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1. PROBLEEMI MÄÄRATLUS 

Vajadus uue strateegia järele põhineb kasvavatel ja muutuvatel väljakutsetel, mis ELi ees 
seisavad ning millega on võimalik tõhusalt tegelda ainult kõiki partnereid ja sidusrühmi 
hõlmava kooskõlastatud tegutsemise kaudu ELi tasandil. Üks väljakutsetest on elanikkonna 
vananemine, mis muudab haiguste esinemisprofiili ja avaldab survet tervishoiusüsteemide 
jätkusuutlikkusele ja majandusele tervikuna laienenud ELis. Järjest rohkem muret 
valmistavad terviseohud, nagu nakkushaiguste pandeemiad ja bioterrorism, ning uusi ohte 
tekitab ka kliimamuutuste mõju tervisele. Uued tehnoloogiad toovad suuri muutusi tervise 
edendamise ning haiguste prognoosimise, ennetamise ja ravimise viisides ning 
globaliseerumine muudab jätkuvalt meie laia maailmaga suhtlemise viise.  

Laienenud ELi suurem tervishoiualane ebavõrdsus 

27 liikmesriigiga ELis kohtab riikidesiseselt ja eri riikide vahel suuremat tervishoiualast 
(välditavat ja ebaõiglast) ebavõrdsust. Näiteks Itaalias on meeste heas tervislikus seisundis 
elatud aastate arv 71, Ungari meeste puhul on see arv aga 53. Vananev elanikkond koormab 
tervishoiusüsteeme ja kogu majandust. Komisjoni prognoosid näitavad, et kui tervena elatud 
aastate arv kasvab samaväärselt keskmise elueaga, vähenevad vananemise tõttu tervishoiule 
tehtavad kulutused poole võrra. Kuigi selles valdkonnas on juba meetmeid võetud, saaks EL 
lisada väärtust, näiteks julgustades enam tervishoiualaste regionaalpoliitika programmide 
kasutamist ja jagades häid tavasid nii selles kui teistes valdkondades. 

Olemasolevad ja uued esilekerkivad terviseohud 

Kodanike kaitsmine selliste terviseohtude eest nagu nakkushaigused ja mittenakkuslikud 
haigused, samuti ohutuse ja turvalisuse parandamine on kestvad tervishoiualased väljakutsed, 
milles EL annab selgelt lisandväärtust, kuna tegemist on piiriüleste küsimustega ja üksikud 
liikmesriigid ei saa nendega tõhusalt tegelda. Uus strateegia lisaks väärtust, pakkudes uusi 
võimalusi heade tavade levitamiseks ja täiustuste tegemiseks sellistes valdkondades nagu 
nakkushaiguste seire, kus ELi süsteeme saaks edasi arendada, ning patsiendi ohutus, kui 
praegu tervelt 10% haiglapatsientidest kogeb ravi puhul negatiivseid tagajärgi. 

Jätkusuutlikud tervishoiusüsteemid 

Tuleviku tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus on väljakutse, mille puhul EL saab väärtust 
lisada piiriülestes küsimustes, näiteks patsientide ja tervishoiutöötajate liikuvus ning 
teadmiste ja heade tavade vahetamise hõlbustamine sellistes küsimustes nagu demograafilised 
muutused ja uute tehnoloogiate asjakohane kasutamine. Uus strateegia lisaks väärtust 
turvaliste ja tõhusate tervishoiuteenuste ühenduse raamistiku kaudu, mis on üks strateegia 
hõlmatavatest algatustest.  
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Globaliseerumine ja tervishoid 

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on äärmiselt keeruline eraldada riikide või kogu ELi 
hõlmavaid meetmeid globaalpoliitikast. Otsused, mis ELi kodanikke otseselt mõjutavad, 
võetakse sageli vastu globaalsel tasandil ja ELi sisepoliitikal võib olla tagajärgi väljaspool 
ELi piire. Kavandatav tervishoiustrateegia lisaks väärtust, rõhudes ELi hääle tugevdamisele 
ülemaailmsetes tervishoiuküsimustes rahvusvahelisel areenil ja selliste küsimuste 
lahendamisele nagu ülemaailmne tervishoiutöötajate puudus ning arstimitele ja 
tehnoloogiatele juurdepääsu parandamine.  

