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Eesmärk 
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✓ Koroonaviirus levib jätkuvalt jõudsalt ja valmidus haigustunnustega või lähikontaktsena
kohe koju jääda on oluline tegur viiruse leviku tõkestamisel. 

✓ Just väiksema sissetulekuga inimesed on kõige haavatavamad ja ka ühe päeva eest 
saamata jäänud tasu võib mõjutada oluliselt perekonna toimetulekut. Vajadus mõelda 
esmajärjekorras igapäevasele toimetulekule on ka põhjus, miks inimesed esimeste 
kergemate haigusnähtudega veel koju ei jää.

✓ Seejuures on väiksemat töötasu teenivate inimeste hulgas palju eesliinitöötajaid (nt 
müüjad, kassiirid, puhastusteenindajad ja ühissõidukijuhid), kes puutuvad kokku väga 
paljude inimestega. Praegu on tähtis toetada neid olukorras, kus nad peavad tegema 
valikuid kergemate haigusnähtude korral töötamise ja haiguslehele jäämise vahel.



Sihtrühm
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✓ Tallinnas registreeritud tööandjate juures töötab kokku 310 475 inimest.

✓ Haigekassa andmetel on Eestis kuus ligikaudu 40 000 (sh Tallinnas ca 25 000) uut 
haigusjuhtu ehk esmakordset haiguslehe avamist. 

✓ Keskmine haiguspäeva eest makstava hüvitise suurus Tallinna linnas on 26,70 eurot 
(hüvitise määr on 70% töötasust).

✓ Võttes eelduseks, et kõik haiguslehe alustajad taotleksid, siis oleks eelarveline kulu ühes 
kuus 750 000 eurot.



Meetme sihtrühm ja toetuse suurus
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Sihtrühm

✓ Esimese haiguspäeva toetust on õigus saada füüsilisel isikul, kellele on ravikindlustuse 
seaduse alusel kirjutatud välja haigusleht ajavahemikul 25. märtsist 30. aprillini 2021 
järgnevatel juhtudel:

✓ haigestumise, 

✓ tema suhtes kehtestatud karantiini või 

✓ raseduse ajal haigestumise tõttu.

✓ Taotlemise võimalus 25.03 kuni 30.04.2021 alustatud haiguslehtede korral. 

✓ Taotlusi saab esitada alates 15. aprillist.

Toetuse suurus

✓ esimese haiguspäeva toetus on 30 eurot (sotsiaaltoetus)



Taotlemise korraldus 
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✓ Töötaja haigestub ja pöördub perearsti poole, kes avab haiguslehe. 

✓ Tööandja esitab haigekassale vajalikud andmed ning kinnitab haiguslehe. 

✓ Töötaja esitab universaaltoetuste infosüsteemis taotluse ja lisab sellele eesti.ee-st 
töövõimetuslehe väljavõtte 

✓ Süsteem kontrollib taotleja elukoha andmeid rahvastikuregistrist ning töövõimetuslehe 
andmeid haigekassa infosüsteemist (töövõimetuslehe periood, liik (põhjus).  

✓ Taotlus + faili puhul teeb otsuse ametnik. Mõlema olemasolul teeb süsteem positiivse 
otsuse ning valmistab ette maksekorralduse. 

✓ LOV kinnitab makse ning makse andmed liiguvad automaatselt väljamaksele Tallina 
SAP pangaliidese kaudu. 

✓ Negatiivse otsuse korral teeb LOV ametnik keeldumise otsuse akti. 



Küsimusi?



Tallinna linna 
abinõud vaimse

tervise
toetamiseks



Vaimne tervis ühiskonnas
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✓ Igal neljandal inimesel maailmas on elu jooksul vähemalt üks vaimse tervise häire –
aga enamik neist pole diagnoositud ega ravitud.

✓ Umbes 10% lastel vanuses 1–15 aastat on mõnel eluperioodil vaimse tervise 
probleeme.

✓ Paljud vaimsed häired on ennetatavad, enamik on ka ravitavad.

✓ Kulutused vaimse tervise probleemidele moodustavad hinnanguliselt 3–4% SKP-st
(tervishoiu ja sotsiaalteenuste maksumus). Lisaks veel töötus, töövõime alanemine, 
mõjud perekonnale ja hooldajatele, kriminogeensusele ja turvalisusele, enneaegne 
suremus – see kõik on vaimse tervise häirete mittemõõdetav maksumus.

✓ Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul suureneb vajadus vaimse tervise ja 
psühhosotsiaalse toetuse järele lähiaastatel oluliselt.



Vaimne tervis ühiskonnas

9

✓ Riigikantselei läbiviidav Covid-19 seireuuring märtsis 2021 näitas, et: kolmandik 
täiskasvanutest on suures või väga suures stressis; märtsi alguses tunnetasid stressi 
suurel või väga suurel määral kõige rohkem 25-34. aastased elanikud (46%), aga ka 
noored, 15-24-aastased (36%).

