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Miks on ennetust vaja?

• Igal kuul või harvem tarvitab alkoholi 41% kooliõpilastest (11-15 a. 

vanused)

• 24% noortest (- 15 a.) on proovinud illegaalseid uimasteid

• 53% noortest (- 15 a.) tunnevad, et saavad oma sõpradega 

arvestada, kui miski on halvasti 

• Kiusamist on kogenud viimaste kuude jooksul 38% õpilastest

• Kaasõpilasi on vähemalt korra kiusanud 46% poistest ja 25% 
tüdrukutest

• Kooliskäimist on mitte meelepäraseks hinnanud 38% noortest 

(kuni 15 a.)

• 2017. aastal alaealiste poolt toime pandud 6526 väärtegu. 

Allikad: 

HBSC - Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2013-2014.

Politsei- ja Piirivalveamet, 2018
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Probleemipüstitus

Eestis ei ole ennetuse süsteem selgelt kirjeldatud, 

koordineeritud ning ühtse pildina jälgitav, mistõttu 

puudub täpne ülevaade sellest, millist rolli erinevad 

asutused omavad ning kuidas mingil moel süsteemi 

panustavad või panustama jätavad. 

Tänane päev ennetuses

Allikas: H.Rutter, National Obesity Observatory 
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Eesti valdkondadeülese ennetuse 

kontseptsioon

Miks kontseptsioon?
***************

Eesti valdkondadeülese ennetuse kontseptsiooni 

eesmärgiks on olla teaduspõhine suunis 
ennetusvaldkonna otsuste tegemisel ja ressursside 
eraldamisel. Kontseptsioon on suunatud 

poliitikakujundajatele ja otsuselangetajatele ning 

kajastab valdkondadeüleselt tehtud kokkuleppeid 

ennetuse tulemuslikumaks elluviimiseks, keskendudes 

lastele ja noortele. 

Kontseptsioon toetab erinevate teemavaldkondade 
ennetust, sh õigusrikkumised, ohtlik käitumine, vägivald 

ja väärkohtlemine, uimastite tarvitamine, vähene 

füüsiline aktiivsus, ülekaal, ebatervislik toitumine, vaimse 

tervise häired, koolist puudumine ja kooli poolelijätmine, 

seksuaalsel teel levivate haiguste ja soovimatu raseduse 

ennetus (seksuaalne riskikäitumine). Kõikide nende 

teemavaldkondade ennetus puudutab erinevaid osapooli 
ja ei saa olla vaid ühe osapoole vastutus.   
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Ennetuse mõiste

Ennetust saab kõige üldisemalt defineerida kui tegevust, mille 

eesmärk on millegi ärahoidmine. Täpsemalt on ennetust 

valdkondadeüleselt defineeritud kui ühe või mitme osapoole tegevusi 

ära hoidmaks, peatamaks või edasi lükkamaks mõne ebasoovitava 

käitumise või terviseprobleemi (nt haiguse, õigusrikkumise, uimasti 

tarvitamise) tekkimist või süvenemist teatud indiviidi jaoks või 

inimeste grupi seas. 

Ennetuse eesmärk on märksa laiem – toetada kogu elanikkonna aga 
eeskätt laste ja noorte arengut, toimetulekut ja heaolu. 

21. sajandi oskused
Arendatavad teadmised, oskused ja hoiakud1 

Kriitiline ja loov mõtlemine, 

otsuste langetamine ja 

probleemide lahendamine 

Suhtlemine Enesejuhtimine, emotsioonide ja 

stressiga toimetulek 

Otsuste langetamine Efektiivne suhtlemine Eneseteadlikkus 

Meedia mõju Kehtestav käitumine Enesejuhtimine 

Uimastite tarvitamine: põhjused 

ja mõjud 

Konflikti lahendamine Stressi ja ärevusega toimetulek 

Normatiivsed uskumused Suhete loomine, 

lähisuhted 

Viha ja agressiivsus, toimetulek 

vihaga 
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Näide: VEPA käitumisoskuste mäng

Kuidas VEPA aitab?