Hea valitsemistava 

Et uus strateegia oleks tõhus, peab see toetama hea valitsemistava põhimõtteid, mis tähendab, 
et ELi reageering nimetatud väljakutsetele peab olema kooskõlastatud, tõhus, läbipaistev ja 
ühtne.  

ELi tasandi tervishoiupoliitika ühtne raamistik toimiks eesmärkide saavutamise tõukejõuna 
ning aitaks olemasolevaid struktuure ratsionaliseerida ja lihtsustada. ELi tasandi strateegia 
aitaks kaasa tervishoiualase tegevuse tugevdamisele riikide tasandil ning suunaks ELi 
tervishoiualaste vahendite ja meetmete rakendamist.  

Kavandatav strateegia keskenduks tervishoiule kõigis poliitikavaldkondades, see on 
kontseptsioon, mis toetab ELi tervishoiualast tegevust asutamislepingus. Valdkonnaülene 
lähenemisviis on tulemuslikum kui ainult tervishoiuvaldkonnaga piiritletud lähenemisviis. 
Strateegia julgustaks nimetatud lähenemisviisi rakendamist nii liikmesriikide kui ka ELi 
tasandil.  

Ka muudaks uus strateegia ELi tervishoiualase tegevuse nähtavamaks sidusrühmadele, kaasa 
arvatud liikmesriikidele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele, tööstusele, akadeemilistele ringkondadele ja kodanikele.  

2. SUBSIDIAARSUSE KONTROLL 

ELi liikmesriikidel lasub oma kodanike tervise kaitsmise ja parandamise põhivastutus. Osana 
sellest vastutusest tuleb neil ka otsustada tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamise ja 
pakkumise üle. ELi põhieesmärkidel kaupade ja teenuste vaba liikumise ning piiriüleste 
küsimuste alase koostöö vallas on tingimata ka tervishoiualane mõõde. Tunnistatakse, et 
paljudes tervishoiuga seonduvates valdkondades on tõhusaks toimimiseks vajalik 
riikidevaheline koostöö ja kooskõlastamine. Suurte tervishoiuprobleemide ennetamine, 
pandeemiateks valmisolek ning patsientide ja tervishoiutöötajate liikumine on valdkonnad, 
kus liikmesriigid ei saa tulemuslikult tegutseda üksi ning koostöö ELi tasandil on hädavajalik.  
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EL saaks lisada väärtust mitmesuguste meetmete abil. Nende hulka võib kuuluda koostöö, et 
saavutada kriitiline mass või mastaabisääst, näiteks informatsiooni vahetamine 
harvaesinevate haiguste kohta, mis mõjutavad igas liikmesriigis vaid väheseid inimesi. See 
võib tähendada koostööd liikmesriikidega, et suurendada siseturgu ja tervishoiuteenuste 
rahvusvahelist konkurentsivõimet. Lisandväärtust võib leida tervise edendamise 
kampaaniates, nagu tubakakampaania „Help! Elagem tubakata!”1, ühtsete normide, näiteks 
toidu märgistamise kavandamises, farmaatsiauuringute toetamises ning e-tervise 
arendamises ja rakendamises. Heade tavade vahetamine ja võrdlusuuringute teostamine 
paljudes valdkondades võivad mängida olulist rolli nappide vahendite tõhusas ja tulemuslikus 
kasutamises ning toetada tuleviku rahalist jätkusuutlikkust.  

