
KONVERENTS
“KRIIS – UPUD VÕI ÕPID?“

2.-3.11.2022

MERIKE SISASK

„VAIMSET HEAOLU LOOV EESTI – KRIISIDE KIUSTE“





Vaimne tervis

Vaimne tervis on heaoluseisund, kus inimene:
– realiseerib oma võimeid
– saab hakkama igapäevase elu pingetega
– suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt
– on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks

Halb vaimne tervis tähendab vaimse tervise 
probleeme ja pingeid, ängiga seotud 
tegutsemishäireid ja diagnoositavaid vaimseid 
häired nagu skisofreenia ja depressioon

Allikas: WHO 2001
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Vaimne tervis osutab seega millelegi palju enamale kui 
pelgalt psüühika- ja käitumishäirete puudumisele

KOMPLEKSSUS JA DÜNAAMILISUS → HEAOLU SEISUND

Vaimne tervis tähendab pigem pidevat KOHANEMIST
keskkonnateguritega (Frenk, Gómez-Dantés 2014)



Visioon Eesti vaimse tervise teenuste korraldusest
Allikas: Maailma Terviseorganisatsioon. Eestile kohandanud Sotsiaalministeerium, 2019 

(Vaimse tervise roheline raamat, 2020)

https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/vaimse_tervise_roheline_raamat_0.pdf


„Viimane mõttekoht, mida mina pean vajalikuks käsitleda, 
on rahva vaimse tervise olukord. Hetkel väga suur 
mõjufaktor sellele on ülemaailmne koroonakriis ja sellega 
kaasnevad piirangud Eestis.

- - -

Aga mida siis tuleks teha, et olukorda parandada? Esimene 
asi, mida teha saab, on sellest rääkida. Iga edasilükatud 
päev, kus seda teemat esile ei tõsteta, on justkui 
viitsütikuga pomm. Teine asi, mida saab samuti igaüks 
teha, on olla ning ka jääda inimeseks. Paljud vajavad 
vaimset toetust, ei ole ju raske olla teistega arvestav, 
sõbralik, abivalmis ja toetav.“

Mehis Rannaveer, 11. klass, Järva-Jaani Gümnaasium

Allikas: Vabariigi Presidendi kirja- ja mõttetalgud koolinoortele „Millist Eestit me siis tahame?“ 2022



COVID-19 pandeemia algas küll füüsilise tervise 
globaalse kriisina, kuid väga kiiresti sai sellest 
mitmetahuline ja kompleksne ehk nurjatu 
probleem. 

Muuhulgas on väga teravalt esile tõusnud vaimse
tervise olulisus, kuivõrd sotsiaalsed mõjutegurid
nagu füüsiline isolatsioon ja sotsiaalne
distantseeritus on olnud inimeste
stressitaluvusele väga suureks väljakutseks. 

Allikas: „Sotsiaaltöö“ 2022 veebruar



COVID-19 pandeemia mitte ei loonud vaimse 
tervise teenuste kättesaadavuse probleemi, vaid 
tõi valusalt nähtavale kitsaskohad, mida on varem 
aastaid eiratud. 

COVID-19 pandeemiaga seotud kriis näitas meile 
selgelt, kui väga me suhtlemist ja suhestumist
teiste inimestega vajame. 

Allikas: „Müürileht“ 2022 märts
RIIGIMALE: VAIMSE TERVISE EDENDAMINE ALAKU KOGUKONDADEST



Ebakindlad ajad, 
heitlikud elud: 

meie tuleviku 
kujundamine 
muutuvas maailmas

Allikas: HDR 2022



Human Development Index (HDI)

ESTONIA

2021 HDI value 0.890

HDI change from 2020 -0.002

Life expectancy at birth 77.1 years

Expected years of schooling 15.9 years

Mean years of schooling 13.5 years

Gross National Income per capita 38 048 (constant 2017 PPP$)

Allikas: HDR 2022



Mis teeb praeguse ebakindluse eriliseks?

