
342 II Eluviis ning vaimne tervis ja heaolu  |  2.1 Eluviis ja vaimne tervis eel- ja algkooliealistel lastel II Eluviis ning vaimne tervis ja heaolu  |  2.1 Eluviis ja vaimne tervis eel- ja algkooliealistel lastel 343

FOTO: Aron Urb



344
Vaimset heaolu loov Eesti aastal 2040 Vaimset heaolu loov Eesti aastal 2040

345

Käesoleva inimarengu aruande  
sisupeatükkides kirjeldati, kui-
das viimase paarikümne aasta  

jooksul on muutunud üle elukaare 
Eesti inimeste vaimne tervis ja heaolu 
– nii eluga rahulolu üldiselt, subjektiiv-
ne heaolu kui ka vaimse tervise prob-
leemide levik – ning mil viisil on seda 
mõjutanud ühiskonna sotsiaal-majan-
duslik areng, suhte- ja elukeskkonna 
muutused ning inimeste endi eluviisi-
valikud. Millised on aga inimarengu sei-
sukohalt Eesti elanike vaimset tervist 
ja heaolu puudutavad katsumused ja 
ülesanded järgmise paarikümne aas-
ta jooksul? Tulevikuartikli eesmärk on 
kirjeldada Eesti elanike vaimse tervise 
ja heaolu tulevikuväljavaateid lähtuvalt 
üleilmsetest, regionaalsetest ja koha-
likest suundumustest ja poliitikatest 
ning koostada nende tegurite põhjal 
neli tulevikustsenaariumi. 

 Artikli tulevikutrendid ja -lood pee-
geldavad erinevaid reaalsusi, pakkudes 
võimalust tulevikumuresid üheskoos 
mõtestada. Kutsume lugejat kaasa 
mõtlema, millises tulevikumaailmas 
soovime elada ja milliseid tulevikke 
soovime vältida. Kuidas suudame ko-
haneda nii globaalsete arengute kui ka 
Eesti-siseste tulevikukatsumustega? 
 Tulevikuartikkel koosneb kolmest 
osast. Esmalt antakse ülevaade stse-
naariumiplaneerimise metoodikast ja 
põhimõtetest. Seejärel kirjeldatakse 
Eesti inimeste vaimset tervist ja heaolu 
mõjutavaid tegureid, mis on koonda-
tud kaheksaks peamiseks suundumi-
seks. Artikli lõpus kirjeldatakse vaimse 
tervise valdkonna võimalikku arengut 
nelja stsenaariumi ehk tulevikuloo abil. 

Vaimset heaolu loov  
Eesti aastal 2040

PÕHISÕNUMID

1. Globaalselt võrgustunud ühiskonna paratamatud kriisid panevad  
inimeste vaimse heaolu pidevalt proovile. 

 Kriisid – kliimamuutus, sõjaoht, globaalsed pandeemiad, migratsioon – on 
suur oht inimarengule. See tõstab inimeste stressitaset, millele vastuseks 
on vaja nii inimeste endi kui ka ökosüsteemide suuremat säilenõtkust,  
s.o isetoimimist ja kogukondade koostoimimist. Ühiskonna sotsiaal- 
majandusliku arengu võtmetegur on vaimselt terve inimene oma iga- 
päevases heaolu toetavas elukeskkonnas, taustal ühiskonna üksteisest 
(iseendast ja teistest) hooliv väärtusruum.

2. Vajadus ja nõudlus vaimse tervise abi ja toetuse järele tulevikus kasvab, 
piiratud ressursid nõuavad optimaalseid ja nutikaid lahendusi. 

 Põhjusi nõudluse kasvuks on mitu. Oluliselt kasvab inimeste teadlikkus 
vaimse tervise mõjuteguritest ning väheneb vaimse tervise probleeme 
häbimärgistav suhtumine. Vajadustele ja nõudlusele vastamiseks peab 
vaimse tervise abi ja toetusallikate struktuur tulevikus muutuma, et vä-
heneks surve spetsialiseeritud teenustele (psühhiaatrid, psühholoogid) ja 
paraneks teenuste kättesaadavus. Seetõttu on vajalik varane märkamine 
ja suurem tähelepanu vaimse tervise probleemide ennetusele. Kasvab ko-
gukonnateenuste ja -toe ning eneseabi ehk enesehoole (vaimse tervise 
hügieen, vaimse tervise esmaabi) olulisus. Võimalusi avardavad ennetus-
likud digilahendused ja eneseabi toetav heaolutööstus, mis ei pruugi aga 
olla tõenduspõhine ega kõigile ühiskonnas kättesaadav. 

KRISTI GRIŠAKOV JA MERIKE SISASK

SISSEJUHATUS

MÕTTEHARJUTUS: MAAILM 20 AASTAT TAGASI

● Valmis Eesti esimene vaimse tervise poliitika alusdokument.

●  WHO andmetel kuulus Eesti kõrgeima suitsiidiriskiga maade 
hulka.

●  Populaarseim telefonimudel oli Nokia 6610, esimest iPhone’i  
tutvustati avalikkusele viis aastat hiljem.

● Eestis hakati välja andma ID-kaarti.

●  Tallinnas toimus Eurovisiooni lauluvõistlus.

● Käibele võeti euro sularahana.

● 2004. aastal liitus Eesti ELi ja NATOga.

●  Sündis esimene eestlasest vigursuusatamise maailmameister 
Kelly Sildaru.

