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Milline on meie (Eesti elanike) vaimne tervis?

Rahvastiku vaimse tervise uuring

(RVTU 2020-2022)

Uuringu läbiviijad: Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikool

Rahastaja: Eesti Teadusagentuur

Tellijad: SOM, JUM, HTM, SIM, Riigikantselei
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RVTU eesmärgid

❖ Ülevaade Eesti rahvastiku vaimsest tervisest / 

psühholoogilisest heaolust 

- probleemide levimus

- haavatavad grupid

- riski- ja kaitsetegurid

❖ Indikaatorite süsteem, mida saaks edaspidi kasutada
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Häirete levimus – depressiooni näide
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Enim levinud probleemide - depressiooni ja 

ärevushäirete - esinemine
• Haigekassa andmete alusel diagnoositi perioodil 2016–2021  depressiooni 12%-l ja 

ärevushäireid 10%-l täiskasvanutest. 

• Enesekohase küsimustiku andmete põhjal oli 2021. aastal kõrgenenud 
depressioonirisk 28%-l ja üldistunud ärevushäire risk 20%-l rahvastikust.

Riiklikud andmekogud tõenäoliselt alahindavad ja enesekohased küsimustikud 
ülehindavad probleemide esinemist. 

Seetõttu on rahvastiku vaimse tervise probleemide ulatuse täpseks hindamiseks mõistlik 
enesekohaseid ja registripõhiseid näitajaid kombineerida.

Noored kui riskirühm

• Noortel (15–24a) oli enesekohase küsimustiku põhjal nii depressiooni kui 
ärevushäirete risk kuni kaks korda kõrgem kui elanikkonnas keskmiselt.
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Pandeemia mõju

• Koroonakriis mõjus 

rahvastiku vaimsele 

tervisele negatiivselt: 

2021. ja 2022. aastal oli  

kõrgenenud 

depressiooni ja ärevuse 

riskiga inimeste osakaal 

oluliselt suurem kui 

pandeemiaeelselt 2019.
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VT teenuste kasutamine (1)
• Psühhiaatri, psühholoogi või psühhoterapeudi teenuseid kasutas perioodil 2016–

2021 13% täisealisest rahvastikust; teenuseid kasutasid rohkem naised (14%) ja 

18–24a vanuserühm (26%), samuti madalama haridustaseme ja sissetulekuga 

inimesed. 

• Erandiks olid väga madala sissetulekuga elanikud , kes kasutasid Haigekassa 

poolt rahastatavaid vaimse tervise teenuseid oluliselt vähem.

• Koroonakriisi vältel pidas enamik täisealistest vastanutest oluliseks vaimse tervise 

teenuste kättesaadavuse üldist parandamist, kuid isiklikult vaimse tervise 

teenuse vajadust tundvaid inimesi oli vastajate seas vähem (psühholoogi või 

nõustaja vastuvõtust tundis puudust 13%, psühhiaatri vastuvõtust 8%).
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VT teenuste kasutamine (2)
• Nendest, kes tundsid vajadust vaimse tervise abi järele, eelistas 70% abi 

otsimise asemel oodata, et probleemid laheneksid või ise hakkama saada. 

• Peamiste takistustena abi otsimisel toodi välja tervishoiusüsteemist tulenevad 
piirangud (sh liiga pikad järjekorrad, plaanilise ravi piirangud, teenuste hind), 
samuti vähene usk, et teenustest oleks kasu, ning teadmatus sellest, kuhu 
pöörduda.

• Arvestades, kui suur osa rahvastikust on ühe või teise psüühikahäire suhtes 
kõrgenenud riskis, on oluline soodustada vaimse tervise probleemide õigeaegset 
märkamist ja kasvatada elanikkonna teadlikkust abivõimalustest. 