• See puudutab paljusid elu aspekte korraga

• See puudutab see meid kõiki globaalselt

• Ebakindlusel on praegusel ajal uudne kontekst, mida 
vormivad kolm omavahel seotud kihti:

1) Antropotseeni ajal tekkinud muutused on oht planeedile
2) Inimkonna kavatsus ja pingutus organiseerida 

tööstusühiskonda jätkusuutlikuks uuel moel (see muutus on 
sama suur kui üleminek agraarühiskonnalt 
tööstusühiskonnale)

3) Intensiivne poliitiline ja sotsiaalne polariseerumine, riikide 
vahel ja riikide siseselt, sh digitehnoloogiatest vahendatud 
info väärtõlgenduste mõjul

Allikas: HDR 2022



HDR rõhutab vaimse tervise olulisust

• Vaimne distress ehk negatiivne pinge

• Ühiskonnale suur koorem ja kulu

• Piirab inimese võimet realiseerida elu jooksul oma täielikku potentsiaali

• Suurendab muret tuleviku pärast
• mõnda inimesse võib see süstida tegutsemiseks julgust juurde

• teisel võib see vallandada ärevushäire ja pärssida tegutsemisvõime sootuks

• Vaimse tervise häired (nt PTSD, depressioon) – kui vaimne distress on 
raskekujuline, pikaajaline ning jäetud tähelepanuta.

• Vaimse tervisega kaasnev stigma võib olukorda veelgi komplitseerida

Allikas: HDR 2022



Distressi tekitatud nõiaringist hoidumiseks või 
väljamurdmiseks on vaja …

•Negatiivse pinge ehk distressi ennetamine

•Kriiside mõju leevendamine

•Säilenõtkuse suurendamine

Allikas: HDR 2022



Mida tähendab säilenõtkus?

https://www.youtube.com/watch?v=O2Z-7LtlkTY

Miks on nii, et mõnedele inimestele muudatused meeldivad, teistel aga 
tekib ebakõlast argipäevas kergesti stress, kui mitte isegi depressioon. 
Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask selgitab 
sotsiaalministeeriumi “Võrdsem Eesti” videosarja kümnendas osas, mis 
on säilenõtkus ning kuidas seda arendada.

https://www.youtube.com/watch?v=O2Z-7LtlkTY


Ebakindlus ei pea vältimatult viima negatiivsete tulemusteni, 
kuid see sunnib tegema valikuid ning mõtlema, milline muutus 
on soovitav ja võimalik. 

Kas käia sissetallatud radu või avastada uusi? See valik võib 
avada uudseid võimalusi inimarenguks.

Kultuurilises plaanis tähendab see võimalikku muutust 
väärtustes:

• On vaja vaadata kaugemale eeldusest, et inimene on ainult või 
peamiselt huvitatud iseenda heaolust ning et teda juhib 
ratsionaalne enda isiklikest huvidest lähtuv käitumine.

• Sotsiaalsed normid ja narratiivid, mis väärtustavad ühiskonnas 
paindlikkust, solidaarsus, loovust ja kaasatust, võimaldavad 
vaimsele tervisele ja heaolule vaadata hoopis teisest, inimarengut 
soodustavast vaatenurgast.

Allikas: HDR 2022



EIA 2023 „VAIMNE TERVIS JA HEAOLU“

Läbivad teemad Peatükid

✓ Rahvusvaheline võrdlus
✓ Ebavõrdsus
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✓ Sooline
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✓ Muudesse sots-dem või 

haavatavatesse gruppidesse 
kuulumisest tulenev

✓ Majanduslik mõõde
✓ COVID-19 perioodi mõju
✓ Teemakohased kogemuslood
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Vaimse tervise ja heaolu mõjutegurid

Allikas: EIA 2023, Tarlov 1999



Kuidas mõtestada vaimset tervist ja heaolu?

Allikas: EIA 2023

POSITIIVNE VAIMNE TERVIS JA HEAOLU VAIMSE TERVISE PROBLEEMIDE RISKIMÄRGID VAIMSE TERVISE PROBLEEMID JA HÄIRED

Eluga rahulolu Madal enesehinnang Üleväsimus

Vaimne heaolu Häbimärgistatus ehk stigma Unehäired

Subjektiivne psühholoogiline heaolu Kurbus ja nukrameelsus Emotsionaalsed probleemid

Edukus läbi võimete realiseerimise Murelikkus Psühholoogilised probleemid

Positiivsed emotsioonid Masendus Vaimne kurnatus ja läbipõlemine

Meelerahu Üksildus Sõltuvused

Vaimse tervise hoiakud Hirm ja häiritus Ärevus

Suhetega rahulolu Psüühiline trauma Depressioon

Sotsiaalne toetus Stress ja pinge Enesetapumõtted



WHO HEAOLU INDEKS (WHO-5)

