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5 TÖÖSUUNDA JA EESTVEDAJAD

Tegevuskava koostamise periood on 

mai - detsember 2022

Valdkonna areng ja innovatsioon

Oodatud muutused Kohtumised majaväliste 
osapooltega

 VT seiresüsteemist ja indikaatorite paketist - 


 Hindamisvahendid, „see suur HIK“ - 
 Innovaatiliste sekkumiste tekke soodustamine: mis 

on vaimse tervise innovatsioonis erilist?- 

 Kuidas kasutada heaoluläätse vaadet poliitikate 
kavandamisel ja elluviimisel?- 

(46. 
nädal)

(44.-45. nädal

(43.-44. 
nädal

(44.-45. nädal)

 VT seiresüsteemi loomine, kvaliteetsete andmete 
ja hindamisvahendite kättesaadavuse tagamine

 Aktiivse kogukonna ja turu tekke soodustamine 
inimestele innovaatiliste sekkumiste ja teenuste 
kättesaadavaks tegemiseks (sekkumiste 
mitmekesisuse tagamine)

 Heaolu läätse rakendamine otsuste tegemisel ja 
kommunikatsioonis inimeste vaimset tervist 
arvestavaks ja toetavaks

Edendus, ennetus, eneseabi

Oodatud muutused Kohtumised majaväliste 
osapooltega

 Laste ja noorte vaimse tervise toetamine 
haridussüsteemis: 

 Eneseregulatsiooni ja eneseabi oskuste 
arendamine:  

 Vanemaealiste vaimse tervise edendamine: 

 Stigma vähendamine läbi vaimse tervise kaebusi ja 
häireid kogenud inimeste hääle kuuldavaks 
tegemise: 

 Psühholoogiaüliõpilaste ja noorte hääle kaasamine 
vaimset tervist toetava keskkonna kujundamisele: 

(43. nädal

(44. nädal)

(44.-45. nädal)

(43.-45. nädal

(11. november)

 Stigma vähendamine läbi vaimse tervise raskusi ja häireid 
kogenud inimeste hääle kuuldavaks tegemise

 Inimeste enesetõhususe- ja eneseabioskuste süsteemne 
arendamine

 Vaimse tervise edendus on elukaareülene, sh:
 Laste ja noorte VT toetamine

 Tõenduspõhised VT ennetusprogrammid on 
skaleeritud üle Eesti

 Haridussüsteemis, sh huvihariduses ja 
noortespordis väärtustatakse nii laste kui töötajate 
vaimset tervist

 Töö(korraldus ja –keskkond) on disainitud inimeste 
vaimset tervist toetavaks

 Vanemaealiste VT toetatakse süsteemselt
 Suitsidaalse käitumise ennetamiseks ja vähendamiseks on 

olemas tegevuskava

Oodatud muutused Kohtumised majaväliste 
osapooltega

 Kogukonnatasandil inimeste võimestamine 
üksteise (vaimse tervise) toetamisel 

 KOV roll vaimset tervist toetava keskkonna 
loomisel ja elanikele teenuste pakkumisel 


 Tervist edendavate osapoolte tegevuse parem 

sidustamine maakonna/paikkonna tasandil 


(42.-43. 
nädal)

(44.-45. 
nädal)

(46.-47. nädal)

 Inimeste teadlikkus ja võimekus on paranenud, et osutada 
üksteisele kogukonnas (vaimse tervise) tuge

 KOV tasandil vaimse tervise tegevustes ja teenustes on 
kokku lepitud

 Sidususe saavutamine teenuste pakkumisel paikkondlikul 
(maakondlikul) tasandil

 Kogukonna tasandil osutatakse psüühilise erivajadusega 
inimestele nende vajadustele vastavaid vaimse tervise 
teenuseid


Kogukonna tasand 

Ravi

Oodatud muutused Kohtumised majaväliste 
osapooltega

 Vaimse tervise sekkumised perearstiabis, rollide 
jaotus meeskonna sees 

 Psühhoteraapiad vaimse tervise probleemide ja 
häirete ravis, sh grupisekkumised 

(esmatasandi AK raames, 
TBC)

(3. november)

 Esmatasandil vaimse tervise abi kättesaadavuse 
tugevdamine

 Teenuseosutajate vahel on kokkulepe vaimse tervise 
teenustes, spetsialistide rollides ja suunamiste 
põhimõtetes

 Patsient on kaasatud raviprotsessi, teenuste pakkumisel 
järgitakse inimõigusi

 Spetsialistide järelkasvu ja selleks väljaõppe tagamine 
 Vaimse tervise sekkumisi ja teenuseid arendatakse 

järjepidevalt ning need on tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis 
integreeritud

Valmisolek kriisideks
Oodatud muutused

 Vaimse tervise ja psühhosotsiaalse heaolu kaitsmine 
ja toetamine on kriiside juhtimisel üks 
aluspõhimõtteid kõigis tegevusvaldkondades

 Eri osapoolte vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe 
(VT-PST) alane tegevus on keskselt koordineeritud ja 
toimub pidev seire

 Psühholoogilise esmaabi koolitused on tehtud laialt 
kättesaadavaks ning integreeritud esmareageerijate 
väljaõppesse. 


Kohtumised majaväliste 
osapooltega

 Ukraina pagulastele vaimse tervise ja 
psühhosotsiaalse toe (VT-PST) korraldamine ning 
edasine koostöö ÜRO org-dega – 

 KOV roll VT-PST korraldamisel kriisides ja 
hädaolukordades – 

 VT-PTS ja inimeste heaolust lähtuva lähenemise 
integreerimine kriisijuhtimisse – 

 Seminar “Humanitaarkriisides vaimse tervise ja 
psühhosotsiaalse toe pakkumine” koostöös ÜRO 
org-dega - 

(27.september)

(42. nädal)

(46. nädal

(detsember, TBC)