Tuleviku- 
stsenaariumid
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Stsenaariumiplaneerimine on üks 
tuleviku planeerimise meetodeid, 
mille eesmärk on mõista olevi-

kus toimuvate muutuste ja otsuste 
võimalikku mõju tulevikumaailmade 
kujunemisel. Stsenaariume kasutatak-
se tööriistana olukordades, kus hooli-
mata teadmatusest peab tulevikuks 
valmistuma ja otsuseid vastu võtma. 
Stsenaariumide koostamise meeto-
did varieeruvad tehnilise keerukuse 
poolest (nt suurandmete analüüsile 
ja mudelitele toetuvad keerukamad 
stsenaariumid) (Bishop jt 2007). Siin 
esitatud stsenaariumid põhinevad nn 
klassikalise intuitiivse loogika meetodil, 
mis kasutab olemasolevaid prognoose 
ja andmeid ning loob nende põhjal eri 
muutuste tagajärgi illustreerivad tule-
vikulood (Ramirez ja Wilkinson 2016). 
Oma olemuselt on stsenaariumid mõt-
lemise abivahendid, mis näitlikustavad 
maailmas ja Eestis toimuvaid võima-
likke muutusi ning nende tagajärgi. 
Jutustustena tulevikust aitavad need 
mõista eri tulevikesse viivaid valikuid ja 
otsuseid1 ning ühistel alustel tulevikust 
rääkida. 
 Vaimne tervis ja heaolu on stsenaa-
riumiplaneerimises eriline teema, kuna 
kriisidel ja ootamatustel on inimeste 
tunnetatud heaolule ja vaimsele ter-
visele kohene tagajärg, millest võivad 
kujuneda pikaajalised mõjud. Trendide 
ja tegurite rolli ning mõju tuleviku ku-
jundamisel on keeruline prognoosida. 
Kvantitatiivselt mõõdetakse valdkond-
likke muutusi, mis ei anna ülevaadet 
vaimse tervise valdkonna kui terviku 
muutumisest. Muutused vaimse ter-
vise valdkonnas on seotud muutuste-
ga maailmas ja meie võimega nende 
muutustega kohaneda. Meie suhtlus-
keskkonna arengut mõjutab nii kliima-
muutus kui ka rahvusvahelised ettevõt-

ted ja poliitikad, uued tehnoloogiad ja 
teenused. Sageli on keeruline hooma-
ta, millised nendest mõjudest saavad 
kaalukaimaks või avavad uusi võimalusi 
vaimset tervist hoida ja kaitsta. Tulevik-
ku kujundavaid tegureid kirjeldatakse 
seetõttu kahel tasandil – prognoosid ja 
vaevu tajutavad märgid. Valdkondlikke 
prognoose (nt rahvastikuprognoose) 
koostatakse olemasolevaid (mineviku 
ja oleviku) trende tulevikku pikenda-
des. Taolised prognoosid annavad mei-
le aimu võimalikust tulevikust status 
quo jätkudes, kuid ei suuda ette näha 
tegureid, mis võivad trendide suunda 
muuta, või valdkondlike trendide oo-
tamatust koosmõjust tulevikumaailma 
kujundamisel (Thomas 1994).
 Tuleviku-uuringutes kasutatakse    
seetõttu terminit „vaevu tajutavad mär-
gid“ (ingl weak signals), mis tähendab 
keskendumist prognooside kõrval ka 
väiksematele muutustele, millel on 
potentsiaali tulevikutrajektoore nihes-
tada. Vaevu tajutavate märkide näited 
on mitmesugused arenemisjärgus teh- 
noloogiad, nagu 1930ndatel leiutatud 
miniekraanid, mis omal ajal popu-
laarseks ei saanud, kuid mis nüüd on 
igaühel taskus nutitelefoni kujul. Vae-
vu tajutavad märgid võivad avalduda 
noorema põlvkonna väärtustes: oma 
praeguste suhtlus- ja eluviisieelistus-
tega suunavad noored tuleviku käitu-
mismustreid. Vaevu tajutavate märkide 
märkamine on oluline, sest kuigi nen-
de laiema mõju kohta tõenduspõhist 
materjali ei ole, aitavad need arutle-
da tulevikumuutuste üle, mille tegelik 
mõju võib ilmneda aastaid hiljem (nt 
koroonakriisi pikaajaline mõju). Siinses 
tulevikuartiklis kasutatakse mõlemat 
tüüpi tegureid, nii suurema tõenäosu-
sega prognoose kui ka vaevu tajutavaid 
märke.

Stsenaariumide koostamine koosnes 
lihtsustatult kolmest etapist.

1) Valdkondlike2 muutuste koonda-
mine, kõige tõenäolisemate või suu-
rimat mõju omavate muutuste mää-
ratlemine ning muutuste tagajärgede 
illustreerimine tulevikustsenaariumide 
abil. Valdkondlike muutuste defineeri-
miseks kasutati prognoose, aruandeid 
ja stsenaariume Eestist ja välismaalt. 
Kasutati mõningaid globaalse haar-
dega stsenaariumeid ja prognoose (nt 
HDR 2022; OECD 2021a; WHO 2022c), 
kuid enamik tulevikuartiklis kirjeldatud 
muutusi lähtub siiski läänemaailma 
(Euroopa, Põhja-Euroopa, Eesti) kon-
tekstist ja väärtustest (Arenguseire Kes-
kus 2020, 2022; Demos Helsinki 2016; 
Eesti 2035; OECD 2021b, 2022; OECD/
EU 2018; Sotsiaalministeerium 2020a, 
2020b). Oluliste muutuste defineerimi-
sel jäeti välja äärmuslikud muutused, 
nagu Euroopa Liidu (EL) lagunemine, 
samuti eeldati vaba Eesti riigi jätkuvat 
kestmist ka aastal 2040.
 
2) Teise lähtekohana kasutati sisupea- 
tükkides käsitletud muutusi suhtlus- 
ja elukeskkondades viimase paari- 
kolmekümne aasta jooksul ning  
artiklite autorite pakutud võimalikke 
tulevikuperspektiive. Kõige tõenäolise- 
mate ja suurima mõjuga tegurite väl-
jaselgitamiseks toimusid peatükkide 
toimetajate ja valdkonna ekspertide 
koosloometöötoad. Neis valiti välja kõi-
ge olulisemad tulevikku mõjutavad 
muutused, määratleti stsenaariumide  
teljed ning koostati stsenaariumide 

kavandite esialgne sisu, mis kesken-
dus suhtlus- ja elukeskkondadele ning 
vaimse tervise toe ja teenuste osutaja-
tele igas võimalikus tulevikumaailmas. 
 
