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Vaimne tervis  on heaolu-seisund, mil indiviid saab realiseerida oma võimed, tuleb toime 
normaalsete pingetega elus, töötab tulemuslikult ja viljakalt ning annab oma panuse 
ühiskondlikku ellu. Seega on vaimse tervise definitsioon bio-psühho-sotsiaalne.  

Vaimne tervis on enam kui haiguse puudumine. Vaimne tervis on globaalne rahvuslik rikkus. 
See on fundamentaalne inimõigus; tähtis osa inimeste tervisest ja heaolust; see parandab 
sotsiaalset kapitali ning elukeskkonna turvalisust. Nihe vaimse tervise edendamisel toob kaasa 
nihke vaimsete häiretega seotud ravi- ja rehabilitatsioonikulude vähenemisele. 

 

I. Olukord 

2002. a. andmetel oli haiguste ja enneaegse suremuse põhjuseks 20%-l neuropsühhiaatriline 
staatus; ainuüksi unipolaarset depressiooni oli kuni 6%-l. Vaimse tervise probleemid on 
tavapärased ka füüsiliste haiguste korral (n. depressiooni 1/5-l müokardi infarktiga, 1/4-l 
diabeediga ja 1/3-l kasvajaga inimestest). Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni APA 22. 
Aastakongressi (2000) andmetel saab 11% kooliealistest lastest eriõpetuse teenust, kontrastina 
on selliste laste osakaal koolieelses eas 4,9% ja ainult 1,6% väikelastest saavad varajase 
haridusliku sekkumise teenust.   

Kogu maailmas kannatab ligikaudu 20% lastest ja noorukitest vaimse tervise probleemide tõttu.  

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) andmetel on Euroopa regioonis ligikaudu 2 miljonit 
noort, kellel on erinevaid vaimse tervise probleeme alates depressioonist kuni skisofreeniani 
ning paljud nendest ei saa mingit ravi ega hoolekannet.  

Vaimse tervise häirega seotud käitumist hinnatakse sageli valesti (peetakse tahtlikuks) v. 
jäetakse tähelepanuta (ainult 10-20% häiretest tuvastatakse esmatasandil). Emotsionaalsed 
häired pole nii ilmsed ja sageli ei avastata häireid kaebuste subjektiivsuse ja internaliseerituse 
tõttu.  

Euroopas on pikaajalised traditsioonid laste ja noorukite vaimse tervise programmide alal, kuid 
uus sajand esitab uued väljakutsed: immigratsioon, migratsioon, muutused perekonna 
struktuuris, muutused tööalastes võimalustes tulevikus, jätkuv pinge konfliktidest. See kõik 
mõjutab laste ja noorukite vaimset tervist ning kogu regiooni rahvaste tervist. 

 

II. Mõjud 

Vaimse tervise mõju on: 
• majanduslik 
• sotsiaalne 
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Laste ja noorukite vaimne tervis on stabiilse ühiskonna ülesehitamise ja säilitamise põhialus. 
Vaimse tervise puudumine ohustab rahva tervist ja elukvaliteeti, suurenevad tervishoiu- ja 
sotsiaalkulutused. Vaimse tervise häiretega v. häirete riskiga lapsed ja noorukid 
destabiliseerivad ühiskonda tervikuna.  

Vaimse tervise majanduslik maksumus on hinnanguliselt 3-4% SKP-st (tervishoiu ja sotsiaal-
teenuste maksumusele lisaks veel töötus, töövõime alanemine, mõjud perekonnale ja 
hooldajatele, kriminogeensusele ja turvalisusele, enneaegne suremus – see on vaimse tervise 
häirete mittemõõdetav maksumus). 

Paljude noorukieas avalduvate vaimsete häirete algus on lapsepõlves. Pole ühtegi õppimise ja 
käitumise valdkonda, mida ei mõjutaks näiteks ravita jäänud sensoorse integratsiooni häire.  

