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Lugupeetud Anneli Kannus 
 
 
Pöördusite peaministri poole seoses õenduspersonali kriitilise puudusega. Valdkonna eest 
vastutava ministrina vastan Teie pöördumisele. 
 
Tervishoius töötavate õdede panus on nii tavatingimustes kui ka COVID-19 kriisi 
lahendamisel olnud asendamatu. Eesti elanikele veelgi parema meditsiinilise abi 
pakkumiseks võiks tervishoius osalevate õdede arv olla tõepoolest oluliselt suurem. Mitmed 
lahendused, mis on suunatud õdede suuremal arvul ettevalmistamiseks, on juba töös. 
Näiteks suurendasid tervishoiukõrgkoolid 2016. aasta novembris allkirjastatud 
konsensusleppe tulemusena oluliselt vastuvõttu õe õppesse ning esimene leppe raames 
vastuvõetud senisest arvukam lend lõpetabki sellel aastal. Samuti on Sotsiaalministeerium 
alates 2015. aastast rahastanud Õed tagasi tervishoidu koolitusi, mis on tervishoidu toonud 
tagasi üle saja õe. Vastav hange selleks aastaks on ettevalmistamisel ka praegu.  
 
Riiklikus strateegias Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 on õdede arvu suurendamine 
seatud jätkuvalt prioriteediks, eesmärk on jõuda kümnendi lõpuks suhtarvuni 9 õde 1000 
elaniku kohta. Selleks, et jõuda soovitud ajaks strateegias tagatud eesmärgini tuleb meil 
astuda täiendavaid samme. 
 
Samuti tuleb meil parandada Eesti tervishoiusüsteemi valmisolekut võimalikuks uueks 
koroonaviiruse puhanguks. Seetõttu oleme ka valmisolekuplaanis uueks COVID-19 
haiguspuhanguks esitanud muu hulgas ettepanekud lisavahendite eraldamiseks: 
 

1) tervishoiukõrgkoolidele, et 

 võimaldada neil sobivate kandidaatide olemasolul suurendada vastuvõttu 
lähiaastatel kokku kuni 600 kohani aastas, 

 katta tervishoiuteenuse osutajate küsitavad praktikatasud õdede ja ämmaemandate 
juhendatud praktika eest, 

 katta õenduse eriala üliõpilaste majutuse ja transpordikulud, et soosida praktika 
läbimist üle Eesti; 
 

2) Sotsiaalministeeriumile, et kahekordistada Õed tagasi tervishoidu projekti mahtu ning 
motiveerida enam mehi asuma õenduse eriala õppima. 

 
Ministeeriumi eestvedamisel on sel aastal alustatud analüüsiprojektiga „Inimkeskne ja 
integreeritud haiglavõrk 2040“. Analüüs annab ministeeriumile olulise sisendi tervishoiu 
tööjõuvajaduse prognoosimiseks. Ministeerium soovib analüüsi valmimise järel luua senisest 
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täpsema prognoosimudeli, mis võimaldab perioodil 2022-2040 prognoosida tervishoiu 
valdkonna tööjõuvajadust lisaks inimeste arvule ka kompetentside lõikes.  
 
Seega on teie probleemipüstitus igati aja- ja asjakohane. Eesti inimesed vajavad ja väärivad 
kvaliteetseid inimkeskseid tervishoiuteenuseid, mida on võimalik pakkuda üksnes siis, kui 
meil tegutseb piisavalt tervishoiutöötajaid, kelle panust elanike tervise parandamisel 
väärtustatakse.  
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