3) Töötubades arutatu põhjal süntee-
siti kaheksa põhisuundumust, millel on 
oluline mõju vaimse tervise valdkonna 
(ümber)kujunemisele järgmise paari-
kümne aasta jooksul. Seejärel täpsus-
tati suurimat mõju omavate muutuste 
kirjeldusi ning vormistati stsenaariumi- 
lugude visandid kindla struktuuriga  
tulevikulugudeks.

Ajaperspektiivi valimisel (aasta 2040) 
lähtuti kolmest peamisest tegurist.

1) Vaimse tervise valdkond on glo-
baalsete katsumuste (nt sõjaoht ja klii-
mamuutus) ning tehnoloogiliste uuen-
duste tõttu kiires muutumises. Oluliste 
muutuste kirjeldamiseks piisab seetõt-
tu keskpikast tulevikuvaatest.

2) Paarikümne aasta pikkune periood 
on piisav uute põlvkondade pealekas-
vuks. Praegused lapsed on 2040. aas-
taks iseseisvat elu alustavad noored, 
kes kannavad (nagu igale uuele põlv-
konnale kohane) ka veidi teistsuguseid 
väärtusi.

3) Tõsisemate vaimse tervise häirete-
ga inimeste eluiga on keskmiselt 10–20 
aastat lühem (WHO 2022c). Niisiis on 
käesoleva aruande tulevikuperspektiiv 
ka sümboolselt elamata elud – inime-
sed, kes seda tulevikku kunagi kogeda 
ei saa. 

STSENAARIUMIPLANEERIMISE 
METOODIKA

1  Tuleviku-kirjaoskus (ingl future literacy) on vastavalt UNESCO määratlusele oskus mõista ja kujutleda, millist rolli mängivad meie tegevused 
erinevate tulevike kujunemisel.

2 Valdkondlik muutuste kaardistamine nõuab, et muutused koondatakse vähemalt kuues kategoorias: ühiskondlikud, majanduslikud, poliiti-
lised, keskkondlikud, tehnoloogilised ja väärtushinnangute muutused. Arvesse tuleb võtta nii kohalikke (Eesti) kui ka rahvusvahelisi muutusi 
(Euroopa ja maailm).
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Arenenud ühiskond on keerukas 
ja muutlik, inimesel sellises ühis-
konnas on oht olla eraldatud ja 

üksildane. Euroopas on hinnanguliselt 
21% elanikkonnast (95 mln inimest) sot-

siaalselt isoleeritud ja 9% (40 mln ini-
mest) väidavad end tundvat üksildust 
(d’Hombres jt 2021). Eesti on sotsiaalse 
isoleerituse poolest esirinnas – 35% täis-
kasvanutest (u 37 000 inimest) ei kohtu 

PEAMISED SUUNDUMUSED
Paratamatus elada kriiside ajastul paneb ühiskonnale 
suure vastutuse leevendada nende mõju ning hoida  
inimeste vaimset tervist ja toimevõimet tugevale  
stressifoonile vaatamata1. 

Kriiside ajastut – kliimakriis, pan-
deemiad, sõjalised konfliktid – 
iseloomustab ebakindlus, mis 

toob inimeste ellu palju heitlikkust 
(HDR 2022; WHO 2022c). 2021. aastal oli 
84 miljonit inimest sunnitud ülemaa-
ilmsetest konfliktikolletest põgenema 
ja elukohta vahetama ning 274 miljo-
nit inimest vajas humanitaarabi (WHO 
2022c). 2022. aasta detsembri seisuga 
oli ÜRO andmetel Ukraina sõja eest põ-
genenud ligikaudu 7,8 miljonit inimest, 
kellest Sotsiaalkindlustusameti and-
metel väike osa (u 64 000) on jäänud ka 
Eestisse.
 Lisaks rändevoogudele ebakindla-
test lähipiirkondadest suureneb kliima- 
kriisist tingitud sundränne (Eesti 2035; 
WHO 2022c, 2022a). ELis arvab 81% ini-
mestest (Eestis 63%), et kliimamuutus 
on inimkonna 21. sajandi suurim katsu-
mus (EIB 2022). Mõju on nii ekstreem-
setel (tormid, üleujutused, kuumalai-
ned jms) kui ka aeglastel (keskmise 
temperatuuri tõus, ökosüsteemide mit-
mekesisuse vähenemine jms) kliima-
muutusest põhjustatud sündmustel 
(WHO 2022c, 2022a). Muutuvad inimes-
te ja loomade elukeskkonnad, kahaneb 
vee- ja toidutagavara. Inimesed kaota-
vad kodu või muutub kodukoht tund-
matuseni. Kogukonnad pillutakse laiali, 
sotsiaalsed sidemed purunevad ning 
kasvab üksildus, ebakindlus ja vägivald.
 Kriiside mõju vaimsele tervisele on 
mitmetahuline. Otsene mõju väljen-
dub vaimse tervise probleemide suu-
renemises. COVID-19 pandeemia ajal 
on kõigis maailma riikides ärevus ja 
depressioon suurenenud rohkem kui 

