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TAI kujundab teaduspõhiselt tervislikke valikuid

Eesmärk: Eesti elanike tervisenäitajate paranemine



Tervena elatud aastates on suur piirkondlik erinevus

Eesti keskmine
MEHED: 54,7 a.
NAISED: 58,5 a.

Allikas: Statistikaamet, 2020



Positiivse hinnangu oma tervisele annab 58% 
elanikest

Eesti keskmine
MEHED: 54,7 a.
NAISED: 58,5 a.

Allikas: Statistikaamet, 2020



Masendust ja depressiooni on kogenud 55% elanikest
(küsimusele eelnenud 30 päeva jooksul)

Eesti keskmine
MEHED: 54,7 a.
NAISED: 58,5 a.

Allikas: Statistikaamet, 2020



Allikas: Euroopa Sotsiaaluuring (EU-SILC), Eurostat

Tervisest tingitud piiranguid tajub
Eestis iga kolmas ja Euroopas iga neljas elanik

Tervisest tingitud piiranguid (vanuses 16a+) tajuvad:

Eestis 2020:  32,8%

Euroopas 2020:  24,9%



• Tervelt elatud aastate hulk ei tule järele oodatavale elueale – elame
kauem haiguste ja piirangutega

• Ülemäärase kehakaalu probleem üha süveneb, eriti meeste seas

• Suurim surmade põhjus on südame-veresoonkonna haigused, millest ¾ 
saaks elustiili muutusega ennetada. 

• Jätkuv väljakutse on ka vähist tingitud tervisekadu.

• Igapäevased valikud - mida me sööme, kui aktiivselt või passiivselt me 
oma päevi sisustame – toetavad tervist pigem järjest vähem

• Osa näitajates suured piirkondlikud erinevused

• Märkimisväärsed vaimse tervise probleemid
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Valdkondade ülene ennetus ja edendus
peab sisaldama:

• Huvikaitset, sh ühised põhimõtted ja riiklikud strateegiad, 
läbipaistev rahastussüsteem, avalik kommunikatsioon.

• Kvaliteedi tõstmine, sh kokkulepped riigi- ja teadusasutuste vahel, 
sekkumiste tõenduspõhisuse regulaarne hindamine, kohaliku 
andmekogumissüsteemi ja mõõtevahendite arendamine, 
sekkumiste nõustamine.

• Sekkumismeetmete arendus, sh sekkumiste loomine, 
kohandamine, testimine, protsessi ja tulemuste hindamine.

• Tööjõu arendus, sh ühtsel standardil põhinev Euroopa riikides 
elluviidav ennetusalane koolituskursus (EUPC) otsustajatele ja 
praktikutele jne.
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