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Clanbeati projektist
Projekti “Õpilaste vaimse tervise monitoorimine ja edendamine” eesmärk on valmistada 

ette kvaliteedihüpet noorte vaimse tervise edendamisel ja probleemide ennetamisel. 

Soovime luua jätkusuutliku lahenduse, mille abil saavad õpilased operatiivselt 
kaardistada enda vaimse heaolu seisundit. Tulemuste põhjal saavad nii õpilased ise kui 

nendega seotud osapooled (lapsevanemad, kool, kohalik omavalitsus, riik ja erinevad 

noorte vaimset tervist toetavad organisatsioonid) leida ja luua asjakohaseid võimalusi 
noorte vaimse tervise toetamiseks: teha õigeaegselt vajaduspõhiseid vaimset tervist 

edendavaid sekkumisi ja mõõta nende mõju. 

Fookus: õpilased vanuses 11-16 (5.-9. klass).

https://accelerateestonia.ee/et/projekt/opilaste-vaimne-tervis/


Projekti tegevused
Tehtud 2022 kevad-suvi
● Fookusgrupid õpilastega
● Esimene pilootprojekt koolides, sh toetavate materjalide koondamine õpilastele, koolidele, 

lapsevanematele; selle ettevalmistus toimus TAI, TLÜ ja TÜ ekspertide grupi sisendi põhjal

● Kohtumised koolidega tulemuste tutvustamiseks
● Lapsevanemate küsitlus

Tegemisel 2022 sügis
● Teine pilootprojekt koolides, nii õpilaste kui õpetajate vaimse heaolu kaardistamine
● Kohtumised kohalike omavalitsustega

Läbiv suhtlus ja koostöö asjaomaste avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidega 

ning teenusepakkujatega.



Pilootprojekt koolides
2. mai kuni 10. juuni 2022 hindasid õpilased kolmel korral enda vaimse heaolu seisundit, said 

enda seisundi kohta tagasisidet ja ideid toetavateks tegevusteks ning andsid sisendit protsessi 

kujundamisse.

● 54 üldhariduskooli (osalemine vastavalt soovile, kutse saadeti kõigile)

● 4 430 õpilast vanuses 11-16 (5.-9. klass), neist 37% osales kõigil kolmel korral

Küsitlus põhines instrumendil “WHO-5 heaoluindeks”.

Kõigile projektis osalenud koolidele pakkusime välja võimaluse kohtumisvõimaluse tulemuste 

tutvustamiseks. Seda kasutas 40 kooli. Kõigile projektis osalenud koolidele saadeti nende kooli 

tulemused ja Eesti üldised tulemused.



WHO-5 instrument
● Lühike, 5 väitega psühholoogilist ja emotsionaalset heaolu mõõtev küsimustik

● Küsimustiku ülesehitus põhineb positiivsete sõnaühenditega väidetel, mida vastaja 

hindab viimase kahe nädala vaatest:

○ olen tundnud end rõõmsana ja heatujulisena

○ olen tundnud end rahulikuna

○ olen tundnud end aktiivse ja energilisena

○ olen tundnud end ärgates puhanuna ja värskena 

○ minu igapäevaelu pakub mulle huvi



WHO-5 instrument
● Igale väitele antakse hinnang skaalal 

5 - Kogu aeg
4 - Enamus ajast
3 - Enam kui pool ajast
2 - Vähem kui pool ajast
1 - Vahete-vahel
0 - Mitte kunagi

● Küsimustiku tulemus ehk heaolu indeks varieerub 0 kuni 100% 

● Äralõikepunktiks on 50%, millega võrdne või madalam tulemus viitab 

madalale heaolule



Eesti õpilaste ja õpetajate üldised tulemused 

Vastamise aeg
1. kord 2. kord 3. kord Uus 1. kord

2.-13.05 16.-27. 05 30.05-10.06 26.-30.09

Õpilased Õpetajad

Vastajate arv 3 438 3 037 2 316 2 670 436

Keskmine heaoluindeks 58% 57% 59% 58% 60%

   sh tüdrukud / naised 54% 54% 56% 56% 60%

   sh poisid / mehed 64% 64% 65% 63% 57%

   sh sugu teadmata (muu, ei soovi vastata, vastamata) 48% 46% 46% 43%

Madala heaoluga vastajate osakaal (indeks ≤50%) 35% 36% 34% 34% 26%

   sh tüdrukud / naised 43% 43% 39% 39% 25%

   sh poisid / mehed 24% 25% 23% 24% 29%

   sh sugu teadmata (muu, ei soovi vastata, vastamata) 53% 55% 60% 66%



Kevad 2022: 
tüdrukute 
heaolu oli 
läbivalt 
madalam kui 
poiste heaolu 

Poiste heaolu

Tüdrukute heaolu

Eriti suured olid erinevused III 

kooliastmes, kus madala 

heaoluga tüdrukute osakaal 

küündis 57%-ni.