Selgelt on ära näidatud ELi juriidiline õigus ja kohustus võtta meetmeid piiriülestes 
tervishoiuküsimustes ning näidata oma edukust tervishoiuvaldkonnas asjakohaste ja 
tulemuslike meetmete võtmisel, austades samal ajal liikmesriikide eelisõigust, ning ELi võime 
lisada väärtust liikmesriikide tervishoiu vallas tehtud tööle.  

3. EESMÄRGID 

Strateegia üldeesmärkideks on tegelemine järgmise kümne aasta jooksul esilekerkivate 
peamiste tervishoiualaste väljakutsetega, kaitstes kodanikke terviseohtude eest, toetades hea 
tervise juures vananemist, toetades tervishoiusüsteemide ja majanduse kui terviku 
jätkusuutlikkust, pöörates rohkem tähelepanu ülemaailmsele tervishoiule, töötades 
ebavõrdsuse vähendamise nimel tervishoiu vallas ja toetades lähenemisviisi „tervishoid kõigis 
poliitikavaldkondades”. Üksikasjalikum tegevus määratakse kindlaks strateegia 
järelmeetmetes. 

4. TEGEVUSVÕIMALUSED  

Analüüsiti nelja valikuvõimalust.  

1. valikuvõimalus: jätkata endistviisi. 

2. valikuvõimalus: uue tervishoiustrateegia rakendamine koos tõhustatud lähenemisviisiga 
„tervishoiu osa kõikides poliitikavaldkondades” ELi tasandil, kuid rakendamata uusi 
mehhanisme liikmesriikide või teiste sidusrühmadega. 

3. valikuvõimalus: tervishoiustrateegia rakendamine koos tõhustatud lähenemisviisiga 
„tervishoiu osa kõikides poliitikavaldkondades” ELi tasandil ja uus struktureeritud koostöö 
rakendamise mehhanism liikmesriikide ja teiste sidusrühmade kaasamiseks. 

4. valikuvõimalus: rakendada samu meetmeid kui 3. valikuvõimaluses, lisades õigusaktid 
strateegia põhieesmärkidele siduvate eesmärkide kehtestamiseks. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/help_en.htm. 
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5. MÕJUANALÜÜS  

Majanduslik mõju 

Elanikkonna tervise ja majandusliku jõukuse vahel on selge seos. 1. valikuvõimaluse puhul ei 
saavutataks tervishoiu parandamise abil kogu võimalikku toetuse kasvu majandusele 
tervikuna. 2. valikuvõimaluse korral võib valdkonnaülese sünergia võimendatud areng 
avaldada positiivset mõju majandusele, näiteks parema arusaamise abil tervise mõjust 
tööjõule ja innovatsiooni mõjust tervishoiusüsteemidele. Liikmesriike täielikult kaasamata 
oleksid need tulemused aga piiratud. 3. ja 4. valikuvõimaluse korral võib oodata tugevamat 
positiivset mõju, kuna uus struktureeritud koostöö mehhanism võimaldaks liikmesriikidel 
vahetada teadmisi ja häid tavasid, näiteks seoses tervishoiualaste investeeringutega. Nähtava 
uue strateegia kaudu oleks seos tervishoiu ja majandusliku õitsengu vahel kergemini 
mõistetav, kusjuures toetataks pikaajaliselt jätkusuutlikke tervishoiusüsteeme ja 
majanduslikku kasu. 

Sotsiaalne mõju 

Endistviisi jätkamise korral tähendaks käimasolev tervishoiualane tegevus positiivse 
sotsiaalse mõju jätkumist, kuid see eiraks uue strateegilise raamistiku arengupotentsiaali. 2. 
valikuvõimalus toetuks olemasolevale valdkonnaülesele sünergiale, mis võib viia positiivse 
sotsiaalse mõjuni tööhõive ja tervishoiu alal ning tervisekasvatuses. Liikmesriike ja teisi 
sidusrühmi täielikult kaasamata oleks see mõju aga tõenäoliselt piiratud. 3. valikuvõimaluse 
korral annaksid uus strateegiline keskendumine ja struktureeritud koostöö mehhanism 
tulemuseks positiivse sotsiaalse mõju. 4. valikuvõimaluse korral võib siduvate 
õigusloomeliste eesmärkide puhul esineda risk, et see teeks keerulised küsimused liiga 
lihtsaks, tuues kaasa väiksema horisontaalse arengu kui 3. valikuvõimaluse korral.  