25% (OECD 2021b; WHO 2022c, 2022b). 
Viiest ühel sõjakonflikti koldest põge-
nenud inimesel esineb vaimse tervi-
se häired, nagu depressioon, ärevus ja 
PTSD (HDR 2022; WHO 2022c). Kriiside 
ajal võivad teiste tollel hetkel esma-
tähtsamate valdkondade (nt julgeolek) 
arvelt väheneda hariduse (mis on üks 
peamine tervise ebavõrduse allikas) 
ja vaimse tervise teenuste rahastus.  
COVID-19 kriisi ajal, eriti esimesel aastal, 
olid vaimse tervise teenused tugevalt 
häiritud (WHO 2022c).
 Kaudselt mõjuvad kriisid vaim-
se tervise mõjutegurite kaudu (kesk-
kondlikud, sotsiaalsed, majanduslikud), 
kuid ka pelgalt kliimamuutuste vai-
kiv tunnistaja olemine võib olla väga 
stressirohke (WHO 2022c, 2022a). Siin-
ses aruandes on kliimamure näitel il-
lustreeritud, kuidas tõsiselt võetud ja 
jagatud globaalne mure ei pea viima 
apaatsuseni, vaid võib toimevõimet ko-
gukonnas hoopis suurendada.
 Meedia ja arvamusliidrid räägivad 
kobarkriisist ja rõhutatavad vajadust 
olla pidevalt valmis reageerima. Selles 
stressiolukorras muutub eriti oluliseks 
inimeste ja ökosüsteemide säilenõtkus 
(HDR 2022). Tulevikumuutustega ko-
handuvad mõtteviisid ja ühiskondlikud 
väärtused peavad erinema varasemast 
stabiilsust ja pidevat kasvu taotlevast 
heaoluühiskonna retoorikast. Inimeste 
ja ühiskonna toimevõime toetamiseks ja 
hoidmiseks on oluline, et riik ja meedia  
ei tekitaks ebaturvalisust juurde, vaid 
pakuksid tuge ja turvatunnet olukorras, 
kus asjad ei ole üksikisiku kontrolli all.

Elukeskkonna kvaliteedile pööratakse üha enam  
tähelepanu eesmärgiga terviseriske vähendada  
ning vaimset tervist ja heaolu toetada2. 

Inimeste vajadusi arvestav, turvaline, 
terviklikult planeeritud ja ligipääsetav 
elukeskkond  (tehis- ja looduskesk-

kond, ehitatud keskkond) loob võima-
luse tervist hoida ning kogeda vaimset 
heaolu ja õnnetunnet (Bonava 2022; 
Eesti 2035 2021; WHO 2022c).
 Eesti elanikud suhtuvad keskkonna 
tervisemõjudesse veidi rahulikumalt 
kui ELis keskmiselt, ent need lähevad 
meile aina enam korda. Kui Eurobaro-
meetri alusel hindas 2005. aastal kesk-
konnareostusest tuleneva tervisekahju 
tõenäosust suureks või üsna tõenäoli-
seks 47% Eesti elanikest, siis 2010. aas-
taks oli see tõusnud 51%-ni ning 2020. 
aastaks juba 70%-ni. Inimeste kesk-
konnateadlikkus, kergelt kättesaadav 
info keskkonnast tulenevatest tervise-
riskidest (nt müra, kiirgus, sise- ja väli-
sõhk) ja nende vähendamise viisidest 
ning tervist ja elukeskkonda hoidvad 
hoiakud ja käitumine on Eesti arengu 
üks prioriteete (Eesti 2035; Sotsiaal- 
ministeerium 2020a).
 Eesti elukeskkonna arengut on seni 
kujundanud eeslinnastumine ja mit-
mepaiksus, mis soosib mitme eluruu-
mi vahelist elukorraldust ja autokesk-
sust (Eesti inimarengu aruanne 2020; 
Kruuse jt 2020). Ehitatud elukeskkonda 
ei ole Eestis seni teadlikult kujundatud 
(vaimset) tervist ja heaolu toetavaks 

ega kogukondlikku suhtlust soodusta-
vaks. Tervist ja valikuvabadust toetavat 
keskkonda linnas on tulevikus vaja ehi-
tada uute majandusmudelite ja õnneli-
kumat elu kujundava tervisekäitumise 
kultuuri abil, mis väärtustab liikumist, 
tervislikku toitumist, madalat stressi-
taset ja meeldivaid sotsiaalsed suhted 
(Demos Helsinki 2016).
 Elukeskkond aitab kujundada ter-
vislikke eluviisivalikuid, tehes valiku 
inimeste jaoks lihtsamaks või raske-
maks (Demos Helsinki 2016; Sotsiaal-
ministeerium 2020a). Näiteks ligipääs 
eri tüüpi rohe- ja sinialadele laseb tões-
tatult meie vaimul puhata ja taastuda 
(Bonava 2022; Tuhkanen jt 2018). Mõne 
elanikegrupi jaoks nagu eakad ja noo-
red on linna rohealad üldse peamine 
looduskeskkonnaga kokkupuutumise 
koht (Eesti inimarengu aruanne 2020). 
Samas on eelkõige linnakontekstis ra-
hulolu rohealadega piirkondlik prob-
leem ning looduskeskkonna poolest 
kvaliteetsemad piirkonnad kipuvad 
olema ka väiksema asustustihedusega 
ja kõrgema kinnisvarahinnaga, mistõt-
tu parem ligipääs neile on parema sis-
setulekuga ja haridusega elanikkonnal. 
Seetõttu on tuleviku ülesandeks kõigile 
kättesaadava vaimset tervist toetava 
elukeskkonna kujundamine nii linnas 
kui ka maal.

Keeruka ja muutliku ühiskonna igapäevastes  
suhtekeskkondades on inimestel varasemast  
suurem vajadus ise- ja koostoimimise oskuste järele 3. 
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lähedastega tihedamini kui korra kuus. 
Näiteks Hollandis, Taanis ja Rootsis on 
see hulk vaid 8%. Eraldatus ja üksildus 
on teadaolevalt seotud kehva (vaim-
se) tervisega ning COVID-19 pandee-
mia ajal kogetud sotsiaalsel isolatsioo-
nil võivad olla pikaajalised tagajärjed 
(WHO 2022c).
 Mida keerukam ja muutlikum on 
ühiskond, seda olulisem on tulevikus 
isetoimimise oskus ja inimese igapäe-
vane vastutus oma vaimse tervise eest 
hoolitsemisel. Tervisega seotud otsuste 
tegemisel eeldatakse üha enam inimes- 
te endi autonoomiat ning tervisetead-
likku ja säästlikku isetoimimist (Arengu- 
seire Keskus 2020; Demos Helsinki,  
2016; Eesti 2035; WHO 2022c). Suure 
infohulga ja valikvabaduste tingimus-
tes ei pruugi see aga alati kerge olla. 
Inimeste otsuste toetamine on vajalik, 
kuid rõhuasetus peaks olema „teeme 
koos kellegagi“ ja mitte „teeme kellegi 
jaoks“, et kontroll oma elu üle ja soov ise 
rohkem enda heaks teha jääks inime-
sele endale (Better Mental Health For 
All 2016).
 Inimeste parema isetoimimise vaja- 
dusega paralleelselt kasvab vajadus 