Spetsiifilised arenguhäired ja hüperkineetilised häired on riskifaktoriks käitumishäiretele, järgneb 
koolist väljalangevus, antisotsiaalne käitumine, halb tööalane karjäär, vaesus täiskasvanuna 
(vaimse tervise probleemide tsüklilisus generatsiooniti). Paljude psühhiaatriliste probleemide 
nagu depressiooni ja suitsidaalse käitumise esinemissagedus kasvab noorukieas tuntavalt. 

Ravimata vaimsete häiretega isikud moodustavad ebaproportsionaalselt suure osa 
noorukiealistest õigusrikkujatest.  

Paljud vaimsed häired on ennetatavad, paljud on ravitavad. Varajane sekkumine võib 
vähendada v. elimineerida vaimsete häirete hilisemat avaldumist ning kindlustada 
integreerumist ühiskonda.  

Majanduslik loogika on karm ja lihtne – vaimse häire ravimine võib olla kulukas, kuid selle ravita 
jätmine on kulukam. Seega ennetamine ja ravi tagavad kulude kokkuhoiu. 

Vaimne tervis pole saavutatav üksnes ravi kaudu. Olemasolevatesse tervishoiuteenuse 
programmidesse tuleb lülitada sõeluuringute programmid. Vaimse tervise edendamine ja 
vaimsete häirete preventsioon on efektiivne tervishoiu-, sotsiaal- ja majanduskulude 
kokkuhoiuks. 

Rahvuslik vaimse tervise poliitika peab sisaldama:  
• vaimse tervise edendamist  
• vaimsete häirete ennetamist 
• ravi 
• rehabilitatsiooni 

 

III. Vaimse tervise probleemid 

Statistika näitab, et üldine psühhiaatriliste probleemide esinemissagedus lastel pole viimastel 
aastakümnetel kasvanud, kuid esile on tõusnud uued diagnoosid. Varasemast sagedamini 
diagnoositakse vaimse tervise häireid tütarlastel.  

Teatud vaimsed häired esinevad eelkõige teatud vanuses.  

Sensoorse integratsiooni häire 

Väikelapse- ja lapseeas avalduvad probleemid (kõrgenenud ärrituvus koos rahunemise 
raskustega, une- ja söömisprobleemid, meeleolu regulatsiooni nõrkus jne.) võimenduvad 
perekondliku, haridusliku, ja keskkondliku stressi tingimustes tõsisteks häireteks. Neid häireid 
(halvasti reguleeritud käitumismuster koos halvasti moduleeritud sensomotoorsete 
protsessidega) saab varakult identifitseerida ja sobiva sekkumisega elimineerida. Asjakohased 
keskkondlikud teisendused keskenduvad tavaliselt ülemäärase stimulatsiooni vältimisele. 

Pervasiivne arenguhäire 

(näit. lapseea autism) on täpselt diagnoositav juba esimesel kolmel eluaastal. Autismi raviks on 
eelkõige häirespetsiifiline hariduslik sekkumine. Varajane täpne diagnostika võimaldab 
haridussüsteemil tagada optimaalset sekkumist, mille tunnuseks on varajane intensiivne 
sekkumine, väike õpilane:õpetaja suhtarv, tegevuste liigendatus, keskkondlikud teisendused 
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eesmärgiga rahulik-keskendunud oleku saavutamisele, ühisele tähelepanule ja sümboli 
kasutamisele. Selle puudumine/hilinemine süvendab stereotüüpiaid ja sotsiaalset isolatsiooni, 
suurendades hilisema institutsionaliseerimise vajadust. Üha enam rakendatakse koos 
psühhopedagoogiliste ravivõtetega ka eridieeti.    

Õpivilumuste spetsiifilised häired 
Oletatakse, et antud juhul primaarsed on bioloogilised faktorid, mis koos mittebioloogiliste 
faktoritega (õppimisvõimalused ja õpetamise kvaliteet jms.) viivad häirete avaldumiseni. Pole 
alust oletusel, et nende laste areng on lihtsalt tavalisest aeglasem, häirete jääknähud säilivad nii 
nooruki- kui ka täiskasvanueas. Tihti esinevad lisaprobleemid (tähelepanu-, käitumis- ja 
tundeeluhäired). Õpiedukuse dünaamika tõendab kahjustuse avaldumist varases koolieas, mitte 
selle tekkimist hilisema haridustee käigus. Alles koolipoolse õpiabi ammendumisel 
õpiraskustega õpilase toetamisel võib algatada suunamise nõustamiskomisjoni.  