Juhend:

Palun märkige ära iga järgneva väite juures, milline neist on 
lähim Teie enesetundele kahe viimase nädala jooksul. Tehke 
ainult üks märge iga väite kohta. Pange tähele, et suuremad 
numbrid tähendavad paremat heaolu.
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1. Ma tunnen end rõõmsa ja heatujulisena 5 4 3 2 1 0

2. Ma tunnen end rahulikuna ja pingevabana 5 4 3 2 1 0

3. Ma tunnen end aktiivse ja energilisena 5 4 3 2 1 0

4. Ma tunnen end värskena ja puhanuna 5 4 3 2 1 0

5. Mu igapäevaelu pakub mulle huvi 5 4 3 2 1 0



Punktide ja protsendi arvutamine:

Liitke esmalt kokku saadud punktide arv. Punktide arv peab jääma 
vahemikku 0 kuni 25: 0 väljendab halvimat võimalikku elukvaliteeti ning 
25 parimat võimalikku elukvaliteeti. Protsendi leidmiseks, tuleb 
punktide arv korrutada 4-ga. 0% väljendab halvimat võimalikku 
elukvaliteeti ning 100% väljendab parimat võimalikku elukvaliteeti.

Tõlgendamine:

Juhul, kui punktide arv on alla 13 või kui mõnele küsimustest on 
vastatud 0 või 1, siis näitab see heaolu madalat taset ning depressiooni 
äratundmiseks on soovitav täita mõni täpsem depressiooni test.

Muutuste jälgimine:

Võimalike muutuste jälgimiseks kasutatakse protsenti. Testi tulemuste 
erinevus 10% näitab olulist muutust.



Kuidas stressiga toime tulla? 

https://www.youtube.com/watch?v=g4HD9LXuT-w

Kuigi stressivaba elu pole olemas, võib ülemäärane stress halvata 
inimese meeleolu ja tegutsemisvõime. Tallinna Ülikooli 
sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, kuidas saada stressiga 
hakkama?

https://www.youtube.com/watch?v=g4HD9LXuT-w


Stressi kulgemise faasid
H. Selye
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Emotsionaalse stressiga seotud psüühikahäired

Stressiga seotud psüühikahäired on otseseks vastuseks ülemäärast 
emotsionaalset stressi esilekutsuvale elusündmusele või inimest 
hingeliselt traumeerivale sündmusele

• Kohanemishäireid võib pidada kõige sagedasemateks 
psüühikahäireteks, mida kergemal või raskemal viisil kogevad paljud 
inimesed teatud eluperioodi vältel

• Äge stressreaktsioon on tunduvalt harvem häire, kuid võib ka tekkida 
enamusel inimestest väga erakorralistes situatsioonides nagu 
loodusõnnetus, lahinguolukord, piinamine jms

• Posttraumaatiline stresshäire (PTSD) on kui hilinenud reaktsioon 
inimest psüühiliselt äärmuslikult traumeerivale elusündmusele

Allikas: www.kliinikum.ee



Olukord

Tähelepanu 
fookus

Olukorra 
tõlgendus

Kehaline 
reaktsioon

Allikas: Gross et al 2019; EIA 2023 Lehto jt

Stressi nõiaring



Olukord

Tähelepanu 
fookus

Olukorra 
tõlgendus

Kehaline 
reaktsioon

Allikas: Gross et al 2019; EIA 2023 Lehto jt

Stressi nõiaringi 
saab sisse murda 

ja selle 
katkestada igas 
neljas etapis.

Kuidas?