parema koostoimimise oskuse järele, 
mis põhineb kogukondlikul suhtlu-
sel ja võrgustikutööl (Eesti 2035). Ise-
gi kõige väiksem argisuhtlus naabri- 
tega, rääkimata tähendusrikkast ühis-
tegevusest avaldab heaolule pikaaja-
list mõju ja suurendab õnnetunnet  
(Bonava 2022). Inimeste igapäevased 
suhtekeskkonnad – kodud, koolid, töö-
kohad – pakuvad vaimse tervise vaate-
vinklist nii riske kui ka võimalusi. Neid 
keskkondi kujundades saab anda kõi-
gile võrdse võimaluse kaitsta vaim-
set heaolu ja ennetada vaimse tervise 
probleeme, toimida enda jaoks kõrgei-
mal võimalikul heaolu tasemel (WHO 
2022c).
 Eesti inimeste väärtusi on seni ise-
loomustanud solidaarsuse defitsiit, vä-
hene sallivus ja eeldus, et iga inimene 
saab oma ülalpidamise ja muredega 
hakkama. Viimasel kümnendil on mär-
gata positiivset muutust, eriti nooremas 
vanuserühmas (alla 30-aastased) on 
toimunud nihe turukesksuselt uusko-
gukondlikkusele, mis väärtustab lähi- 
ümbrust, keskkonda ja inimsuhteid, on 
usalduslik ja salliv ning aitab märgata 
abivajajaid (Ainsaar ja Strenze 2019).

Eesti soolise ebavõrdsuse indeks 
2021. aastal oli sajast 61,6 (ELi kesk-
mine 68,0), kuid soov on jõuda 

2035. aastaks tulemuseni 70,7 (Eesti 
2035). Võrdõiguslikkuse kompetentsi-
keskuse hinnangul oleme selles tem-
pos jätkates soolisest võrdsusest kolme 
põlvkonna kaugusel. Keskmise eluea 
ja tervisega seotud näitajates on Eestis 
suur sooline lõhe. Eurostati andmetel 
oli keskmine oodatav eluiga 2021. aastal 
Eesti meestel 8,9 aastat naistest lühem 
(ELi keskmine 5,6 aastat) ning tervena 
elavad 2020. aasta andmetel Eesti me-

hed 4,1 aastat naistest vähem (ELi kesk-
mine 1,0 aastat). 
 Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi (EIGE) andmetel hindavad 
mehed oma tervist naiste omast pa-
remaks, kuid oluliselt rohkem esineb 
neil tervist kahjustavat käitumist (suit-
setamine, alkoholi väärtarvitamine). 
Suitsiide teevad Eesti mehed neli korda 
sagedamini kui naised (Värnik jt 2021). 
Vaimse tervise probleemid kokku on 
rohkem levinud naiste hulgas. Naistel 
esineb rohkem depressiooni ja ärevust, 
meestel tähelepanu- ja käitumishäireid  

Soolisel lõhel ning ühiskondlikel hoiakutel ja  
arusaamadel soorollidest on oluline mõju vaimse 
tervisele4. 

ning uimastite tarvitamist (OECD 2021a; 
WHO 2022c). Siinse aruande sisupea-
tükkidest nähtub, et täisealistest nais-
test on depressioonirisk 31%-l (mees-
test 24%-l) ning ärevushäire risk 25%-l 
(meestest 15%-l) ning noorte hulgas on 
depressiivseid tüdrukuid pea kaks kor-
da enam kui poisse. 
 Sugu ja ka ühiskondlik kuvand soo-
rollidest on vaimse tervise probleemide 
lahendamisel ja abi otsiva käitumise 
mõistmisel olulised. Naisi iseloomustab 
suurem solidaarsus ja neilt eeldatak-
se suuremat eneseohverdust ja teis-
test hoolimist (Ainsaar ja Strenze 2019).  
Eestis on kõigist lähedaste hooldajatest 
naisi 60%, hooldamise tõttu tööturul 
mitteaktiivsetest lausa 80% (Eesti 2035). 
Eesti tervishoiusüsteemile on omane 
väga suur naiste osakaal – arstide hul-
gas 74% (Habicht jt 2018), rääkimata 
õdedest ja hooldajatest. 

 Eesti ühiskonnas on soolise võrd-
suse väärtustamine näiteks töö ja töö-
tamise võimaluste ning töö- ja pere- 
elu ühitamise võimaluste osas üldiselt 
paranenud (Ainsaar ja Strenze 2019). 
Ühiskondlike muutuste keskel kipuvad 
Eestis soorollid pereelus siiski olema 
üsna traditsioonilised. Näiteks lasub 
tööealistel naistel kriiside korral suurem 
koormus, mis tõstab stressitaset (ko-
roonakriisi ajal kodukontoris töötades 
oli vaja ka lapsed kantseldada) ning va-
nemaealistel naistel on väga suur lähe-
daste hoolduskoormus, mis mõjub hal-
vasti nende vaimsele heaolule. Mehed 
seevastu on vähem altid vaimse tervise 
probleemide korral abi otsima, sest käi-
bib soosteretüüp tugevast isetoimivast 
mehest ja abi otsimisest kui nõrkuse 
tunnusest (Sagar-Ouriaghli jt 2019).

Elukaare perspektiiv võimaldab hinnata ja mõista 
nii eri eluetappidel kui ka eri ajastutel kogetu mõju 
vaimsele tervisele 5. 