Käitumishäire 

Kõige levinum vaimse tervise häire lastel (Suurbritannias 7,4% poistest ja 3,2% tüdrukutest). 
Vastav näitaja on viimastel aastakümnetel kasvanud viie-kordseks. Näitaja on kõrgem 
vaesemates piirkondades, üksikvanemaga peredes v. töötu vanemaga peredes. Seda saab 
varakult diagnoosida. See on tähtis, sest on seotud hilisema psühhopatoloogia arenguga ja 
õigusrikkumistega. Seostub kriminaalse käitumisega täiskasvanueas, pereprobleemidega, 
kehvade töösuhetega, töötuse ja viletsa füüsilise tervisega.  

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire 

Paljudes piirkondades esiplaanile kerkinud. Adekvaatse väljaõppega personali puudumisel jääb 
diagnoos vastuoluliseks (sümptomaatiline perekonna v. haridussüsteemi düsfunktsioonile 
versus individuaalne psühhopatoloogia). Tervishoiukulutused (vältimatu abi, polikliiniline ja 
esmatasandi arstiabi) on aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste puhul kordades suuremad kui 
ilma selle häireta lastel. Hüperaktiivne laps vajab koolis individuaalset õppekava ja 
õpikeskkonna kohandusi, kus oma osa on kindlal päevarütmil ja -rutiinil. 

Tundeeluhäire 

Suhtlemishäire olemasolu ennustab õppeedukust, sõltuvushäireid, ärevust, depressiooni ja 
suitsidaalsust. Suhtlemishäiretega lastest diagnoositakse täiskasvanueas 25-40% juhtudest 
dissotsiatiivset häiret. Kuigi pole nii intensiivselt väljenduv kui käitumishäire, vajab siiski abi, 
sest sellel on kaugeleulatuvad tagajärjed inimese suhetele ja enesetajule. Suureneb 
vastuvõtlikkus depressiooni ja ärevuse suhtes, võib järgneda depressioon, toitumis- ja 
unehäired, tervise halvenemine, apaatia, suitsiid. Raskused avalduvad sotsiaalses 
kohanemisvõimes, keerukate sotsiaalsete oskuste rakendamises. Lühiajalist edu pakub 
sotsiaalsete oskuste treening, kaugem kasu sellest pole tõestatud. Riskigrupi moodustavad 
erivajadustega õpilased ning need, kelle elus on olnud ebasoodsaid muutusi (vanemate 
lahutus, surm, kolimine, ahistamine jms.). Paindlikult planeeritud ja kergesti kättesaadavad 
hingeabiprogrammid võivad nende noorte üksildust vähendada. 

Meeleoluhäire 

Tervikuna kõige levinum häire (4% 12-17 aasta vanustest ja 9% 18-aastastest) kõige 
ulatuslikumate tagajärgedega (suitsiidid on surma põhjustest noorte seas kolmandal kohal). 
Varasemast sagedamini diagnoositakse vaimse tervise häireid tütarlastel, eelkõige 
depressiivset sümptomaatikat. Depressiivne häire prepuberteedis seostub bipolaarse 
meeleoluhäire ja depressiooniga, narkootiliste ainete kasutamisega ning suitsiidiga 
täiskasvanueas.  

Sesoonne meeleoluhäire  

esinemissagedus sõltub ▪ soost (postmenstruaalses eas neidude seas varasema eaperioodiga 
võrreldes kolm korda sagedasem), ▪ vanusest (esinemissagedus gümnaasiumi lõpuklassides 
(5%) sarnaneb täiskasvanute populatsiooni omale), ▪ geograafilisest laiuskraadist. Sageli jääb 
häire pikkade aastate vältel diagnoosimata ja ravimata. Selle foonil kujunevad mitmed 
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psühhiaatrilised häired. Sesoonne meeleoluhäire ise on aga riskifaktoriks muuhulgas 
ainevahetushäirete ja ülekaalulisuse tekkes. Efektiivseks on osutunud valgusteraapia ja 
kognitiiv-käitumusliku teraapia koosmõju. 