– õpilaste õppeedukuse langemist

– kuritegelikku käitumist

– vaimse tervise probleemide ja uimastiprobleemide teket

• vähendab 26% õpilaste hulka, kes 13-aastaselt on suitsetamist 

proovinud

• suurendab 21% õpilaste hulka, kes omandavad keskhariduse

• suurendab õppimisele jäävat aega 60-90 minuti võrra päevas

• vähendab õpilaste suunamist käitumis- või õpiraskustega õpilaste 

klassi

• vähendab alaealiste õigusrikkumisi, vägivaldsete kuritegude 

sooritamist

Programmi arendaja teadusartikleid leiad

siit: http://paxis.org/publications
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Ennetuse olulisus ja kasud

• Ameerika Ühendriigis kasutusel olevaid universaalse ennetuse 

programme analüüsinud uuring näitab, et koolikeskkonnas riiklikult 

rakendatava ennetusprogrammi tulemusena säästaks riik uimastitega 

seotud probleemide tagajärgede leevendamiselt 40,8-197,2 miljardit 
dollarit. 

• Rootsis välja töötatud kiusamisvastase Olweuse programmi kulude-

tulude analüüs näitas, et programmi nõuetekohasel rakendamisel on ühe 
kiusatud indiviidi puudumiste pealt võimalik säästa 14 470€, kusjuures 

märgitakse, et selle kasu ühiskonnale riikides, mille programmis töötavate 

inimeste palgatase on Rootsiga võrreldes madalam, oleks isegi kõrgem

• Eestis läbi viidud vanemlusprogrammi Imelised aastad pilootprojekti 

kulu-tulu analüüs näitab, et programmi korrektsel rakendamisel 
ületavad kasud programmi kulud 12 199€ võrra lapse kohta. 

Ettepanekud ennetuse 

tõhustamiseks Eestis
• Luua püsivad koostöövormid ja seada selged vastutajad 

kohalikul ja riiklikul tasandil ennetuse tegevuste 

kavandamiseks, läbiviimiseks ja tulemuste mõõtmiseks

• Leppida valdkondade üleselt kokku ühistes 

võtmeindikaatorites ja standardites, mille abil ennetuse 

tegevusi ellu viia ja tulemuslikkust mõõta

• Eelistada toimivaid sekkumisi ning panustada sekkumiste 

mõju hindamisse

• Loobuda ennetustegevustest, mis ei anna tulemusi

• Tagada valdkondadeülesele ennetusele pikaaegne 

poliitikaülene rahastamine strateegia 
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Joonis. Juurutada ennetuse süsteemne, valdkondadeülene ja andmetel põhinev juhtimine kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOV ennetusvõrgustik 

(nt heaolu nõukogu) 

Otsusetegijate ja spetsialistide 

koostöö  

Olukorra ning vajaduste 

kaardistamine kohalikul tasandil 

(tervise-ja heaolu profiil)   

Ennetustegevuste, sh 

sekkumiste kättesaadavuse 

tagamine  

Maakondlik arendusorganisatsioon (MARO) 

KOV-ide ülene koostöö (sh luues nt tervise- ja 

turvalisuse nõukogud KOV-ide liitude juures)   

Riigiasutuste regionaalsed üksused (nt Sotsiaalkindlustusameti 

lastekaitse osakond, Rajaleidja keskused, PPA prefektuurid jt) 

Tugi maakondlikele võrgustikele, KOV-idele ja 

kompetentsikeskusele 

Kohaliku omavalitsuse tasand   Piirkondlik tasand   Riiklik tasand   

Kompetentsikeskus 

Valdkonna teadus- ja arendustöö 

Tõenduspõhiste sekkumiste maaletoomine, testimine ja kohaldamine ning 

mõjude hindamine 

Tugi KOV-idele ja KOV-ide ülestele võrgustikele 

Vajaduste kaardistamine ning ettepanekute tegemine prioriteetide 

seadmiseks ja ressursside eraldamiseks 

 

Valitsuskomisjon 

 

Ministeeriumite-

ülene koostöö 

Prioriteetide 

seadmine 

Ressursside 

tagamine 

Valdkondadeülese ennetuse kontseptsioon 

Maakondade turvalisuse ja tervise nõukogude koordineerijate 

juhtrühm 

Infovahetus ja tugi maakondlikele võrgustikele, KOV-idele ja 

kompetentsikeskusele 

Kompetentsikeskus 

Valdkonna teadus- ja arendustöö 

Tõenduspõhiste sekkumiste maaletoomine, testimine ja kohaldamine ning 

mõjude hindamine 

Tugi KOV-idele ja KOV-ide ülestele võrgustikele 

Vajaduste kaardistamine ning ettepanekute tegemine prioriteetide 

seadmiseks ja ressursside eraldamiseks 
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Küsimusi?

Tänan tähelepanu eest!

ain.peil@siseministeerium.ee

Tel. 612 5262


