vähenenud. Joogivee kvaliteeti on uuritud ja hinnatud. On 

koostatud infomaterjalid eraveevärkide joogivee kvaliteedi kohta. Toimib koostöö koostööpartneritega 

(Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnainvesteeringute keskus). 

Basseinivee kvaliteet  ja ujula õhu kvaliteet vastab nõuetele.  

Koolide ja lasteaedade siseõhk on tervisele ohutu ning soodustab heaolu ja mugavustunnet. Esinevate 



19 

 

vigastuste arv on vähenenud. Mänguväljaku, võimla, spordiväljaku, mänguasjade hindamise kriteeriumid on 

välja töötatud ja hindamine läbiviidud. Andmed on kajastatud lasteasutuse andmebaasis. 

On loodud keskkonnatervise andmekogu, mis toetab keskkonnatervise valdkonna arengut. 

 

TEGEVUSSUUNAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

Riskihindamise mõiste ja terminite ühtlustamine. Koostöö edendamine erineva valdkonna spetsialistide vahel 

tõhusama riskihindamise läbiviimiseks. Juhendmaterjalide ja algoritmide koostamine. 

Joogivee üle järelevalve tõhustamine, mis kindlustab käitlejate poolt meetmete  rakendamist joogivee 

kvaliteedi vastavuse viimiseks. 

Ujulate ja basseinivee mõistete ja nõuete ülevaatamine. Teenistujate koolitamine basseinivee ja õhu 

kvaliteedist ning nende tagamise meetoditest. Kogemuste ja info vahetamine teiste riikidega. 

Info- ja teabematerjalide koostamine eraveevärkide joogivee kvaliteedi kohta. 

Lasteasutuste siseõhu kvaliteedi, mänguväljaku, võimla, spordiväljaku, mänguasjade hindamise kriteeriumide 

välja töötamine ja terviseohutuse hindamine läbiviimine. 

 

KEMIKAALIOHUTUS 

VÄLJAKUTSED 

Ühiskonnast tulenevad väljakutsed: 

Kemikaaliohutuse valdkonna sidusrühmade (nt ettevõtted) teadlikkus kemikaali- ja tooteohutusest ja seda 

reguleerivast seadusest pole piisav. 

Ametisisesed väljakutsed:  

Teenistujad, kes tegelevad kemikaalide, sealhulgas biotsiidide olemuslike omaduste ning kokkupuute 

hindamisega kemikaalide käitlemisest johtuvate riskide ohjamiseks ning toodete, sh kosmeetikatoodete 

ohutuse hindamiseks, vajavad spetsiifilist täiendkoolitust. 

Puudub teadusasutuste ja riigiasutuste vaheline võrgustik spetsiifiliste teaduspõhiste probleemide 

lahendamiseks. Ametkondade vaheline koostöö vajab tõhustamist.   

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Väline eesmärk: 

Sidusrühmad on teadlikud kemikaalide ohutust käitlemisest ja järgivad (seadusest tulenevaid) nõudeid, sh 

toodetele kehtivaid nõudeid. 

Sisemine eesmärk:  

Kemikaalide, sealhulgas biotsiidide olemuslikud omadused ning kokkupuude kemikaalide käitlemisest 

johtuvate riskide ohjamiseks on hinnatud, hindamisotsused on teaduspõhised ja juriidiliselt pädevad. 

Keerulisemad tehnilised küsimused on lahendatud välisekspertide abiga, mis tagab otsuste kõrge kvaliteedi. 

Toodete, sh kosmeetikatoodete ohutus ja nõuetele vastavus on hinnatud asjatundlikult ja teaduspõhiselt. 

TEGEVUSSUUNAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

Peaspetsialistidele enesetäiendamise võimaluste tagamine kas koolituste või teiste pädevate asutustega 
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kogemuste vahetamise kujul.  