Sõltuvushäire 

Alkoholi ja narkootiliste ainete kasutamine noorukitel seostub suitsiidi ning elu ohustava 
käitumisega nagu vägivald ning liiklushuligaansus. Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamise 
koosesinemine koos depressiooniga on kasvamas. 

Söömishäired (anorexia nervosa, bulimia) 

Samuti viimasel ajal esile kerkinud. Haarab ligikaudu 1% kogu populatsioonist. Elukestvad 
tagajärjed, ligikaudu 20% vastava diagnoosiga naistest on ka 10 aasta möödudes kliiniliste 
kriteeriumidega.  

Post-traumaatiline stresshäire 

Praegu tavapärane paljudes Euroopa regioonides, s.h. Balkanil ja Prantsusmaal. Konflikti ja 
pinge kontekst lapseeas, perekondlikud faktorid, eelnevad psühhiaatrilised haigused 
võimendavad selle häire avaldumist.  

Skisofreenia 

Algab sageli noorukieas, varajase avastamise ning ravi korral on prognoos parem.  

 

IV. Euroopa praktika laste ja noorukite vaimse terv ise valdkonnas 

Teenus  

Vajaliku teenuse saamine on inimese põhiõigus Euroopa Sotsiaalhartas.  

Teenuse olemasolu ja taseme osas on Euroopa regioonis nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed 
erinevused. Uuring 31 Euroopa riigis tõi välja suured erinevused teenuse osutamisel ja 
lastepsühhiaatrite arvus (kõikumine ligikaudu kümnekordne, e. 1:5300 kuni 1: 51 800 kohta). 
23%-l riikidest puuduvad programmid laste jaoks. Ainult 10-15% vaimse tervise probleemidega 
lastest saavad abi olemasolevatest laste vaimse tervise alastest teenustest. Kui Soomes ja 
Prantsusmaal on üks lastepsühhiaatria spetsialist iga 10 000 lapse kohta, siis Suurbritannias on 
see näitaja 1:30 000 kohta. Kahjuks on Euroopas vähe tõendus-põhiseid lähenemisi vaimse 
tervise edendamise ja ennetustöö osas. 

Vahendid  

Vahendite leidmine laste ja noorukite vaimse tervise alasteks teenusteks on Euroopas erinev: 
Euroopa lääne- ja põhjaregioonis oli varem suhteliselt kerge saada hea kvaliteediga teenust, 
Ida-Euroopas oli juurdepääs teenusele suhteliselt kerge, kuid teenuse kvaliteet polnud alati 
verifitseeritav. Privatiseerimine ning langus majanduse mõnedes valdkondades on tekitanud 
olukorra, kus juurdepääs teenusele on muutunud neis piirkondades probleemiks.  

WHO uuring näitab, et tihti on omafinantseering pere jaoks ainus võimalus saad teenust vaimse 
tervise häirega lapsele. See aga piirab juurdepääsu. Riigiti on finantseerimisskeemid erinevad, 
eemaldudes riiklikult finantseeritud universaalsest hoolekandest.  

Lahendused  

Euroopa Komisjoni, tervishoiuministrite ning WHO Regionaalosakonna Luxembourg’i 
ühisnõupidamisel septembris 2004 rõhutati vahendite paigutamise tähtsust ja prioriteetsust 
väikelaste, laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. 

Vaimse tervise konverentsil Helsingis jaanuaris 2005 soovitati, et Euroopa peab eemalduma 
vananenud võtetest hoolekandesüsteemis. Võimalusel peab laste ja noorukite ravi toimuma 
vähem piiravas ja vähem stigmatiseerivas keskkonnas. Vaimse tervise süsteem peab sobituma 
konkreetse riigiga. Eesmärgiks on hoolekandesüsteem, mis sisaldaks nii adekvaatset haiglaravi 
teenust kui ka juurdepääsu sobivatele ambulatoorsetele programmidele.  
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Vaimse tervise alane ennetustöö ja häirete käsitlemine peab toimuma kooskõlas inimõigustega 
nagu see on sõnastatud Euroopa Sotsiaalhartas. 

