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LÕPUSEMINAR



KONTSEPTSIOON KUI KONSPEKT 
LASTE VAIMSE TERVISE TOETAMISEL



• Kontseptsiooni valmimise protsess

• Kaotused ja võidud

• Kolm soovi kuldkalakesele



Protsess 

Algus, oktoober 2013:

• Ekspertgruppide kohtumised 

• PwC alusanalüüs (valmis 2015 märts)

• Hindamisvahendite kaardistamine (august 
2014) ja uute kohandamine (dets 2016)

• Kontseptsiooni valmimine detsember 2015

• Arendustegevuste käivitamine...

Lõpp: detsember, 2016



Mõisted

• LAPS JA PEREKOND

• TEENUS

• INTEGREERITUS

• VAIMNE TERVIS

• KONTSEPTSIOON



17 ettepanekut
(PwC 2015)

• Valdkonna korraldus ja juhtimine (6)
Nt Suunata valdav osa esmase ja teisese tasandi sekkumiste
rahastusest lapse igapäevasesse keskkonda

• Edendus ja ennetustegevused (2)

• Teenused ja nende integreeritus (6)
Nt Kehtestada kutsekvalifikatsiooni nõuded olulistele laste 
vaimse tervise spetsialistidele, kelle osas täna need puuduvad (nt 
terapeut) või mille väljund praktikas on puudulik (nt psühholoog) 

• Info ja uuringud (3)
Nt Eesmärgistada ja luua ja süsteem valdkonna statistika 
kogumiseks, et vajalikud andmed oleksid kättesaadavad 
(kohalikul ja üleriigilisel tasandil) ning omavahel võrreldavad 



Riskid lapse 
vaimsele tervisele



Kirjeldada lastele ja peredele suunatud teenuseid, mis
toetavad lapse heaolu ja vaimset tervist ning kolme valdkonna
(tervishoid, haridus ja sotsiaalhoolekanne) vahelist
koostööd.

Kontseptsiooni lähtekohad:

 Perekeskne ning lapse vajadusi arvestav lähenemine;

 Lahendustele suunatud valdkonnaülene koostöö;

 Olemasolevate ressurssidega arvestamine;

 Tõenduspõhiste ja mõõdetavate tulemustega tegevuste
arendamine

Kontseptsiooni eesmärk ja lähtekohad



• Raseduse 
jälgimine

• Perekool

• Paarisuhte 
edendamine

Lapseootus

• Tervisevisiidid, sh 
koduvisiidid

• Beebikool 

• lapsehoid

• Vanemluse
toetamine

• Interaktiivne 
teavitamine

Imik ja väikelaps 
0-3 • Alushariduse 

omandamine

• Arenguvestlus

• Tervisevisiidid

• Vanemaharidus

Eelkooliiga

4-7

• Hariduse  
omandamine

• Koolitervishoid

• Arenguvestlus 

• Noorsoo- ja 
huvitegevus 

noorem kooliiga

8- 12 • Hariduse  
omandamine

• Koolitervishoid

• Arenguvestlus 

• Noorsoo- ja 
huvitegevus

• Karjäärinõustamine

vanem kooliiga

13-18

Ämma-
emand

Perearst 
ja-õde

Lasteaia-
õpetaja

Õpetaja

Sotsiaalne 
nõustamine

Tervisealane
nõustamine 

(eri)pedagoogiline
nõustamine

Psühholoogiline 
nõustamine 

LAPSEVANEMAD

Võtmeisikud:

Vanemluse
nõustamine 



Olemasolevad teenused 3 tasandil

SotsiaalhoolekanneHaridusTervishoid

Regionaalsed laste 
vaimse tervise 

keskused 

Erikoolid SKA lastekaitse 
üksus

Ambulatoorne 
eriarstiabi

Rajaleidja poolt 
pakutavad teenused

Rehabilitatsiooni-
teenused

Perearstiabi 
Koolitervishoid

Tugiteenused koolis: 
eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog, 
koolipsühholoog

KOV lastekaitse 



Integreeritud teenused  3 tasandil

KÕRGEMA ETAPI 
TEENUSED

VAJADUSPÕHISED 
TEENUSED

UNIVERSAALSED TEENUSED, SH 
ENNETUSPROGRAMMID

ABIVAJAV 
LAPS

KOLMANDANE 
TASAND

RISKIS 
LAPSED

KÕIK LAPSED 
JA VANEMAD

TEISENE   
TASAND

ESMATASAND

HORISONTAALNE KOOSTÖÖ



Lastekaitse 
valitsuskomisjon?

Laste vaimse 
tervise 

teenused

Pereteenused
Hariduslikud 
tugiteenused

Haridusasutused
Noorsootöö
Huviharidus

KOV lastekaitsetöö
Esmatasandi 

tervishoid

KoostööKoostöö

SKA lastekaitse 
üksus

Kompetentsikeskus
(statistika koolitus, arendus, 

seire)

Laste vaimse 
tervise keskus
(ravi, supervisioon)

Koostöö

KoostööKoostöö

Koostöö



Elluviidud tegevused

• 4 standardiseeritud hindamisvahendit lapse 
ja pere heaolu ning vaimse tervise 
sõelumiseks

• Koolitusprogramm + piloot kohaliku tasandi 
lastega töötavatele spetsialistidele

• 0-18 laste ennetavate tervisekontrollide 
juhendi kaasajastamine



Olulised jätkutegevused 

2017 - ...

Vaimse tervise teenuste kättesaadavuse korraldamine

Teenuste kvaliteet ja seire riiklikul tasandil

Hindamisvahendite kohandamine ja kasutamine praktikas 
(testikeskuse loomine?)

Esmatasandi koolitus lastega töötavate spetsialistidele vaimsest 
tervisest (eesmärgiks võrgustikutöö ja ühtsed arusaamad perede 
toetamisest)

Uue laste tervisejuhendi valmimine ja rakendamine

Ennetustegevused



3 prioriteeti:

• Lapsevanemate 
teadlikkus ja oskused 

• toimivad koostöö-
võrgustikud lastega 
töötavatele 
spetsialistidele 

• psühholoogiline abi 
peredele 
kättesaadavaks



Alusmaterjalid:

• PwC (2015)Laste vaimse tervise teenuste alusanalüüs

• Sotsiaalministeerium (2015). Integreeritud teenuste kontseptsioon 
laste vaimse tervise toetamiseks – ennetus, varajane märkamine ja 
õigeaegne abi.

• Akkermann K. (2014) Lapse heaolu ja vaimse tervise 
hindamisvahendite kaardistamine. Rakenduskava standardiseeritud 
hindamisvahendite kohandamiseks Eesti praktikale. 
http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu

• Lastega töötavate spetsialistide täiendkoolitusprogramm ja 
pilootprojekti lõppraport;

• M-CHAT R/F, PSOC, KIDSCREEN-52, FFSS kohandatud sõeltestid

• Ennetusprogrammide kaardistus: 
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ennetus/

http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ennetus/

