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Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
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Kasvab oodatav eluiga – Statistikaameti (Eesti) ja 
Eurostati (Euroopa Liit) prognoos aastaks 2030
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Naised: 1,5-aastane elueakasv sh EL vahe vähenemine (2030. aastal EL keskmisest 1 eluaastat 
vähem vs 2016. a 1,4- Eesti kahjuks) - 2030. aastal elavad Eesti naised 84-eluaastat.
Mehed: 4,2-aastane eluea kasv sh EL vahe vähenemine (2030 aastaks 1,6-aastat vs 2016. 
aastal oli see 4,9-aastat- Eesti kahjuks)- 2030. aastal elavad Eesti mehed 78-eluaastat.



Sisend Statistikaametile prognoosi koostamiseks
2030. aastaks väheneb surmajuhtude arv järgmiselt:

Vigastused: 
1) mürgistused – 25% 
2) enesetapud – 20%                             
3) sõidukiõnnetused – 50% 
4) kukkumised – 25%
5) uppumised – 50%         
6) tulesurmad – 80% 
7) külmumised – 50%

Vereringeelundite haigused: 
1) äge müokardi infarkt – 20%                       
2) peaajuveresoonte haigused –

20%

Maksa alkoholtõbi – 20%

Diabeet – 20%

Kasvajad alla 65-aastaste hulgas 
surmajuhtude vähenemine – 40%

2030. aastaks hukkub võrreldes 2017. aastaga nimetatud põhjuste tõttu 
vähemalt 580 alla 65-aastast isikut vähem sh ~380 meest ja 200 naist (alla 65-
aastaste suremus väheneb – 19%)



Kasvab tervena elatud eluiga sünnimomendil

Naised elavad oma elust 75% tervetena sh kasvab naistel tervena elatud eluiga võrreldes 
2017. aastaga vähemalt 3,9 eluaastat ehk tervena elatud eluiga on 2030 aastaks 63 
aastat.
Mehed elavad oma elust 80% tervetena sh kasvab tervena elatud eluiga võrreldes 2017. 
aastaga vähemalt  7,7 eluaastat ehk tervena elatud eluiga on 2030 aastaks 62 aastat.

Allikas: Sotsiaalministeeriumi arvutused
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Eelnõud sügishooajal

Ravimiseaduse muudatus – sh haiglatele müügiloata ravimite 

sisseostuõigus ja mõnede lahuste ja toitesegude tavajäätmeteks liigitamine 

TTKS ja TÜ seadus – residentuuri palgakulu SoMist EHKsse

Patsiendikindlustus

TTKS – esmatasand

Rahvatervise seadus



Analüüsid 

1. Ravikindlustuse jätkusuutlikkus ja kindlustuskaitse 
laiendamine

- 2019.a töörühm SoM, EHK ja RaM esindajatega – PRAXISe
uuringu alusel arutelud universaalse ravikindlustuse põhimõtete osas 
ja teiste riikide kogemuste kirjeldamine

- laiema ringi arutelud novembrist 2019

- veebruar 2020 Valitsuse kabinetinõupidamisel arutelu 
Teemablokid:

• Tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine ravikindlustamata isikutele

• Omaosaluskoormus

• Tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkus



Analüüsid (jätk)
2. Inimkeskse integreeritud haiglavõrgu arengukava 2040 
(2021 lõpp) 



Tervisekeskused
„Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri 
tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed 
tervishoiu teenused” – 83,9 miljonit eurot + omaosalus

• I voor 2016 – 55 projekti (60 miljonit eurot)

• II voor 2018 – 5 piirkondliku tõmbekeskuse projekti + 1 
maakondliku tervisekeskuse projekt (21 miljonit eurot) 

• Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine (435 000 
eurot)

• 2018 – 12, 2019 – 25, 2020 – 9, 2021 – 9, 2022 – 2, 



RTA 2020-2030 hetkeseis ja plaanid

 Rahvastiku tervise arengukava on VV tööplaanis (kinnitab VV)

- tähtaeg november 2019

- väikeste muudatustega versioon valmis kooskõlastusringile saatmiseks

- juuli algul kooskõlastusringil

 kolm programmi kinnitab minister, tähtaeg jaanuar 2020; tervist toetavate valikute 
programmi kaasvastutajaks on rahvastikuminister

- tehnilise struktuuri läbirääkimine ja kokkuleppimine rakendusasutustega 
suvekuudel

- programmide sisulised mustandid sügisel

- meetmed, tegevused, teenused (eelkõige need, mille jaoks on olemas 
vahendid ja millega juba tegeleme, aga toome välja ka suuremad vajadused)



Aitäh!