Häirete kujunemise ennetamiseks peab tagama haridusliku initsiatiivi, teavitades 
lapsevanemaid, haridus- ja hoolekandetöötajaid laste ja noorukite vaimsest tervisest. 

Uued diagnostikameetodid, diagnostikaprotsessi suurem standartiseeritus ning erinevate 
(bioloogiliste, keskkondlike ja perekondlike) faktorite parem mõistmine viib põhjendatud 
diagnoosideni ja sobiva ravi valimiseni. 

Edenema peab treening-programmide arendamine ja hariduslike programmide toetamine. WHO 
on 2005. a. välja andnud Child and adolescent mental health policies and plans – käsiraamatu, 
mis annab juhiseid vajaduste hindamiseks, sobivate teenuste osutamiseks. Laste ja noorukite 
vaimne tervis peab olema lülitatud riiklikesse arengukavadesse, et kindlustada adekvaatne 
koostöö erinevate sektorite vahel.  

Laste ja noorukite vaimse tervise alases teenuses on võtmekohal ennetamine. Ennetamine 1) 
tagab kulude kokkuhoiu; 2) on lapse, pere ja ühiskonna huvides. Ennetusprogrammid pole 
senini laialdaselt levinud ega toetatud. Tuleb leida teid toetamaks adekvaatseid teenuseid, 
vastasel juhul tekib ühiskonnas tagasilöök sellest, et laste ja noorukite vaimse tervise häireid 
pole ära tuntud ega ravitud. 

Suund on juhtumikäsitleja osalemisele vastavalt spetsiifilistele olukordadele ja diagnoosidele. 
See aitab kaasa informatsiooni levikule ja tagab propaganda.  

Euroopa Komisjoni Tempus programmid pakuvad koostöö treeningut arenenud programmide ja 
loodavate programmide vahel. 

 

− Tegevusvaldkonnad:  
1. Vanemlikkuse ja esimeste eluaastate toetamine 
2. Tervise-edendus koolides 
3. Pöördumine vaimse häire riskiga gruppide poole 
4. Ennetustöö depressiooni ja suitsiidi suhtes 
5. Vägivalla ja ohtlike ainete kasutamise vältimine 
6. Esmatasandi ja spetsiaalse meditsiiniabi sekkumine 
7. Nõrkade külgede vähendamine ja stigmade vältimine 
8. Koostöö teiste sektoritega 

− Sekkumine hõlmab :  
� Lapsed kuni 6-nda eluaastani 
� Kooliealised lapsed 
� Väärkoheldud ja hooletussejäetud lapsed 
� Käitumishäiretega lapsed 
� Vägivaldsed ja agressiivsed lapsed 
� Mõnuainete kasutajad 
� Vanemlik toetus ja stress 
� Ärevus 
� Depressioon 

− Printsiibid  

1. Vaimse tervise alaste teadmiste laiendamine 

Euroopa regiooni riigid peavad välja töötama spetsiifilised tegevusplaanid ja igakülgsed 
strateegiad vaimse tervise edendamiseks ja vaimsete häirete ennetamiseks, mille kiidab heaks 
kõrgem poliitiline võim. Vastavad tegevused peavad katma inimese kogu elukäigu. 
Finantsressursid selleks laekuvad spetsiaalsesse vaimse tervise fondi tubaka- ja 
alkoholiaktsiisist.  
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2. Efektiivsete sekkumiste toetamine 

Tegevuskava rakendamise, uurimistöö ja väljaõppe jaoks on vaja administratiivseid, finantsilisi 
ja juhtimisalaseid vahendeid, informeerimise ja kaasahaaramise mehhanisme. 

3. Kompetentsi loomine ja tööjõu väljaõpe 

Vaimse tervise edendamine eeldab laiapõhjalist professionaalset tööjõudu ning teadlikke 
elanikke. Tervishoiualases väljaõppes peab edasi andma asjakohaseid teadmisi, hoiakuid ja 
oskusi, juba praktiseerivad tervishoitöötajad peavad pääsema täiendkoolituse programmide 
juurde; vajalikud on interdistsiplinaarsed uurimisprogrammid. 