Eesti elanike keskmine eluiga on 
pikenenud. Seega iseloomustab 
Eesti tulevikuühiskonda eakate 

inimeste suurem osakaal – Statistika- 
ameti prognoosi kohaselt on 2040. aas-
taks iga neljas inimene Eestis vanem 
kui 65 eluaastat ning aastaks 2060 juba 
iga kolmas. Tervena elatud aastates ei 
ole alates 2009. aastast olulist muutust 
toimunud. Sama trendi jätkudes peab 
tulevikus arvestama, et inimesed ela-
vad kauem, kuid koos erinevate tervi-
seprobleemidega. Vananev ühiskond 
toob kaasa uued ülesanded inimeste 
heaolu tagamisel (Demos Helsinki 2016; 
Eesti 2035).
 Elukaare perspektiiv aitab selgitada 
ebavõrdsust tervises, mõni periood on 
vaimse tervise seisukohalt kriitilisem 
kui teine ning elu alguses haavatavust 

rohkem kogenud inimestel kuhjuvad 
riskitegurid ülejäänud elu jooksul, või-
mendades terviseseisundi ebavõrdsust 
ka hilisemas elus (Sotsiaalministeerium 
2020b; WHO 2022c). Vaimse tervise häi-
rete esinemine on seetõttu väga selgelt 
mõjutatud vaesuse nõiaringist ja eba-
võrdsusest ühiskonnas. Ka väärtused 
kujunevad suures osas välja kasvueas 
ning need vahetuvad ühiskonnas 
eelkõige põlvkondade asendumisel  
(Ainsaar ja Strenze 2019). Vanuselist tõr-
jumist ehk vanussurvet aitaks vähen-
dada põlvkondade tugevam sidusus 
(Eesti 2035). 
 Elukaarepõhine lähenemine põi-
mib ühte indiviidi ja põlvkonna tasandi. 
Indiviidi tasandil pannakse alus vaim-
sele tervisele ja heaolule lapsepõlves 
ning seda mõjutavad läbi elu kogutud  

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/EE
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/domain/health/EE
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/domain/health/EE
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/domain/health/EE
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/domain/health/EE
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sotsiaalne kapital ja eluviisivalikud. 
Sünnieelne, imiku- ja väikelapseiga an-
navad fooni kogu ülejäänud elule ning 
teismeiga on vaimse tervise mõttes 
järgmine tundlik periood, mis tähen-
dab nii suuremat haavatavust kui ka 
paremaid võimalusi ennetuseks. Um-
bes pooled vaimse tervise häiretest 
kujunevad välja teismeeas ja kolmvee-
rand täiskasvanuea alguses (Better 
Mental Health For All 2016; OECD/EU 
2018; WHO 2022c). Täiskasvanueas on 
kriitiline pere loomise aeg, rasedusaeg-
ne ja -järgne periood,  pere- ja tööelu 
ühitamine ning pensionile siirdumi-
ne (Better Mental Health For All 2016; 
WHO 2022c). Vanemas eas lisandub 
spetsiifiline vanusega seotud stress 
kehaliste haiguste ja füüsilise suutlik-
kuse vähenemise tõttu, samuti kuhju-
vad mõjud varasematest eluetappidest 
(WHO 2022c).

 Põlvkonna tasandil on tähtis, mil-
lisel ajastul ja millistesse tingimus-
tesse inimene sünnib (nt koroonaaja 
lapsed). Eesti puhul on oluline mõista, 
kuivõrd meie ühiskonna arengu ajaloo-
line katkelisus on mõjutanud tänaste 
üle 65-aastaste heaolu ning kuivõrd 
nende praegused valikud aitavad peh-
mendada varem toimunud negatiivse-
te sündmuste mõju heaolule. Tuleviku 
eakas on praegu vähemalt 45-aastane 
ning tema väärtused ja valikud määra-
vad, millised saavad olema eakad aas-
tal 2040. Ilmselt nende puhul ei kehti 
praegu stereotüüpne arusaam „pensio-
näridest“. Kindlasti on nad haritumad 
ja ka vaimsest heaolust teadlikumad, 
mistõttu võib pigem eeldada, et tule-
vikus vanusega seotud vaimne heaolu 
paraneb.

Inimestel esineb rohkem vaimse tervise  
probleeme, kuigi samaaegselt suureneb Eestis  
ka eluga rahulolu6. 

Maailmas elab iga kaheksas ini-
mene (13%, s.o ligi 1 mld ini-
mest) vaimse tervise problee-

miga, kõige sagedasemad on ärevus ja 
depressioon (WHO 2022c). ELi liikmes-
riikides oli 2016. aastal ühel kuuest ini-
mesest vaimse tervise probleem (17%, 
s.o ligi 84 mln inimest), Eestis 18%-l (s.o 
ligi 240  000 inimest) (OECD/EU 2018). 
Inimarengu aruande andmed viitavad 
samuti vaimse tervise probleemide 
ulatuslikule esinemisele Eesti elanik-
konnas. Kasvavas trendis on nii diag-
noositavate häirete hulk kui ka enese- 
hinnangulised kaebused, viimase põh-
jal on depressioonirisk igal neljandal ja 
üldistunud ärevushäire risk igal viien-
dal täiskasvanul. Häire- ja ravikeskse 
mudeliga jätkates on diagnoositavaid 
vaimse tervise häireid tulevikus veelgi 

rohkem, sest teadlikkuse paranedes ja 
häbimärgistatuse vähenedes pöördu-
vad inimesed üha rohkem abi saami-
seks tervishoiusüsteemi poole. Ilmselt 
on tulevikus rohkem ka enesehinnan-
gulisi kaebusi, sest osatakse paremini 
vaimse tervise probleeme märgata ja 
julgetakse neid tunnistada.
 Vaimne tervis ei ole mustvalge sei-
sund, kus inimesed on kas vaimselt ter-
ved või vaimselt haiged. Kuigi vaimse 
tervise probleemidega inimeste hea-
olu on sageli väiksem, ei ole see alati nii 
(WHO 2022c). Isegi vaimse häire diag-
noosiga inimesel on võimalik elada 
täisväärtuslikku elu ning kogeda elu-
ga rahulolu ja subjektiivset heaolu, kui 
ühiskonna teadlikkus ja elukeskkond 
seda toetavad. Paradoksaalse trendi-
na näemegi, et rööpselt vaimse tervise 