Keskkonnamõju 

Käimasoleval tööl keskkonnatervise küsimustes oleks endistviisi jätkamise korral mõningane 
positiivne mõju. 2. valikuvõimalus pakuks enam hüvesid valdkonnaülese koostöö 
suurendamise kaudu sellistes valdkondades nagu kliimamuutused ning juba tehtud tööle 
tuginedes. 3. valikuvõimalus pakuks suurimat arengupotentsiaali valikuvõimaluste 
suurendamise abil liikmesriikide ja teiste sidusrühmade jaoks oma teadmiste ja kogemuste 
jagamisel keskkonnatervise küsimustes, kaasa arvatud globaalsed küsimused. 4. 
valikuvõimaluse tulemused sarnaneksid 3. valikuvõimaluse omadega, kuid võiksid näida 
tarbetult koormavatena.  
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Valikuvõimaluste võrdlus 

Valikuvõimalus Mõju tervishoiueesmärkidele Mõju juhtimiseesmärkidele 

1. valikuvõimalus: 
endistviisi jätkamine 

1. valikuvõimalus tooks kaasa hüved, 
mis tuginevad jätkuval tegevusel 
inimeste tervise kaitsmiseks ja 
parandamiseks, kaasa arvatud 
teadmiste ja heade tavade 
vahetamine.  

 

Ühtse strateegilise suuna puudumine 
võib aga tähendada, et 
arengupotentsiaali ei kasutata täies 
mahus. Uute tervishoiualaste 
väljakutsetega, kaasa arvatud 
nendega, mis on seotud ELi 
laienemisega 15 liikmesriigilt 27 
liikmesriigile alates 2004. aastast, ei 
pruugita küllaldaselt tegelda. 
Tervishoiusüsteemide probleemidele 
täpsemalt suunatud lähenemisviisi 
majanduslikud hüved jääksid 
saavutamata. 

 

Jätkuks tõhus töö, kaasa arvatud töö 
muude valdkondadega.  

 

Ei saavutataks aga selget, 
strateegilist tulevikuvisiooni ning ei 
keskendutaks peamiste uute 
väljakutsetega tegelemisele ja 
sünergiate täielikule kasutamisele 
valdkondade vahel kõigil tasanditel. 

Ilma täpselt kindlaksmääratud 
strateegiata oleks keeruline 
sidusrühmadele ja kodanikele selge 
tegutsemissuuna esitamine. 

2. valikuvõimalus: 
tervishoiustrateegia 
ning 

täiustatud 
valdkondadevaheline 
tegevus 

Paljudele mitmesugustele tervist 
mõjutavatele meetmetele suunatud 
strateegilisema lähenemisviisi kaudu 
kõikjal ELis annaks 2. 
valikuvõimalus tulemuseks hüved, 
näiteks suurema tähelepanu 
pööramine tervislike eluviiside 
toetamisele või tervishoiusüsteemides 
uute tehnoloogiate kasutamisega 
seonduvate küsimuste edasine 
selgitamine.  

 

Liikmesriikide täieliku kaasamiseta 
oleksid lisandväärtus ja tegelikud 
tulemused aga piiratud. 

2. valikuvõimaluse puhul 
kehtestataks strateegilised 
eesmärgid, mis aitaksid tugevdada 
lähenemisviisi „tervishoiu osa 
kõikides poliitikavaldkondades” 
valdkondadevahelist koostööd, 
tagades selge strateegilise raamistiku 
ja tegutsemissuuna.  