4. Erinevate valdkondade kaasahaaramine 

Tegevusstrateegia haarab 
� tervishoiusüsteemi  
� transporti 
� haridust 
� linnaplaneerimist 
� toitumist 
� tööhõivet (tööalane ebakindlus, töötus ja vähekvalifitseeritud töö suurendab vaimse 

tervise riske – tõuseb ärevus ja depressioon). 
� riskigruppide hariduslik ja tööhõivealane treening  

5. Tegevuskava ja programmi mõjude hindamine 

Tuleb välja arendada, kasutada ja avaldada vastavate näitajate kogum (vaimne tervis, vaimsed 
häired, vaimset tervist määravad tegurid, infrastruktuur, tegevuskava ja programmid; 
maksumus, kasu ja mõju; stabiilsus, kaugmõjud, tulusus). Iga sotsiaal- v. majandusvaldkonna 
tegevuskavas tuleb hinnata selle mõju vaimsele tervisele. Praktika jätkusuutlikkuse piirkondlik 
garanteerimine. Programmide efektiivsust piiravad sageli järjepideva rakendamise barjäärid. 

− Eesmärgid  

1. Välja arendada kaasaegsed strateegiad vaimse tervise edendamise ja vaimsete häirete 
ennetamise alal. 

2. Edendada kaalutletud organisatoorset infrastruktuuri ja tegevusstrateegiat, mis 
kindlustaks tõendus-põhiste programmide pikaajalise säilitamise ja jätkusuutlikkuse. 

3. Luua ühenduslülid sotsiaalkindlustuse, tööhõive, hariduse, õigussüsteemi ja 
majutussüsteemi vahel. Vaimse tervise alane tegevus on jaotatud vastutusega tegevus. 
Tervishoiu- ja majandusalaseid eesmärke saab saavutada erinevate sektorite 
vastastikuse toetuse ja koostöö kaudu.  

4. Tagada baasiliste tsiviil-, poliitiliste, majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete õiguste 
kaitsmine ja austamine rahvusvaheliste kokkulepete alusel. 

 

V. Näited 

Šotimaa: laialdane lähenemine vaimse tervise edendamisel. Eesmärgiks tõsta rahva teadlikkust 
vaimsest tervisest ja vaimsetest häiretest, edendada vaimset tervist ja emotsionaalset heaolu, 
elimineerida vaimse häire stigma, ennetada suitsiide ja aidata toime tulla suitsiidi järelmõjudega, 
toetada inimeste taastumist vaimse tervise häirest. 

Soome: laste vaimse tervise edendamine. Meetodid varajase lapsevanem-laps suhte 
edendamiseks, psühhosotsiaalsete probleemide ennetamine väikelastega peredes. Viie aasta 
jooksul alates 1997. a. on koolitatud 2000 esmatasandi med. õde, treeningprogramm sisaldas 
riskifaktorite avastamist ja keskendumist esmatasandi sekkumisele. 2001. a. käivitati vaimse 
puudega lapsevanemate laste toetamise projekt, mis põhineb psühho-pedagoogilisel 
lähenemisel. 
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Madalmaad: ulatuslik kliiniline ja valitsusväliste organisatsioonide süsteem, milles on 
spetsiaalsed meeskonnad vaimse tervise edendamise eesmärgil. Väljaõppe on saanud 
tuhatkond ennetustöö eksperti. 

IMPHA (Implementing Mental Health Promotion Action) on välja arendanud tegevuskava 
Euroopa jaoks, mille üheks koostisosaks muuhulgas on ka veebi-põhine tõendus-põhiste 
sekkumiste register. 