Teaduspõhiste probleemide lahendamiseks ning kemikaaliohutuse alase teabe vahetamiseks ekspertide 

võrgustiku loomine ja kaasamine. Ametkondade vaheline infovahetuse ja koostöö tõhustamine ning 

korrapärasemaks muutmine. Sidusrühmadele teabepäevade ja seminaride korraldamine. 

Ühenduse hindamisplaanist valitud ainetoimikute ja Euroopa Biotsiidiregistri kaudu esitatud biotsiiditoimikute 

hindamine ja vajadusel riskijuhtimismeetmete väljatöötamine. 

Riikliku järelevalve korraldamine ja teostamine ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi üle ja biotsiidiga 

töödeldud toodete üle. Toodete terviseohutus on kvaliteetselt hinnatud, ohtlikud tooted turult kõrvaldatud. 

Korraldatakse järelevalvet ohtlike kemikaalide ja keemiliste toodete üle tootmisettevõtetes ning teostatakse 

järelevalvet ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi üle. Tõstetakse järelevalve suutlikkust uute laboratoorsete 

meetodite arendamise tulemusena - allergeensette lõhnaainete ja konservantide määramisel. 

 

 

MEDITSIINISEADMETE OHUTUS 

VÄLJAKUTSED 

Ühiskonnast tulenevad väljakutsed: 

Meditsiiniseadmete ohujuhtumitest teavitamise madal aktiivsus. Juhtumitest teavitamine ja teabe edastamine 

aitab tagada nõuetele mittevastavate/ohtlike toodete turult eemaldamist, vajalike parendusmeetmete 

sisseviimist (aitab vältida sama seadmega samast probleemist tingitud edasisi ohujuhtumeid) ning hinnata 

tendentse (uudse tehnoloogia pealetungil on see eriti oluline).   

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Väline eesmärk: 

 

Kasutusel on nõuetele vastavad meditsiiniseadmed. Tervishoiuteenuse osutajad on teadlikud ohujuhtumi 

sisust, teavitamise tähtsusest ja vajadusest. Tervishoiuteenuse osutajate ohujuhtumitest teavitamise aktiivsus 

on suurenenud ja vähemalt 50% haiglatest teavitab ohujuhtumitest.  

 

Sisemine eesmärk: 

 

Meditsiiniseadmest tingitud ohutendentsid on hinnatud. Seadmetest tingitud ohud on registreeritud, info 

edastatud ja vajadusel viidud läbi uurimine tootja asemel. 

TEGEVUSSUUNAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

Koolitused ohujuhtumi sisust ja olemusest. Ohujuhtumite alase teabe edastamise korrastamine ja kooskõlla 

viimine nõuetega. Lubatud kõrvalmõjude ja ohujuhtumite vahel vahet tegemine.  Meditsiiniseadmete 

andmebaasi (MSA) arendamine (lihtsalt ja kiirelt juhtumist teavitamine).  

 

 

 

 



21 

 

LABORITEENUSED 

VÄLJAKUTSED 

Labori tehniline võimekus ja inimressurss ei võimalda operatiivselt täita kõiki sissetulevaid tellimusi soovitud 

ajavahemikus. Puuduvad reservid meetodiarenduseks.  

EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED 

Välised eesmärgid: 

Terviseameti laborid on kaasaegsed ja konkurentsivõimelised turul ning aitavad kaasa organisatsiooni ja 

rahvatervise valdkonna üldeesmärkide saavutamisele.  Laboritele on usaldatud referentülesannete täitmine, 

laborid on akrediteeritud. Laborite seadmepark on uuendatud. Omatulu teenimine on stabiilne. 

Sisemised eesmärgid: 

Laboril on hea tehniline võimekus, piisav ja kompetentne kaader, et tagada pakutavate teenuste kvaliteet ning 

hea konkurentsipositsioon turul.  

Labor on mõistliku aja jooksul suuteline juurutama ameti eesmärkide täitmiseks ja tasuliste teenuste turul 

konkurentsivõimelisena püsimiseks vajalikke uusi analüüsimeetodeid. 

