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2) õppida ja kogeda kampaania läbiviimist ning vabatahtlike 

kaasamist
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EAKAD LIIKLUSES

Eesti elanikkonnast on ligi 20% eakad, 

kes on vanemad kui 65 aastat



EAKAD LIIKLUSES

Pea 21% kõigist liiklusõnnetuse ohvritest 

ELis moodustavad jalakäijad ja enamik 

neist on 65- aastased või vanemad



EAKAD LIIKLUSES

Surmaga lõppevate liiklusõnnetuste määr 

on üle 75-aastaste juhtide puhul 

keskmisest viis korda suurem ning 

vigastuste määr kaks korda kõrgem





KOOLIST „EKSINUD“ LAPSED

Eestis langeb igal õppeaastal koolist välja 

pea 20 000 noort



KOOLIST „EKSINUD“ LAPSED

Eurostati 2013. aasta andmetel on 12,8 

protsendil Euroopa Liidu noortest vanuses 

18−24 alg- või põhiharidus, kuid nad ei 

õpi kuskil edasi 



KOOLIST „EKSINUD“ LAPSED

Koolist väljalangemise põhjused on 

Euroopas sarnased: 

• lastevanemate tähelepanematus või 

mõistmatus 

• ettearvamatu olukord koolis (konflikt 

pedagoogi või klassikaaslastega) 

• rasked sotsiaalsed tingimused 

• õpilase taju või temperamendi iseärasused





Migratsioon ja kultuuride 

kokkupuude

2015. aastal migreerus maailmas enam 

kui 65 miljonit inimest.

2015. aastal elas Eestis 202 348 migranti, 

sh näiteks 143 677 vene rahvusest 

inimest ning 6 süürlast



Migratsioon ja kultuuride 

kokkupuude

2015. aastal sai peaaegu 3000 inimest surma, 

proovides pääseda üle mere Euroopasse. 

Paljud neist jäävad tuvastamata ja on igaveseks 

kadunud oma perede ja sõprade jaoks



Migratsioon ja kultuuride 

kokkupuude

OECD 2011. aasta raporti kohaselt olid 

eestlased kõige ebatolerantsemad 

eurooplased. Kõige vähem tolereeriti 

homoseksuaale ja immigrante





VAIMNE TERVIS JA NAISED

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 

andmetel põeb 154 miljonit inimest 

maailmas depressiooni



VAIMNE TERVIS JA NAISED

Eestis pöördub iga 5 mehe kohta 7 naist 

arsti poole vaimsete probleemide tõttu



VAIMNE TERVIS JA NAISED

Naiste haigusjuhud on kõige enam seotud 

neurootiliste, stressiga seotud 

somatoformsete (kehalised vaevused, 

mida ei saa seletada ühegi kehalise 

haigusega) häiretega 

(871,4 juhtu 100 000 elaniku kohta)





ALAEALISED JA 

ÕIGUSRIKKUMISED

2015. aastal registreeriti Eestis 1428 

alaealiste poolt toime pandud kuritegu. 

Võrreldes 2005. aastaga on alaealiste 

poolt toime pandud kuritegude arv kolm 

korda vähenenud



ALAEALISED JA 

ÕIGUSRIKKUMISED

4.-8. klasside õpilastest tarvitas 

tubakatooteid rohkem kui ühel korral 

aasta jooksul ligikaudu 17%. 

Kõige sagedamini on tegemist 8.klasside 

õpilastega, kus tarvitajaid on 33%



ALAEALISED JA 

ÕIGUSRIKKUMISED

Noorte suhtumine alaealiste suitsetamise 

ja alkoholi tarvitamise kohta on muutunud 

võrreldes 2013. aastaga mõnevõrra 

karmimaks ja taunivamaks





MEESTE TERVIS

Eesti sotsiaaluuringu järgi pidas 2015. aastal 

54,3% vähemalt 16-aastastest Eesti elanikest 

oma tervist heaks või väga heaks. 

Meestel oli see näitaja 56,3% ja naistel 52,6%



MEESTE TERVIS

Noorte meeste riskikäitumine on suurim 20-

ndates eluaastates ning 35. eluaastast algab 

rahvastikus naiste arvuline ülekaal. 

Põhjuseks on meeste varajane suremus, 

peamiselt õnnetusjuhtumite ja vigastuste läbi



MEESTE TERVIS

Vigastuste ja mürgistuste osa 

tervisekaotusest kõige suurem vanuses 

25-35 eluaastat, moodustades meestel 

41% ja naistel 14% vanusrühma 

tervisekaotusest