 

VI. Erivajadusega lapsed Eestis  

� Koolieelne iga  
Koolieelse lasteasutuse seadus eristab keha-, kõne-, meele- v. vaimupuuded.  
Võimalused alushariduses on järgnevad: 
Lasteasutus saab lapse hariduslikust erivajadusest lähtuvalt võimaldada 

• individuaalset lähenemist 
• kõneravi 
• õpetust sobitus- v. erirühmas 

Hinnanguliselt on erivajadustega lapsi erirühmades ca 47% oletatavast erivajadustega laste 
arvust (koolieelses eas), mis on ühtlasi 2% vastava vanuserühma laste koguarvust. Vähenenud 
on laste arv erilasteaedades. Lasteaiaõpetaja on lapse arenguliste erivajaduste märkajana 
teisel kohal lapsevanema järel. Koostöö puudumise (vastutuse) probleem on lapse arengulise 
erivajaduse varajane märkamine (0-3) ja lapsevanema pedagoogiline nõustamine lapsele 
arengusoodsa keskkonna loomisel. Jätkuvalt on problemaatiline hariduslike erivajadustega 
lastele arengut toetava keskkonna loomine kooli-eelses lasteasutuses. Parima 
arengukeskkonna valikul ja tagamisel on oluline pedagoogide ja pere koostöö, kompetentse 
meeskonna olemasolu. Lapse arengu toetamisega seotud kulutusi spetsialistidele ja 
abivahenditele ei suuda iga kohalik omavalitsus kanda. Kodused lapsed võivad jääda 
arengutoeta ja problemaatika avaldub alles koolis.  

 

� Kooliiga   
Uues põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on erivajadusena nimetatud keha-, kõne-, meele- ja 
vaimupuuet ning psüühikahäiret, samuti vajadust eritingimuste järele kasvatuses. 
Võimalused põhihariduses on järgnevad: 
Kool saab õpilase erivajadusest lähtuvalt rakendada: 

• tugiõpet 
• kõneravi 
• parandusõpet 
• psühholoogilist v. sotsiaalnõustamist 
• individuaalset õppekava 
• koduõpet 
• õpetust eriklassis 

SA Eesti Kutsehariduse Reformi Seirekeskus andmetel on üldhariduskoolides 12% õpilastest 
erivajadusega ja erikoolides õpib 2,9%, Seega ca 15% õpilastest vajab mitmesugust tugiõpet, 
erinevat õppetöö korraldust ja abi. 
Põhihariduse lihtsustatud (abiõppe) õppekava alusel õpib 1,4% põhikooli õpilastest. 
Toimetuleku riiklik õppekava alusel õpib 0,4% põhikooli õpilastest. 
Riikliku õppekava alusel kujundab iga kool oma õppekava. 
Erivajadustega laste koolide õppekavad koostatakse koolitüüpide kaupa eraldi ning 
need järgivad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldisi eesmärke. 
Õpilasele, kelle arengu toetamine nõuab eritähelepanu, koostatakse individuaalne õppekava. 
Individuaalse õppekavaga võidakse õppe tempot nii aeglustada kui ka kiirendada, sellega 
võidakse hõlmata üht või mitut või ka kõiki õppeaineid. 
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Juba algklassides võib täheldada, et teatud osa õpilasi ei kodu toetuse puudumise, nõrga 
töövõime vms. tõttu teistega õppetöös sammu pidada. Sellised õpilased võivad end tunda 
alaväärtuslikena ning hakata puuduma või väljakutsuvalt käituma, et mingiski suhtes tähelepanu 
äratada. Selline käitumine võib muuta õppetöö nii kaasõpilastele kui ka õpetajatele väga 
raskeks. Eriti teravaks muutuvad probleemid siis, kui ühe klassiõpetaja asemele tulevad 
erinevad aineõpetajad. Sellised lapsed vajavad õpetaja erilist lähenemist ja tähelepanu. Nende 
laste enesehinnang vajab tõstmist. Suurtes klassides ei jätku aga õpetajal piisavalt aega ja 
võimalusi selliste lastega tegelemiseks. Kasvatusraskustega laste klassi suunamine ei ole 
karistus, vaid  pigem ennetav tegevus koolist väljalangemise takistamiseks.  