• Märkimisväärne lõhe vaimse tervise teenuste vajaduse ja kasutamise vahel 
ilmnes vanemates vanuserühmades, meestel ja väga väikese või puuduva 
sissetuleku korral.
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Sõlmprobleemid

1.Sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus

2.Sotsiaalne isolatsioon

3.Noorte vaimne tervis

4.Puudulik terviseharidus ning infopuudus teenuste 
kohta

5.Puudulik info VT häirete levimuse, mõjude ja 
riskitegurite kohta
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Vaimse tervise poliitika

Me lahendame üle maailma sarnaseid probleeme



There is no health without mental health
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RTA - tervisevaldkonna raamdokument
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Eesti VT valdkonna alusdokumendid



Vaimse tervise 

roheline raamat



Vaimse tervise valdkonna arengud Eestis

Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna

esmased tegevused ja tulevikusuunad
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Vaimse tervise valdkonna juhtimine ja koostöö

• Vaimse tervise osakond loodi 01.01.2022, 9 töötajat

• SoM tervisevaldkonnas 

• Sotsiaalkaitseministri portfellis, kuid praktikas tihe koostöö tervise-ja 
tööministriga 

• Strateegilised partnerid HMN toetusest:
– Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon 

– Peaasjad MTÜ

– Hasartmängusõltlaste Nõustamiskeskus 

• Koostöö sidus- ja huvigruppidega vaimse tervise valdkonnas – valdkondlikud 
katusorganisatsioonid, „patsientide“ (people with lived experience) esindatus

• Muu partnerlus (nt Accelerate Estonia missioonid, erasektor)
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Aluspõhimõtted
• „Do no harm“ 

– Kui ei saa olla abiks, hoolitse, et ei tee kahju

– VT andmed ja seiramine 

– Sekkumiste mõju hindamine ja teenuste kvaliteedi arendus

• Vaimne tervis igas poliitikas
– Füüsilise ja vaimse tervise kooskäsitlemine

• Elukaarepõhine lähenemine

• Suund püramiidi tipult ehk tervishoiuteenustelt alla
– Edenduse ja ennetuse suunas

– Kogukonnatasandi ja madalama intensiivsusega teenuste suunas  
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Prioriteetsed suunad ja tegevused elukaareülese vaimse 

tervise teenuste süsteemi kujundamisel 2022-2023
• Rahvastiku vaimse tervise seiresüsteemi arendamine

– RVTU valmis juunis 2022

– Laste vaimse tervise uuring (valmimisaeg 2024)

– Regulaarsed küsitlused (hetkel Riigikantselei Covid-küsitlused)

• Vaimse tervise tegevuskava edenduse, ennetuse ja kogukonnatoe tegevuste elluviimine:
– Suitsiidiennetuse tegevuskava (valmimisaeg 2024)

• Suitsiide patsiendi käsitlemine esmatasandi tervishoius – uuring 2022

– Strateegilise partnerluse tegevused (Peaasi, VATEK)
• VT huvikaitse ja valdkonna professionaalide katustegevused

• VT esmaabi koolitused, VT nõustamine, suitsiidennetuse tegevused

• Vaimse tervise abi kättesaadavuse laiendamine ja kvaliteedi tõstmine:
– Kogukonnatasandi vaimse tervise teenuste ja kogukonnapsühholoogi teenuse rahastamine (KOV toetusmeede) ja meetme edasi 

arendamine

– Vaimse tervise astmelise abi süsteemi loomine ja testimine

– Vaimse tervise spetsialistide väljaõppesüsteemi arendused

– Psühholoogilise ravi osutamise tegevusloa nõuete kehtestamine

– Palliatiivravis vaimse tervise teenuste mudeli väljatöötamine ja rakenduskava

• Tähelepanu alla tuleb võtta laste ja noorte vaimne tervis – riiklikult ja valdkondade üleselt olulise küsimusena



Apteegi roll

Kuidas saab apteek või proviisor olla abiks inimeste 

vaimse tervise edendamisel? 
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Kuidas saab apteek või proviisor olla abiks inimeste vaimse tervise edendamisel? 

• Krooniliste haigete 

toetamisel?

• Vaimse tervise 

esmaabi andmisel?

• Sõelumisel?

• Ettepanekud on

teretulnud!



Tänan tähelepanu eest!

https://www.sm.ee/tervisevaldkonna-infokiri