probleemide sagenemisega on inimes-
te üldine eluga rahulolu suurenenud, 
Eestis võrreldes teiste riikidega isegi 
kiiremas tempos. Oleme Eesti ühiskon-
na inimarenguga jõudnud tasemele, 
kus kuulume kõrgeima inimarenguga 
riikide hulka (HDR 2022). Mure igapäe-
vaelus ellujäämise pärast majandusliku 

kitsikuse tõttu on vähenenud ning tu-
levikus kasvab inimeste soov kogeda 
paremat heaolu võimalikult mitmeke-
sisel viisil, sealhulgas realiseerides oma 
võimeid edu nimel, rahuldades eksis-
tentsiaalseid vajadusi ja olles vaimselt 
terve.

Vajadus vaimset tervist toetavate 
tegevuste ja teenuste järele üha 
suureneb. Rahuldamata vajadus 

ravi järele vaimse tervise valdkonnas on 
Eestis ligi 70% (rahalistel põhjustel, oote- 
järjekordade või transpordipuuduse 
tõttu) ja see on ELi suurim (OECD 2021a; 
Riigikontroll 2022). Maailma riigid kulu-
tavad keskmiselt vaid 2% (üksikud hea-
oluriigid 10%) oma tervishoiueelarvest 
vaimsele tervisele (WHO 2022c). Eesti 
Haigekassa kulud kasvavad praegust 
teenuste taset hoides 2035. aastaks ligi 
24% kiiremini kui tulud (Eesti 2035). 
 Eestis on spetsialiseeritud ehk 
psühhiaatriline ja psühholoogiline ravi 
kehvasti kättesaadav (OECD 2021a;  
Riigikontroll 2022). Hoolimata koolita-
tavate arvu suurenemisest on puudus 
kõigist spetsialistidest. Eestis on õde-
de arv arsti kohta väga väike (Eestis 
1,8, Soomes 4,4 õde arsti kohta) (OECD 
2021b) ning vähe on iseseisvalt prakti-
seerivaid õdesid, sealhulgas vaimse ter-
vise õdesid (Arenguseire Keskus 2020). 
Õdesid kui ressurssi saaks tulevikus 
oluliselt paremini rakendada.
 Vajadustele ja nõudlusele vastami-
seks peab vaimse tervise sekkumiste 
struktuur tulevikus muutuma, et vaim-
se tervise teenuste püramiid (Randver 
jt 1. peatükis) saaks optimaalselt toi-
mida. Surve vähendamiseks spetsiali-
seeritud teenustele on vaja arendada 
kodulähedasi esmatasandi sekkumi-

si, kogukonnateenuseid ja -tuge ning 
tugevdada eneseabi ehk enesehoolt 
(vaimse tervise hügieeni, vaimse ter-
vise esmaabi) (Sotsiaalministeerium 
2020b). Praegu kulutab enamik riike 
vähem kui 20% vaimse tervise eelarvest 
kogukonnateenustele, kulud ennetu-
sele ja edendusele on veelgi väiksemad 
(WHO 2022c). Suur osa kliinilise sekku-
mise ja ravi vajadusest võiks aga kadu-
da, kui ennetus ja valdkondadeülene 
võrgustikutöö oleks ulatuslik ja toimiks 
hästi (Arenguseire Keskus 2020; Riigi- 
kontroll 2022; Sotsiaalministeerium 
2020b, 2020a; WHO 2022c).
 Valdkonna tuleviku kujundamisel 
on oluline, et ressursside suurendami-
ne toimuks korraga kõigil tasanditel, 
sest iga eelnev tasand toetab oma te-
gevusega järgmist (Sotsiaalministee-
rium 2020b). Samuti on tulevikus vaja 
suuremat tähelepanu pöörata vaimse 
tervise teenuste täpsemale sihtimisele 
– iga mure korral pole psühhiaatri või 
psühholoogi abi vaja, kuid rasket vaim-
se tervise probleemi pelgalt eneseabi-
ga ei ravi.
 Väiksem häbimärgistatus ja suu-
rem teadlikkus suurendavad tulevikus 
nõudlust vaimset tervist toetavate tee-
nuste järele väljaspool riiklikult rahas-
tatud süsteemi. Näiteks heaolutööstus, 
mis pakub ka elustiiliteenuseid vaim-
se tervise heaks, on globaalne turg  
mahuga 1,5 triljonit dollarit ja sellele 

Vaimse tervise sekkumiste struktuur peab  
muutuma, kuna vajadus ja nõudlus nende  
järele on suur, aga ressursid piiratud7. 
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ennustatakse iga-aastast kasvu 5–10% 
(McKinsey & Company 2022). Eestis on 
populaarsed rahva- ja alternatiivravi 
praktikad. Üldine parem elujärg loob 
soodsa pinnase erasektori pakutavate 
teenuste kasvuks, kuid need ei pruugi 

olla kõigile kättesaadavad ega alati ka 
tõenduspõhised. Ulatuslik pöördumi-
ne reguleerimata ja puuduva või vähe-
se tõenduspõhisusega ravimeetodite 
poole võib suurendada hilisemaid ravi-
kulusid (Arenguseire Keskus 2020).