Oskust enda heaolu ise toetada peeti enamasti 
pigem tähtsaks

5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

Väga tähtis 34% 29% 28% 28% 31%

Pigem tähtis 52% 54% 52% 52% 50%

Pigem ei ole tähtis 10% 13% 15% 16% 13%

Ei ole üldse tähtis 2% 3% 4% 2% 4%



Enim tunti huvi 
nippide vastu ja 
räägiti usaldusväärse 
täiskasvanuga

Peaasi.ee nõustajatega 

märgiti kontakti loomist 100 

korral, Lasteabi telefoniga 87 

korral, SOVA chatiga 69 

korral.



Võimalused, mille kohta arvatakse, et neist võiks 
olla abi oma heaolu toetamisel

5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

Viited allikatele, kust heaolu teemadel rohkem lugeda 13% 11% 9% 7% 10%

Praktilised soovitused, kuidas enda heaolu eest hoolitseda 18% 18% 19% 24% 24%

Videod heaolu teemadel 13% 13% 13% 14% 14%

Arutelud (podcastid) heaolu teemadel 10% 11% 12% 18% 22%

Üritused või programmid, kus heaolu teemadest räägitakse 8% 9% 10% 10% 13%

Näost-näkku vestlus täiskasvanuga, kes heaolu teemadest teab 15% 14% 18% 21% 22%

Chat täiskasvanuga, kes heaolu teemadest teab 8% 11% 10% 13% 11%

Tahaksin, et keegi võtaks ise minuga heaolu teemadel ühendust 7% 9% 10% 9% 12%

Ma ei vaja enda heaolu toetamisel kellegi teise abi 23% 27% 30% 30% 33%

Mitte ükski nimetatud võimalustest 17% 20% 20% 16% 20%



Noorte jaoks on heaoluga seotud oluliste teemade 
TOP3 vaba aeg, suhted sõpradega ja uni

5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

Vaba aeg 67% 72% 70% 73% 72%

Suhted sõpradega 67% 71% 69% 74% 73%

Uni 71% 73% 68% 72% 71%

Suhted perega 61% 64% 64% 66% 65%

Toitumine 59% 61% 55% 60% 57%

Füüsiline liikumine / trenn 55% 56% 51% 56% 56%

Tegelemine enda huvide / hobidega 50% 54% 50% 53% 58%

Õppeedukus 40% 45% 44% 53% 54%

Suhted klassikaaslastega 47% 48% 41% 45% 47%

Suhted õpetajatega 38% 33% 28% 33% 34%

Nutiseadmete kasutus 27% 34% 34% 36% 32%

Uimastitest hoidumine 27% 22% 25% 31% 33%

Mitte ükski nimetatud teemadest 2% 2% 4% 4% 5%

Lisaks nimetati enim 

tegelemist 

(lemmik)loomadega 

ning  õues / looduses 

viibimist.



LAPSEVANEMAD 



Lapsevanemate küsitlus: vastajate ülevaade

Küsitluses osales 299 lapsevanemat, kellest 95% (N=284) olid naised. Enamus 

vastajatest kuulusid vanuserühmadesse 41—50 (48%) ja 31—40 (40%). 

Enim oli vastajate seas kahe lapse vanemaid 
(41%), kellele järgnesid ühe lapse vanemad 

(31%) ja kolme lapse vanemad (21%). Neli või 

enam last oli 7% vastajatest. 

Vastajate piirkondlik jaotus on toodud joonisel 

(15 maakonda + Tallinn ja Tartu eraldi).



Lapsevanemate küsitlus: mure põhjused
Vanemate jaoks on noorte vaimse tervise toetamise 

teema väga pakiline (56%) või pigem pakiline (35%).

82% vanematest on oma laste vaimse 

tervise pärast muret tundnud (vt joonis). 

Peamisteks mureallikateks on olnud laste ärevus 
ja depressioon, motivatsiooni ja huvi langus ning

koolis ja trennis hakkama saamine (sh suhted). 

Lisaks väljendasid vanemad muret märkamise osas: 

“Kas ma tunnen ära, kui lapsel on kriis? Kas ta räägib mulle ise sellest?”



Lapsevanemate küsitlus: kogetud olukorrad

Vanemad kommenteerisid, et psühholoogi juurde saamine on väga keeruline spetsialistide vähesuse 
ja pikkade järjekordade tõttu. Erateenused on paljudele kättesaamatud. Esile tõsteti nii kooli 
mõistmatust ja muret vähendavat suhtumist kui ka õpetajate läbipõlemist. Samuti laste vastuolu 
kolmandate osapoolte kaasamise osas.



Lapsevanemate küsitlus: toetamise oskused
Ligi kaks kolmandikku (67%) vanematest peavad oma laste vaimse tervise toetamise oskuseid 
piisavateks, samas on enamus vanematest (95%) huvitatud oma oskuste täiendamisest.