Labor tuleb edukalt toime referentlabori funktsioonide täitmisega.  

On tagatud valmisolek haiguspuhangute ja harvaesinevate haigustekitajate uurimiseks ja 

kindlaksmääramiseks. 

Efektiivselt toimiv laborite infosüsteem. 

 

Laborite arendusvaldkonnad on täpsemalt kirjeldatud dokumendis Laborite arengukava 2015 – 2019 (2.märts 

2015 nr 1.1 – 1/15). 

 

TEGEVUSSUUNAD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS 

Laborite turundus. Personali koolitus tehnilisel ja erialasel tasandil. Laborite tööprotsesside ühtlustamine, 

ühtse kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine. Laborite ühtse infosüsteemi kasutuselevõtmine aastaks 2018. 

Koostöö teadusasutustega. 
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4. AMETI JUHTIMINE JA EELARVE 
 

4.1. TERVISEAMETI JUHTIMINE 

 

Terviseameti juhtimise üldised põhimõtted kajastuvad ameti visioonis, missioonis ja põhiväärtustes 

(usaldusväärsus, asjatundlikkus, avatus, hoolivus, eetilisus). Ametisiseselt lähtutakse juhtimisel teenistujaid 

toetavatest põhimõtetest. Inimesed on organisatsiooni keskne ressurss ja väärtus. Töökeskkond peab olema 

töötegemist toetav ning teenistujad järjepidevalt pädevad, motiveeritud. Kvaliteetsed töötingimused tõstavad 

teenistujate rahulolu ning aitavad kaasa tööefektiivsuse paranemisele. 

Ameti peadirektor ja asetäitjad vastutavad arengukavas seatud eesmärkide saavutamise eest. Juhtkonna 

ülesandeks on tegevuste elluviimise protsessi juhtimine ning eesmärkide saavutamise täitmise kontrollimine. 

Juhtkond arendab oma oskusi järjepidevalt etteantud võimaluste raames. 

 

4.3. EELARVE 

 

Ameti arengukavas kavandatud tegevuste täitmiseks vajalikud finantsvahendid planeeritakse kooskõlas 

riigieelarve planeerimisega.  

Tööjõukulud moodustavad 94% ameti tegevuskuludest. Sellest tulenevalt on koolitused, lähetused ja 

mitmesugused arendustegevused alarahastatud. 2015. aastal suurendatakse tööjõukulusid eraldatavates 

vahendites 3% võrra. Töötasude ülevaatamine ja korrigeerimine on eelkõige võimalik sisemiste reservide arvelt 

(abiks riigiteenistujate klassifikaator ja tööperestamine). Puudujäägid majanduskulude katmiseks täidetakse 

omatulu arvelt. 

Terviseameti kasutuses oleva kinnisvara hooldamise ja uue maja ehitamise eest vastutab Riigi Kinnisvara AS 

(RKAS). Täiendavateks investeeringuteks (nt liisinguteks) eraldatakse ametile vahendeid lisaeelarve või eelarve 

muudatuste kaudu. Suundumuseks on olnud erinevate tugiteenuste tsentraliseerimine (IT, kinnisvara ja  

raamatupidamisarvestus). 

Alljärgnevas tabelis on ülevaade ameti eelarvelistest vahenditest perioodil 2014-2019. 

TABEL 1. TERVISEAMETI EELARVELISED VAHENDID PERIOODIKS 2014-2019 (EURODES) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tegevuskulud (s.h. 

diagnostikumid) 
4 224 434 4 340 502 4 340 502 4 340 502 4 340 502 4 340 502 

Kiirabiteenuse osutamine 31 122 876 36 020 952 36 041 895 36 041 895 36 041 895 36 041 895 

Majandustegevusest teenitud 

tulud ja tulust sõltuvad kulud 
2 140 432 1 639 651 2 083 255 2 122 490 2 157 490 2 195 490 

 