 

On siiski tõenäoline, et liikmesriigid 
ja teised sidusrühmad ei tunnistaks 
laialdaselt uut raamistikku ning 
eesmärkide saavutamiseks tehtavad 
edusammud oleksid seega piiratud. 
Samuti on tõenäoline, et 2. 
valikuvõimalus ei täidaks 
asjakohaselt tervishoiualase töö 
parema nähtavuse ja sellest 
arusaamise eesmärki ELi tasandil.  

3. valikuvõimalus: 
tervishoiustrateegia 
ning  

On tõenäoline, et 3. valikuvõimalus 
annaks positiivse mõju, kaasates 
struktureeritud koostöö süsteemi 
kaudu kõik liikmesriigid, kaasa 

3. valikuvõimaluse puhul võetaks 
kasutusele süsteem struktureeritud 
koostööks liikmesriikide ja 
sidusrühmadega, et toetada 
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täiustatud 
valdkondadevaheline 
tegevus ja 

struktureeritud 
koostöö 
sidusrühmadega 

arvatud edusammude mõõtmine 
näitajate põhjal, keskenduks 
tegelemisele uute väljakutsetega, 
nagu tervise kaitsmine, ebavõrdsuse 
vähendamine, tervislike eluviiside 
toetamine, tuleviku 
tervishoiusüsteemide 
jätkusuutlikkusega tegelemine ning 
toetuse avaldamine globaalsete 
küsimustega arvestamisele 
tervishoiupoliitikas kõigil tasanditel. 

eesmärkide saavutamiseks tehtavat 
tööd ja leida uusi võimalusi 
teadmiste ja teabe vahetamiseks.  

 

See läheks kaugemale kui 1. ja 2. 
valikuvõimalus, toetades 
valdkonnaülese töö tähtsuse 
suuremat tunnustamist riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
kõikjal ELis ning tavapärasest 
erinevate sidusrühmade 
ulatuslikumat kaasamist partneritena 
tervishoiualaste eesmärkide 
saavutamiseks. 

 

Tõenäolisemalt kui 1. ja 2. 
valikuvõimalusega saavutaks 3. 
valikuvõimalusega eesmärgi 
parandada ELi tasandil tehtava 
tervishoiualase töö nähtavust. 

4. valikuvõimalus: 
tervishoiustrateegia 
ning 

täiustatud 
valdkondadevaheline 
tegevus,  

struktureeritud 
koostöö 
sidusrühmadega ja 

siduvad eesmärgid 

Nagu 3. valikuvõimalus, annaks ka 4. 
valikuvõimalus positiivse tulemuse 
uue struktureeritud koostöö 
mehhanismi rakendamisel suurema 
tähelepanu pööramiseks peamistele 
väljakutsetele. Tänu siduvate 
õigusloomeliste eesmärkide 
määramisele võib selle 
valikuvõimaluse mõju olla suurem 
kui 3. valikuvõimaluse puhul. 

 

See võib siiski tunduda 
liikmesriikidele ebaproportsionaalselt 
koormav ja võib vähendada nende 
paindlikkust probleemide 
lahendamisel riigi tasandil. 

 

4. valikuvõimalus on tõenäoliselt 
pisut tulemuslikum kui 3. 
valikuvõimalus, kuna see paneks 
liikmesriigid eesmärkide 
saavutamise nimel tööd tegema 
siduvate sihtide abil, selle asemel et 
toetuda ainult koostööprotsessile.  

 

Samamoodi võib see olla veidi 
tulemuslikum ELi tasandil tehtava 
tervishoiualase töö nähtavuse 
parandamisel, kuna siduvate sihtide 
kehtestamine võib tähendada, et 
suurem arv poliitikakujundajaid 
peab riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil arvesse võtma ELi 
tervishoiualaseid eesmärke.  

