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Vaimse tervise poliitika

Me lahendame üle maailma sarnaseid probleeme



Põhimõtted

➢ „Do no harm“

➢ Vaimne tervis igas poliitikas

➢ Elukaarepõhine lähenemine



Mida oleme teinud?
• Nõuandev Koda

• SOM/UA vaimse tervise töörühm

• Psühhosotsiaalne kriisiabi

• Telefoni- ja veebinõustamine

• Hingehoidjate võrgustik

• KOV toetusmeetmed psühholoogilise nõustamise ja vaimse tervise teenuste pakkumiseks

• Sõjapõgenike vaimse tervise teenuste „eri“ 

• Koolitused, seminarid, juhendmaterjalid lapsevanematele, haridusasutustele, tervishoiu 
töötajatele, sotsiaalvaldkonna spetsialistidele
o Webinarid humanitaarkriiside rahvusvahelisest praktikast ametkondade teadlikkuse tõstmiseks
o Webinarid eesliinitöötajatele
o Psühholoogilise esmaabi koolitused
o Juhised esmatasandi tervishoius põgenike vaimse tervise toetamiseks
o RHS-15 küsimustik tervise- ja sotsiaalsektori mittespetsialistidele
o Veebileht „Kuidas toetada sõjapõgeniku vaimset tervist“ 
o Video „Kuidas toetada sõjapõgenikku“

• Välitööd

• Rahvusvaheline koostöö (UNHCR, MSF, WHO, IOM), IASC standardite rakendamine

https://www.sm.ee/et/kuidas-toetada-sojapogenikku
https://vimeo.com/687514160
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SÕJAPÕGENIKE VAIMSE TERVISE JA  

PSÜHHOSOTSIAALNE ABI

HUMANITAARKRIISIDES JA HÄDAOLUKORDADES

Kliinilised 
teenused

RAVI

Sihitatud 
psühhosotsiaalne tugi

VAHETU ABI, 
STABILISEERIMINE

Kogukonna- ja pereteenuste 
tugevdamine

KOGUKONDLIK TUGI

Sotsiaalse konteksti arvestamine
baasteenustes ja turvalisuse tagamisel. 

INIMVÄÄRIKUS ja INIMÕIGUSED

Baasväljaõpe, konkreetsed 
sekkumised (KOV vaimse 
tervise teenused,, kooli 
tugiteenused, stressi 
maandamise koolitused)

Psühholoogiline ravi, traumatöö, 
vältimatu abi, sundravi

Kõik eesliini töötajad, 
vabatahtlikud, KOV 
(sots.töötajad), kool, 
EMO,kiirabi,politsei,majut
usasutuste koordinaatorid

Abivajaja märkamine, 
esmavajaduste katmine 
(peavari, toit, info), PSE 
koolitus,

KOV, kogukonnad (MTÜ, 
hingehoidjad, kogudus, 
perekeskus, 
rahvuskogukonnad) 

Perede taasühinemine, 
vanemlustugi,  
tugigrupid, tugiisik, 
huviringid, ühistegevus

Perearst, vaimse tervise õde, 
psühholoog, psühhiaater, 
erihoolekande teenuse 
pakkujad

Ohvriabi, hingehoid, KOV 
sotsiaal-ja lastekaitse, 
vaimse tervise praktikud



Vaimse tervise roheline raamat





VT-PST raamistik

VT-PST (vaimse tervise ja psühhosotsiaalne tugi) on eestikeelne vaste 
rahvusvahelises keeleruumis üldkasutatavale akronüümile MHPSS (Mental

Health and Psychosocial Support). 

Rahvusvaheliste organisatsioonide ühendorganisatsioon IASC (Inter-Agency 
Standing Committee) on defineerinud VT-PST mõiste ning töötanud välja 

rahvusvahelised suunised psühhosotsiaalse heaolu kaitsmiseks ja edendamiseks 
ning vaimse tervise häirete ennetamiseks ja ravimiseks kriisiolukordades. 



Väljakutsed senise kogemuse pinnalt

• Tegevused pole hästi koordineeritud

• Vähene / ebaühtlane teadlikkus VT-PST osas

• Puudub ülevaade ressurssidest, osapooltest, väljaõppest ja 
oskustest

• Vaimse tervise ja psühhosotsiaalne vaade kui „nišitegevus“ –
inimeste heaolu vaade otsuste tegemisel pole elementaarne
• Korraldame majutuse, aga kas tagame ka inimeste heaolu?

• Vastuolud ja pinged elanikkonnas, sh rahvuste vahelised 
konfliktid ja radikaliseerumise oht 
• Kuidas suurendada kogukonnatunnet, koostöövalmidust, üksteise 

aitamist?



Mida teeme järgmiseks?

• VT-PST Eestile kohandamine
• VT-PST riikliku koordinatsioonigrupi loomine (MHPSS National 

Coordination Group) koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega 
(WHO, IOM, UNHCR) - juhib rahvusvaheliste juhiste kohalikku 
konteksti kohandamise protsessi

• Teenuste kaardistamine ja lünkade täitmine
• Psühholoogilise esmaabi koolituste laiendamine
• Sõjapõgenike vaimse tervise teenuste „eri“ 
• Osalemine tervise- ja sotsiaalvaldkonna valmisoleku ja 

toimepidevuse planeerimise töögruppides



Vaimse tervise esmaabi

• Jää ise rahulikuks – sinust õhkuv rahu annab kindlusetunnet 
põgenikule.
• Ära sunni põgenikku kogetust rääkima – see võib vallandada 
valusad mälestused ja negatiivsed emotsioonid.
• Kuula – kui põgenik soovib kogetust rääkida, kuula teda 
kannatlikult ja empaatiliselt. Hoidu haletsusest ja 
kommentaaridest ning püüa väljendada mõistmist.
• Ole inimlik – kui sa ei tea, mida teha, küsi endalt: mida teeksin, 
kui see oleks mu lähedane, sõber või naaber?



Sõjapõgenikke saab toetada igaüks, kes nendega kokku puutub.

AITÄH!

Konverentsi korraldab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) ja konverentsi rahastatakse Euroopa Liidu 
Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.