Lapsevanemate küsitlus: oskuste täiendamine
Küsimustikule vastanud vanemad hindasid enda jaoks 

kõige väärtuslikumaks enese täiendamise võimaluseks 

lugemismaterjale internetis,  individuaalset nõustamist 
ning ekspertide loenguid ja kohtumisi ekspertidega. 
Lisaks pakuti, et abi võiks olla “ventileerimisest” ja 

kogemuslugudest.

Tasuma ollakse valmis eelkõige individuaalse 
nõustamise ning koolituste eest, ca 50—100 eurot.  

Muude täiendusvõimalustena toodi välja ka raamatuid, 

eeskätt uuema aja kirjandust. 



Meie seniseid taipamisi 
● On igati põhjust seda lähenemist edasi uurida ja katsetada - et õpilased sagedamini oma 

heaolu seisundit kaardistavad ja saavad asjakohaseid viiteid; eraldi potentsiaal: reaalajas 

andmed!

● Koolid tahavad kuulda tulemustest, suhelda ja arutleda neil teemadel

● Koolid vajavad abi nende teemadega tegelemisel (piiratud ressursid, inimeste 

läbipõlemine, piiratud teadmised ja oskused)

● Ennetus- ja eneseabi tasandil on arvestatav arengupotentsiaal - siin on ruumi mõjutada 

hoiakuid, toetada teadmiste ja oskuste levikut

● Nii koolidel kui lapsevanematel on suuresti ootus, et noorte vaimse tervise teenuste 

olemasolu ja kättesaadavuse tagamine on riigi ülesanne



Veel küsimusi, mis on seni kerkinud..
● Kuidas oleks mõistlik veel kasutada ja millega siduda pilootprojektis kogutud andmeid? 

Võimalus siduda kaardistusi (ka edaspidi) mõjuanalüüsiga (sekkumised, erinevad koolikultuuri 

ja -korralduse elemendid)?

● Milline on nägemus riigi rollist noorte vaimse tervise teenuste loomisel / tellimisel / 
arendamisel, sh noortele suunatud tugiliinid, koolide konsulteerimine spetsialistide poolt jmt.  

Koolitervikliku lähenemise mudel?

● Kes töötab vaimse tervise materjale-allikaid-teenuseid välja II ja III kooliastme noorte jaoks?

● Kuidas mõelda rahastusest - vanemad / kool / KOV / riik? 

● Klassijuhatajate toetamine ja koolitamine? Noorsootöötajate kaasamine klassijuhataja rolli?

● Suhtlemisoskuste arendamine õpetajahariduses / koolis?



Lisa. Koolide pilootprojekti materjalid
● Küsimustikud ja toetavad videod

1. küsitluskord: sissejuhatav video, küsitlusankeet

2. küsitluskord: sissejuhatav video, küsitlusankeet

3. küsitluskord: sissejuhatav video, küsitlusankeet, kokkuvõttev video

Huvilised on oodatud küsitlustele vastamist siinsete viidete järgi ka ise läbi proovima   

● Abimaterjal kooliperedele järgmiste sammude planeerimisel õpilaste heaolu 

toetamiseks: www.bit.ly/vt-koolidele

● Abimaterjal lapsevanematele oma laste  vaimse tervise toetamiseks: 

www.bit.ly/vt-vanematele 

https://bit.ly/vt-video1
https://form.typeform.com/to/WS71BdFw
https://bit.ly/vt-video2
https://form.typeform.com/to/aypKUuiv
https://bit.ly/vt-video3
https://form.typeform.com/to/LHKv0lGR
https://bit.ly/vt-video4
http://www.bit.ly/vt-koolidele
http://www.bit.ly/vt-vanematele


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis algatatud innovatsiooniprogramm, mis 

loob võimalusi koostööks ettevõtjate ja avaliku sektori esindajate vahel, et kujundada 

uusi edulugusid.

“Accelerate Estonia on võimalus maailma muutvatele ideedele leida esimesed edusammud. Me 
toome kokku idufirmaliku mõtteviisi avaliku sektoriga, et testida, valideerida ja rakendada 
lahendusi globaalsetele väljakutsetele.”

Vaimne tervis on üks väljakutse, millele programmiga uudseid lahendusi leida soovitakse.

Lähem info: www.accelerateestonia.ee 

Lisa. Accelerate Estonia

http://www.accelerateestonia.ee


Projekti “Õpilaste vaimse tervise 
monitoorimine ja edendamine” viib läbi 

Clanbeat ning toetab Eesti riigi programm 
Accelerate Estonia.

Kontakt
Laura Palling | laura.palling@clanbeat.com

Triin Noorkõiv | triin@clanbeat.com 

mailto:laura.palling@clanbeat.com
mailto:triin@clanbeat.com