 

Absoluutsed näitajad koheseks edasiseks uuringuks : 

Väikelapsed:  
� Lalin puudub 12. elukuuks 
� Puuduvad žestid (osutamine, lehvitamine) 12. elukuuks 
� Puuduvad üksiksõnad 16. elukuuks 
� Puudub 2-sõnaline spontaanne fraas (arvesse ei tule kajakõneline fraas) 24. elukuuks 
� MISTAHES kõne v. sotsiaalse oskuse MISTAHES kaotus MISTAHES vanuses  

 

Näitajad konsulteerimise vajadusest 

Väikelapsed  
� Kõrgenenud ärrituvus koos rahunemise raskustega 
� Une probleemid 
� Söömisprobleemid 
� Tähelepanu probleemid 
� Meeleolu regulatsiooni v. modulatsiooni probleemid 
� Sensoorsete protsesside probleemid (üli- v. alatundlikkus erinevate aistingute suhtes) 

 
Kooli-eelses ja nooremas koolieas lapsed  (sõltuvalt arengutasemest) 

� Ei reageeri helidele/häältele 
� Lapsega rääkides pole võimalik saavutada silmsidet 
� Lapse kõne on raskesti mõistetav, kõne areng seiskub v. selles on halvenemise märke 
� Kui kolmeaastase lapse kõne on raskesti mõistetav; laps kasutab vaid üksikuid tegu-, 

omadus- ja määrsõnu; laps ei kasuta mitmust; ei moodusta lihtsaid lauseid 
� Kui nelja-aastane laps ei suuda lauset alustad aja kordab silpe v. sõnu; laps kasutab 

lühikesi, agrammatilisi lauseid; lapse kõnest ei ole alati võimalik aru saada; laps ei suuda 
ka lühidalt rääkida äsja toimunud sündmustest  

 
� Sageli ei pööra tähelepanu detailidele v. teeb hooletusvigu 
� Sageli on raskustes tähelepanu säilitamisel mängu v. ülesande juures 
� Sageli ei näi kuulvat otsest pöörduvat kõnet 
� Sageli ei järgi juhendamist, ei suuda lõpetada oma töid  
� Sageli on raskustes oma ülesannete ja tegevuste organiseerimisel 
� Sageli väldib v. keeldub ülesannetest, mis nõuavad kestvat vaimset pinget 
� Sageli kaotab vajalikke asju (mänguasjad, pliiatsid, raamatud) 
� On kergesti häiritav välistest asjaoludest 
� On sageli unustav igapäevastest tegevustes 
� Sageli vehib kätte ja jalgadega ning niheleb istudes 
� Sageli tõuseb istumast olukordades, kus see on kohatu 
� Sageli jookseb ringi v. ronib olukordades, kus see on kohatu 
� Sageli on raskustes vaiksetes mängudes v. vaba aja tegevustes 
� On sageli liikumises  
� Sageli räägib liiga palju 
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� Sageli vastab enne, kui küsimus on lõpetatud 
� Sageli on raskustes oma järjekorra ootamisel 
� Sageli katkestab v. sekkub teiste tegevustesse 
 
� Puudub arengutasemele vastav võime arendada suhteid eakaaslastega 
� Puudub spontaanne püüd jagada oma rõõmu, huvisid, saavutusi teiste inimestega 
� Märgatavalt on häiritud võime algatad aja säilitada suhteid teiste inimestega 
� Puudub arengutasemele vastav mitmekesine spontaanne kujutlusmäng 
� On hõivatud stereotüüpsest ja korduvast huvide mustrist 
� Paindumatult omandab erilise mittefunktsionaalse rutiini v. rituaalid  
 
� Esinevad tahtmatud, kiired korduvad motoorsed liigutused (silmapilgutused, 

õlakehitused, näogrimassid jms.)  ja/või vokaalsed avaldused (köhatamine, nohistamine 
jms.), millel puudub eesmärk 

 
� Esinevad meeleolu ja afekti muutuse episoodid 
� Muutunud on aktiivsuse üldine tase 

 
Kirjeldatu on vaid osa erinevatest lapse- ja noorukieas avalduvatest probleemidest. Nende 
varajane märkamine tagab sobivate sekkumiste rakendamise pere, haridus- ja 
meditsiinisüsteemi ühises koostöös; parandab erinevate probleemidega toimetuleku oskusi, 
vähendab hilisemaid majandus- ja sotsiaalkulutusi.   
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