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Eesti elanikkonna terviseprobleemid on äärmiselt tõsised. Eluiga Eestis on oluliselt madalam, 
võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikide keskmisega. 

Keskmine eeldatav eluiga Eestis meestel (66 aastat) on madalam isegi uute liikmesriikide 
keskmisest, näiteks neli aastat lühem kui Poola meestel. Ja see on 12 aastat lühem kui Saksamaa 
meestel. Eestis on põhiharidusega meeste keskmine eeldatav eluiga kuni 13,5 aastat lühem kui 
kõrgharidusega meestel ja 19 aastat vähem kui kõrgharidusega naistel. Nii suuri erinevusi ei leia 
üheski teises Euroopa riigis.  

Võimetus vabaneda mineviku stereo-tüüpsetest juhtimisviisidest laseb majandusel toota räsitud 
töötajaid ja juhte.  

Välditavate vigastussurmade arv on vanade ELi riikidega võrreldes üle nelja korra kõrgem. 
Vigastustesse sureb enim alla 14aastasi lapsi. Liiklusvigastused ja -surmad, uppumised, tapmised 
ja enesetapud on valdavalt seotud alkoholi tarbimisega. Liikluses hukkunuid ja vigastatuid on 
kordi rohkem kui põhjanaabritel. Töövigastuste näitajad on Eestis samuti kõrgemate seas. 

Rahvastiku tervis ei olene vaid SKP kasvust. Võti on poliitilise- ja majandusmaailma käes, 
juhtide juhtimisoskuste ning juhtimisviisi muutmise eelduses. Majandust ja rahvastiku tervist on 
võimalik mõjutada positiivsete otsustega igal tasandil. Oleme osanud saavutada muutusi 
majanduses, kuid mitte oma töötajate tervises.  

Majandusjuhtide muutumisvõime seisneb selles, mil määral nad oskavad näha äri sellest küljest, 
kus ka inimene tuleb arvesse, kus produkti tootmise eesmärk ühendatakse paralleelse eesmärgiga 
– asjaosaliste heaolu ja elukvaliteediga. Need kaks tegurit ei anna vaid summeeritud eesmärki, 
vaid võimendavad üksteist ning hea elukvaliteediga töötaja produktiivsus on kordades suurem.  

Edukuse eeldus on majandusauditi kõrval sotsiaalse auditi süsteemi sisseviimine. See keskendub 
oluliselt laiemale edukuse indikaatorite mõõtmisele ja analüüsile, kaasates nn pehmed 
indikaatorid, mis peegeldavad jätkusuutlikku arengut, asjaosaliste kaasatust otsustamisse, nende 
suutlikkuse arendamist nii toimetulekuks igapäevase eluga kui ka kvaliteetse toodangu andmiseks.  

Sotsiaalne audit võimaldab ka majanduslikult kitsastes oludes suunata väärtuslikke ressursse just 
sinna, kus need annavad parimat tulemust. Korporatiivne tegutsemine ja vastutus aitavad määrata 
valulikumad probleemid ja nende ökonoomsemad lahendusviisid, saavutades sellega töötajate 
elukvaliteedi ja tervise arengu, toodangu mahu ja kvaliteedi kasvu, perede heaolu kasvu. See pole 
utoopia, vaid konkreetsete ja realistlike tänapäevaste sotsiaalse auditi meetodite kasutamine 
äriargielus.  



Võimetus lahti saada mineviku stereotüüpsetest juhtimisviisidest pidurdab meid looma positiivset 
tulevikku. Ja nii toodabki meie majandus räsitud ja haigeid töötajaid ning läbipõlenud ja haigeid 
juhte.  

Ärikogukonnal, ettevõttel, organisatsioonil on majanduseesmärgi kõrval ka sotsiaalne otstarve ja 
eesmärk. Eestis on see vaid tagasihoidlikult nähtav ja tajutav. Usun, et Eesti äriinimesed on 
suutelised muutma oma juhtimismeetodeid progressiivsemaks. Meil on unikaalne võimalus 
positiivseks ja kiireks muutuseks nii rahvastiku tervises ja heaolus kui ka suuremas tootlikkuses, 
kasutades juhtimise paradigma muutust inimest arvestavamate ja sotsiaalset sidusust 
arendavamate juhtimismeetodite suunas. 

Muutes sotsiaalse auditi majandusmaailma loomulikuks ja järjepidevaks igapäevategevuse osaks, 
on meie kiirelt arenevas majanduses võimalik teha “tiigrihüpe” ka iseenda, oma lähedaste, 
töötajate ja rahva tervises. IT-arengus on meil see õnnestunud – meil õnnestub see ka rahvastiku 
elukvaliteedis.  

 


