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Tervisestatistika ja terviseuuringute 
andmebaas

https://statistika.tai.ee või lingid TAI veebilehel www.tai.ee 

• Suurim Eesti rahva tervisega seotud statistikakogu (hetkel 48 alateemat, 

1798 andmetabelit)

• Eesti ja inglise keeles

• Regulaarselt uuendatav infoallikas (vt avaldamiskalender)

• Pikad aegread (pikim alates 1968)

• Kättesaadav igal ajal ja igal pool



+Kakskeelsed failid eesti ja inglise keeles, mis võimaldavad keelt 

muuta andmebaasi sirvides

+Erinevad jooniste võimalused

+Allalaaditavad andmed Exceli, CSV vm formaadis

+API võimalused (masinloetavus) − saab laadida andmeid otse R või 

PowerBI vm rakendusse/programmi. Esimesed API ühendused

tervise- ja heaolu profiili e-keskkonnaga

+Otsing andmebaasiülene



https://statistika.tai.ee/



Mis on 
tervisestatistika?

… hõlmab
 rahvastiku terviseseisundit ja 

tervisekäitumist
 terviseteenuste kasutamist
 tervishoiu ressursse ja nende 

kasutamist 
… on ühisosa rahvastiku, sotsiaalse kaitse, 
töötervishoiu, hoolekande, keskkonna ja 
muude valdkondade statistikaga 
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Andmebaas koosneb 8-st valdkonnast, mis 
jagunevad alateemadeks

• Rahvastikunäitajad sünnid, surmapõhjused, raseduse katkestamised, oodatav eluiga, tervena 
elada jäänud aastad, tervisekaotus, imikute rinnapiimaga toitmine

• Haigestumus registreeritud haigestumus, sh nakkushaigused, pahaloomulised kasvajad, vigastused, 
äge müokardiinfarkt, vähisõeluuringu programmid jm

• Tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused ambulatoorsed vastuvõtud, haigla- ja 
päevaravi, hambaravi, kiirabi, EMO, kirurgia, diagnostika, protseduurid, analüüsid, kunstlik viljastamine, 
kahjude vähendamine

• Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine TTO-d, ravivoodid, valitud meditsiiniseadmed, 
majandustegevus, tervishoiutöötajad ja nende palk, haiglavõrgu arengukava haiglate näitajad, 
tervishoiukulud, verekeskus, rakkude ja kudede käitlemine, tervisekindlustus

• Tervisekäitumine ja tervis ehk rahvastikupõhised tervisekäitumise uuringud: alkoholi ja 
narkootikumide tarvitamine, suitsetamine, füüsiline aktiivsus, KMI, toitumine, seksuaalkäitumine, 
vaimne tervis, tervise enesehinnang, liiklusohutus jm

• Ravimite kasutamine ravimid, retseptid

• Tervise- ja heaoluprofiili alusandmed tööõnnetused, uppumised, tulekahjud, 
liiklusõnnetused, joobes autojuhid, väärteod, tervist edendavad asutused maakondade/KOV-ide kaupa

• Tervise infosüsteemi andmeid sisaldav statistika



NÄPUNÄITEID ANDMEBAASI 
KASUTAMISEKS 

Iga tabeli pealkirja alguses on unikaalne kood ja järgneb andmetabeli uuendamise 
kuupäev. 

Kui tekib raskusi õige tabeli korduva leidmisega, siis pange endale kirja tabeli kood 
(nt TKU101) − selle järgi leiate tabeli järgmine kord otsinguga üles.

tabeli kood uuendamise kuupäev



Teksti või koodi otsing

• Sisestage andmebaasi otsinguaknasse valitud sõna(d), sõna osa(d) koos tärniga või tabeli 
kood. 

• Et otsing leiaks sõnu eri käänetes ja liitsõnu, on soovitav kasutada sõna esimest osa, 
mis esineb kõikides käänetes ja lisada selle järgi * (tärn)

nt 
• alko* leiab tulemuseks tabelid, kus on kasutatud mõisteid alkohol, alkoholi, alkoholist, 

alkoholipudeli, alkohoolsed joogid, alkoholiseaduse jne

• hamba* leiab tulemuseks tabelid, kus kasutatud hambaarst, hambaarsti, hambaravi, 
hambaraviasutus, hambaraviasutused, hambaraviteenuse, hamba eemaldamised jne

• depressioon* leiab tulemuseks tabelid, kus kasutatud depressiooni, depressioonisümptomite, 
depressioonis, depressioon

• Piisab ka vaid mõnest tähest ja sellele lisatavast tärnist. Nt otsing alkohol ilma tärnita ei leia 
sõnu alkoholist, alkohoolsed jne. Ilma metamärgita otsitakse otsingus sõna täpselt sellisel 
kujul nagu see on otsinguaknasse sisestatud!

• Võib kasutada nii AND, OR ja NOT operaatorit. OR – vaikimisi.