MIS ON STRESSI 
AJAL OLULINE
Pildiline lugemismaterjal

Viis sektsiooni

Harjutused (audiofailid)

https://apps.who.int/iris/handle/10665/355276

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
https://apps.who.int/iris/handle/10665/355276


1. MAANDA OMA 
OLUKORDA

Märka

Aeglusta

Ole kontaktis

Allikas: WHO, 2020



2. HAAGI ENNAST 
KONKSU OTSAST 
LAHTI

Märka

Pane tunnetele nimi

Keskendu praegusele hetkele

Allikas: WHO, 2020



3. LÄHTU ENDALE 
OLULISTEST 
VÄÄRTUSTEST

Tähelepanelik ja hooliv

Abivalmis

Julge

Järjekindel

Allikas: WHO, 2020



4. OLE ENDA JA 
TEISTE VASTU LEEBE 
JA LAHKE

Empaatia

Enesekaastunne

Allikas: WHO, 2020



5. TEE RUUMI 
MÕTETELE JA 
TUNNETELE

Tundeid ja mõtteid on igasuguseid

Aktsepteeri nii häid kui halbu

Tõrjumine ja eitamine ei aita

Nagu ilm – tuleb ja läheb

Allikas: WHO, 2020



Milline mõju on sõjal?



Rozanov, V., Frančišković, T., Marinić, I., Macarenco, 
M.-M., Letica-Crepulja, M., Mužinić, L., Jayatunge, R., 
Sisask, M., Vevera, J., Wiederhold, B., Wiederhold, M., 
Miller, I., & Pagkalos, G. (2019).

Mental Health Consequences of 
War Conflicts
In A. Javed & K. N. Fountoulakis (Eds.), 
Advances in Psychiatry (pp. 281–304). 
Springer International Publishing. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70554-5_17

https://doi.org/10.1007/978-3-319-70554-5_17


Pikaajalised tagajärjed vaimsele tervisele

• Lahingus osalejatele
• Militaarpersonal on valitud, välja õpetatud ja ette valmistatud

• Tsiviilelanikele
• Tsiviilisikutel puudub valikuvõimalus

• Põlvkondadeülene trauma (kestab aastakümneid)

• Vaimse tervisega seotud probleemid:
• PTSD, depressioon, ärevus, sõltuvused, somatisatsioonihäire, krooniline valu, 

dissotsiatsioon, psühhosotsiaalne düsfunktsioneerimine, suitsiidikäitumine

• Pikaajalise mõjuga on nii sõjakonfliktid, terrorismiaktid kui infosõda, 
olles võimendatud tehnoloogiliselt arenenud (ühis)meedia poolt



Milline on ühiskonnas valitsev ettekujutus inimloomusest, mõjutab 
inimeste käitumist olulisel määral. Kui ühiskonnas ja meedias 
kultiveeritakse narratiivi inimkonna isekast, omakasupüüdlikust ja 
konkureerivast loomusest (vastupidiselt koostöövalmidusele), siis 
sellel on oma selge negatiivne mõju koostoimimisele (Bregman, 2021).

• Millised on meie väärtused ja traditsioonid?

• Millega loome osaduse tunnet teiste inimeste ja 
ökosüsteemidega?

• Kuidas defineerime edukust – kas soosime või(s)tluslikkust või
keskendume inimesi ühendavale?

• Kas julgustame lastes loovust läbi jah-sõnumite või pärsime seda
läbi ei-sõnumite?

Allikas: EIA 2023



„Midagi väga suurt, millest mina kui koolis käiv 
teismeline puudust tunnen, on vaimse tervise päevad. 
Ma ei ole kuskilt kuulnud, et üheski koolis selline asi 
eksisteeriks. Vaimse tervise päev seisneks selles, et 
kõigil õpilastel, õpetajatel ning üleüldse kõigil viis 
päeva nädalas tööd tegevatel inimestel oleks võimalus 
võtta endale vaba päev, kui neil seda vaja on. 
Inimesed saaks korraks aja maha võtta ja endale 
keskenduda.“ 

Elise Koppel, 9. klass, Paistu kool

Allikas: Vabariigi Presidendi kirja- ja mõttetalgud koolinoortele „Millist Eestit me siis tahame?“ 2022



PÄRILIKKUS

KESKKOND

ELUVIIS

ABIVÕIMALUSED

VAIMSE TERVISE VITAMIINIKUUR: 
suhtle, söö, maga, tunne, liigu

Allikas: peaasi.ee



Merike Sisask, PhD
Telefon +372 51 66 543

sisask.merike@gmail.com

Tallinna Ülikool
Ühiskonnateaduste instituut (ÜTI)

Sotsiaaltervishoiu professor
www.tlu.ee

Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“
Peatoimetaja

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

mailto:sisask.merike@gmail.com
http://www.tlu.ee/