 

See valikuvõimalus võib siiski 
tunduda liikmesriikidele 
ebaproportsionaalselt koormav. 
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3. valikuvõimalus tugineb ELile asutamislepinguga antud volitustele, et astuda sammu võrra 
kaugemale kui 2. valikuvõimaluse puhul, kehtestades uue rakendussüsteemi. See 
valikuvõimalus tagaks, et uus strateegia ei ole lihtsalt paberile jääv ülesanne, vaid toob kaasa 
tegeliku muutuse. Samas ei panda seejuures liikmesriikidele liiga suurt koormust ning 
austatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet. Seega on kõnealune 
valikuvõimalus eelistatud valikuvõimalus.  

Järelvalve ja hindamine 

Järelevalve ja hindamine põhinevad edusammude mõõtmisel seitsme eesmärgi puhul. Kolme 
„hea juhtimistava” eesmärki saab mõõta järgmiste näitajate alusel: 

• protsessi näitaja – et raamistik koos eesmärkidega on kehtestatud (5. eesmärk); 

• kvantitatiivne näitaja – poliitikakujundajate, professionaalide, akadeemiliste ringkondade 
ja avalikkuse teadlikkus seoses uue strateegiaga; 

• kvalitatiivne näitaja – et lähenemisviis „tervishoiu osa kõikides poliitikavaldkondades” on 
levinum üldine tava kõigil tasanditel. 

Parameetrite määramine strateegia nelja tervishoiualase eesmärgi järelevalveks ja 
hindamiseks on väljaspool valge raamatu reguleerimisala ning need tuleb kehtestada koos 
liikmesriikidega strateegia vastuvõtmise järel. Soovitus rakendada 3. valikuvõimalust 
tähendab, et liikmesriigid lepivad kokku ja võtavad kasutusele uue struktureeritud koostöö 
rakendusmehhanismi. Üks esimesi ülesandeid uue koostöö protsessis on näitajate 
kindlaksmääramine strateegia järelevalveks, nimetatud näitajate sihtväärtuste ja andmete 
kogumise sageduse kindlaksmääramine. 

Strateegiale tehakse vahehindamine ja lõplik hindamine ning see katab 10 aasta pikkust 
perioodi.  

Konsulteerimine huvitatud isikutega 

Pakutud strateegiaga seonduvalt korraldati kaks konsulteerimist. Esimene toimus 2004. aastal, 
kui dokument „Enabling Good Health for All – A Reflection Process for a new EU Health 
Strategy” (Hea tervis kõigile – uut ELi tervishoiustrateegiat käsitlev mõttevahetusprotsess) 
tekitas sidusrühmade seas ulatusliku väitluse. Saadi 193 vastust, mis toetasid keskendumist 
tervishoiu kaasamisele teistesse poliitikavaldkondadesse, tervishoiualase ebavõrdsuse 
vähendamisele liikmesriikides endis ja liikmesriikide vahel, tervise edendamisele, ELi 
tugevamale rollile globaalsetes tervishoiuküsimustes ning tegelemisele põhiküsimustega, 
kaasa arvatud nendega, millel on piiriülene mõju.  

Teine konsulteerimine algas 11. detsembril 2006 ja lõppes 12. veebruaril 2007. Saadi 156 
vastust, nende seas 16 liikmesriigi vastused. Vastused peegeldasid eelmist konsulteerimist 
ning nendes avaldati strateegiale üldist toetust. Muu hulgas nõuti vastustes keskendumist 
terviseohtude käsitlemisele, tervishoiualase ebavõrdsuse vähendamisele, tervisliku elustiili 
edendamisele ja võrreldavate andmete kättesaadavuse parandamisele kogu ELis. Avaldati ka 
ulatuslikku toetust avatud koordinatsiooni meetoditega samalaadsele rakendusmehhanismile, 
mida kasutatakse edu saavutamiseks liikumisel Lissaboni agenda eesmärkide poole.  