Tervist toetavate digilahenduste 
ja tervisetehnoloogiate areng on 
olnud võimas. COVID-19 pandee-

miast põhjustatud kriis on kiirendanud 
vaimse tervise valdkonna kitsaskohta-
dele innovatiivsete lahenduste leidmist 
(telemeditsiin, veebiportaalid, äpid) 
ning üha rohkem pööratakse tähelepa-
nu nende (kulu)tõhususe hindamisele 
(WHO 2022c). Eesti on oma e-tervise 
lahendustega olnud maailmas üsna 
silmapaistev (Habicht jt 2018; OECD/EU 
2018). Vaimse tervise abi parandami-
seks peavad aga digilahendused olema 
paremini integreeritud üldisesse tervis-
hoiusüsteemi (OECD 2021a).
 Eestis on palju terviseandmeid si- 
saldavaid andmebaase, mille kogumi-
ne põhineb terviseteenuste osutajate  
administratiivsel panusel, kuid kahjuks 
ei ole need pahatihti standarditud ja 
hästi struktureeritud, mis teeb paljud 
andmed võrreldamatuks ja halvasti 
lingitavaks (OECD 2022). Seega ei ole 
Eestis puudu mitte andmetest, vaid 
olemasolevad andmed on halvasti ana-
lüüsitavad. Andmeid tekib üha juurde, 
sest suurandmete kasutamisvõimalus 
ja inimeste terviseseisundi seire tulevi-
kus tugineb aina enam äppidele, senso-
ritele ja nutitehnoloogiale (Arenguseire 
Keskus 2022; Demos Helsinki 2016).
 Tulevased ravi- ja ennetustegevuste 
otsustused võimaldavad teenusepak-
kujatel muuta ravi personaalsemaks 

ja kulutõhusamaks vastavalt inime-
se geeni- ja terviseandmetele ning  
andmepõhised personaalmeditsiini  
lahendused lõimitakse tervishoiusüs- 
teemi igapäevategevustesse (Arengu- 
seire Keskus 2022; Demos Helsinki 2016;  
Eesti 2035). Sarnast laadi isikupärasta-
mine ootab ees ka farmakoteraapiat, 
kus töötatakse välja psühhotroopsete 
ravimite ja loodusravimite kombinat-
sioone, et tabletiravi täpsemalt sihtida 
(Lake 2019). 
 Tulevikus kasvab veelgi huvi tehis- 
intellekti vastu. Juba praegu võimal-
dab masinõppe meetodite kasutamine 
varakult ära tunda vaimse tervise häi-
reid nagu depressioon ja ärevus (OECD 
2021a). Iseõppival tehisintellektil põhi- 
nev otsustustugi suudab tulevikus ter-
vise kohta soovitusi anda nii inimese-
le endale kui ka tervishoiupersonalile 
(Arenguseire Keskus 2020). Tehisin-
tellekti soovitakse kasutada eelkõige 
efektiivsemate taustaprotsesside juu-
rutamisel (terviseinfo sorteerimine ja 
eelanalüüs), samuti inimestele ravi- 
võimaluste selgitamisel (sh enese-
diagnoos). Tehisintellekt ja kõnerobo- 
tid (terapeut-avatarid) saavad rolli 
nõustamistöös, kuid ka senised näost 
näkku teraapiasessioonid kolivad üha 
enam veebi ning muutuvad paremi-
ni kättesaadavaks näiteks liikumisras-
kuste või foobiatega inimestele. Lisaks 
katsetatakse VR- (virtuaalreaalsus) ja 

Digivahenditest ja tervisetehnoloogiatest toetatud 
sekkumistel ning personaalmeditsiinil on suur     
potentsiaal nii vaimse tervise ravi kui ka ennetuse 
tõhustamisel8. 

AR- (liitreaalsus) tehnoloogiaid, mis või-
maldavad tulevikus paremini inimeste 
näoilmeid lugeda või kasutada teraa-
pia osana simulatsioone (McKinsey &  
Company 2022). Veelgi kaugemas tu-
levikus arendatakse neuroimplantaate 
ning aju ja arvuti vahelisi liideseid, mis 
võimaldavad mitteinvasiivset otsesuht- 
lust aju eri osadega. Eriti olulised on sel-
lised tehnoloogiad patsientidele, kelle 
puhul tablettravi ei tööta (nt depres-
sioon ja dementsus).
 Digitehnoloogiate kasutamise ja 
arendamisega vaimse tervise heaks 
kaasnevad riskid ja piirangud. Need või-
vad olla seotud digivahendite eetilise ja 
turvalise kasutamisega, andmekaitse 
ja privaatsusega, aga ka kättesaadavu-
se ja õiglusega (WHO 2022c). Näiteks 
võivad need digilõhe tõttu jätta kõr-
vale suure osa kõige haavatavamatest 
inimestest, mis muudab tulevikus eriti 
oluliseks digipädevuste parandamise 
(Eesti 2035; WHO 2022c). Mida avatu-
malt ühiskond vaimse tervise teemadel 
räägib, seda altimad on inimesed vee-
birakenduste kaudu oma vaimse tervi-

sega seotud andmeid jagama. Seega 
inimestel tuleb arendada andmekir-
jaoskust ja arusaama sellest, kuidas 
suurkorporatsioonid nende andmeid 
kasutavad (Arenguseire Keskus 2022). 
Tehisintellekti puhul on oht, et see ei 
toimi eeldatud viisil ja hakkab ühel het-
kel inimestele valesid soovitusi andma 
(Arenguseire Keskus 2020). Positiivsete 
stsenaariumide korral tähendavad täp-
semad terviseandmete regulatsioonid 
ja kogutavate andmete läbipaistvus 
seda, et inimestel on tulevikus tervise-
teenuste pakkujatest parem ülevaade, 
mille põhjal teadlikku valikut teha. 
 Tehnooptimismi taustal ei tohi 
unustada, et kuigi innovatiivsed ja 
nutikad lahendused pakuvad vajalik-
ku täiendust olemasolevale, ei asen-
da vaimse tervise valdkonnas mit-
te miski vahetut inimlikku kontakti.  
Tervisetehnoloogiaid arendades ei tohi 
tähelepanuta jätta sotsiaal- ja käitu-
misteaduslikku mõõdet – kui kasutajad  
innovatsiooni omaks ei võta, ei ole  
sellest ka kasu. ●
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