• Otsing on keeletundlik. Kui otsing teha andmebaasi ingliskeelses osas, siis sõnu otsitakse 
tabeli pealkirja ja muutujate väärtuste nimetuste väljadelt, mis on inglise keeles.



Teksti või koodi otsing (näide)



Muutuja soovitud väärtuste valimine

Valib kõik väärtused
Tühistab valiku

Otsingukast

Kohustuslik on valida vähemalt üks 
muutuja väärtus

Sordib väärtused kahanevalt

Sordib väärtused kasvavalt • Mitme järjestikuse väärtuse 
valimine: hoida all Shift-nuppu

• Mitme väärtuse valimine, mis ei ole 
järjestikku: hoida all Ctrl-nuppu



Liitmine ja protsendi leidmine
Andmebaasis on võimalik arve liita, lahutada, protsentväärtusi arvutada.



Sorteerimine
Andmeid saab sorteerida tunnuste nimetuse tähestiku või 
andmeväärtuste suuruse järgi kasvavalt/kahanevalt.



Tabeli pööramine

Enne andmete allalaadimist Excelisse pöörake tabeli muutujad 
juba andmebaasis vajalikul viisil − Excelis on seda oluliselt raskem 
teha. 



Tabelite allalaadimine, failiformaadid

• Tabeleid saab oma arvutisse alla laadida kahest kohast: 

1) Muutujate valiku juurest: 

2) Valmis moodustatud tabeli juurest: 



Tähised
Tähis Selgitus Näide
. Mõiste pole rakendatav Eesnäärmevähk naistel.

.. Andmeid pole saadud või need on 
avaldamiseks ebakindlad.
Uuringute puhul: küsitletuid on antud 
muutuja kaupa liialt vähe üldistuste 
tegemiseks.

Teksti sees: tähendus „sealhulgas”.

Vastaval aastal pole näitaja 
kohta andmeid kogutud.

Harju maakond
..Tallinn (sealhulgas Tallinn)

0 Nähtust ei esine või ümardamisel on 
saadud 0

- Ravimistatistikas: toimeainet ei 
kasutatud



Selgitused andmete kohta

Valmistabeli all märkused sisaldavad lühidalt kõige olulisemat infot. 

„Mõisted ja metoodika“ sisaldab:
• terminite definitsioonid 
• (visualiseeritud andmed)
• andmekogumise metoodika
• kasutatud klassifikaatorid ja loendid
• teemaga seotud väljaannete jm viited
• kontaktisikud 

Kui tabelialused märkused või metoodika osa ei anna piisavalt selgitusi, 
siis kontaktisik vastab hea meelega sisulistele küsimustele. 

1) muutujate valiku juures
2) valmis moodustatud tabeli juures



Tervisestatistika avaldamine
Avaldamiskalendri järgi, kell 10.00



Hiljuti lisandunud uued andmed

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringust: 

• Valik tervisenäitajaid maakonniti, 2020

Politsei- ja Piirivalveametist: 

• Väärteod (avaliku korra, alkoholiseaduse, alaealiste uimastite ja joobes juhtimise

rikkumised) haldusüksuse järgi

Narkomaaniaraviregistrist:

• narkomaaniaravi juhud 2020 ja 2021

Ravimiametist: 

• Kudede ja tüvirakkude hankimine, käitlemine ning siirdamine



Plaanis lisada andmebaasi detsembri
jooksul

• Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring 2021–2022. Uuringu korraldajad Tervise

Arengu Instituut ja Tartu Ülikool

• Eesti pere- ja sündimusuuring 2022. Uuringu korraldaja Tallinna Ülikool



Andmebaasi külastajad (users) ja külastused 
(sessions) 2010–2021

4 754
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Andmebaasi kasutatavaimad andmed 
2011–2021
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Ole kursis tervisestatistika uudiste ja 
andmebaasi uute andmetega 

• Tervisestatistika uudiskiri e-posti teel. Liitumisvorm andmebaasi esilehe lingi kaudu. 
Uudiskirja sagedus ca 1 kord kuus.

• TAI pressiteadetes: https://tai.ee

• FB uudisnuppudes: https://www.facebook.com/TerviseArenguInstituut/

• Twitteri säutsudes: https://twitter.com/tstua

• Visualiseeritud tervisestatistika Tableau-s: 

https://public.tableau.com/profile/tervise.arengu.instituut#!/



Paar otsiülesannet (1/3)

Millisel kujul sisestada otsingulahtrisse otsing, kui soovime:

• leida 2021. a alkoholiga seotud andmetabeleid?

alko* AND 2021



Paar otsiülesannet (2/3)

Millisel kujul sisestada otsingulahtrisse otsing, kui soovime:

• leida tabelid, mis kajastavad depressiooni kohta käivaid andmeid maakonna 
järgi?

depressioon* AND maakon*



Paar otsiülesannet (3/3)

Millisel kujul sisestada otsingulahtrisse otsing, kui soovime:

• leida tabeleid, mis sisaldaks andmeid diabeedi kohta Hiiu maakonnas?

diabee* AND Hiiu*



Küsimused-vastused