✓ Mehed sooritavad suuremal hulgal enesetappe (Eestis 3–5 korda enam kui naised), 
naised aga teevad rohkem enesetapukatseid. (viimane statistika Eestis: 100 000 
elaniku kohta 18,4 enesetapujuhtu aastas)



Laste ja perede toetamise võimalused vaimse tervise 
murede korral
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✓ Tallinna lapsed ja pered saavad peamiselt abi vaimse tervise toetamisel

✓ Tallinna Perekeskus (lastega peredele psühholoogilist nõustamist), 

✓ EELK Perekeskus (perenõustamine), 

✓ Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus (vaimse tervise kabineti teenus-
hinnatakse psühhiaatri konsultatsiooni vajadus, teraapiate vajadus jm), 

✓ PERH psühhiaatria laste ja noorukite osakond (erinevate teraapiate võimalus, 
sh pereteraapia), 

✓ Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT on kompleksteenus, mida rahastab riik, 
teenuse osutajateks erinevad teenusepakkujad, kellel moodustatud 
rehabilitatsioonimeeskond)



Tallinna Perekeskus
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✓ Tallinna Perekeskusesse pöörduvate perede arv on tõusnud ning kõikidele 
soovijatele meil kahjuks aega psühholoogi vastuvõtule pakkuda ei ole. 

✓ Perekeskus kaardistas jaanuari ja veebruari jooksul pered, kellele psühholoogilise 
nõustamise aegu ei jätkunud ning kes jäid uusi või vabanevaid aegu ootama:

✓ konsultatsioonile pääsesid pöördujatest ca pooled (50-65 perekonda) ning

✓ registreerumise uut võimalust jäi igakuiselt ootama ca 55-60 perekonda. 

✓ Kui pere broneeringu saab, on tal võimalik nõustamisele tulla 2-30 päeva sees. Vabu 
aegu ootama jäävate perede hulk kasvab suure tõenäosusega veelgi, sest eelmiste 
aastate kogemus näitab, igal kevadel (aprill, mai) nõustamist soovivate perede arv 
kasvab.



EELK Perekeskus 
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✓ Peamiseks sihtgrupiks on Eesti vähekindlustud pered, kelle niigi haavatav olukord 
ühiskonnas on aastase üleriigilise eriolukorraga (covid-19 levik) tõttu muutunud 
väga kriitiliseks: lapsevanemad on vaimselt ja füüsiliselt kurnatud, kodus aitavad 
lapsi distantsõppega peamiselt emad, tehes seda lisaks oma põhitööle. 

✓ Peredes tekivad ärevuse kasvades suured pinged ja peretülid, millel on reaalne oht 
kulmineeruda perevägivallaks. 

✓ Samuti on tõusnud nõudlus laste ja noorukite loovteraapia ning täiskasvanute 
vägivalla tõkestamise teenuse osas. 

✓ EELKP viib kohtumisi läbi telefoni teel ja videosilla vahendusel juhul, kui see on 
kliendi jaoks tehniliselt ja korralduslikult võimalik. 

✓ Kriisiolukorras on klientide jaoks väga oluline saada teenusele 1 kuu jooksul, mis 
hetkolukorras ei ole kättesaadav. Teenusele jõudmine 2-3 kuud.



Laste ja perede vaimse tervise toetamine
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✓ Kokkuvõtvalt:

✓ Olukord on kriitiline: psühholoogi jt nõustamis- ja teraapiateenustel pikad 
järjekorrad. Lapsed, täiskasvanud ja pered vajavad abi rutem

✓ Sellest tulenevalt planeerime linna poolt täiendavat rahastust, et tagada parem 
teenuste kättesaadavus:

✓ Tallinna Perekeskus

✓ Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

✓ Täiendavate erapakkujate kaasamine



Tallinna Vaimse Tervise Keskus
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✓ Vaimse tervise teenused psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele ja nende 
peredele:

✓ Erihoolekandeteenused (2020.a 400 inimest)

✓ Sotsiaalne rehabilitatsioon (2020.a 366 inimest)

✓ Tööalane rehabilitatsioon (2020.a 163 inimest)

✓ Kogemusnõustamine

✓ Tugiteenus (kogukonnatöömeeskond, teraapiakeskus, Lasnamäe tegevuskeskus ja Haabersti klubimaja)

✓ Vaimse tervise probleemidest näeme kõige rohkem seda, et depressiooni- ja 
ärevuseilminguid on rohkem kui tavaliselt - kindel roll on selles pikale veninud 
koroonaviirusel. 

✓ Viiruse tõttu pidanud oma tööd ka ümber korraldama (kaugetel nõustamised, grupi 
suurused.



Kriisi- ja nõustamistelefonid

15

Tallinna psühholoogilise kriisiabi nõustamistelefon (MTÜ Eluliin) 631 4300 

✓ avatud E-K 12-19, N-R 15-19.  Kõikidele tallinlastele. Põhimured: avariid, õnnetused, 
psühhotraumad, pikaajalised kriisid. Vastuvõtte teevad psühholoogid.

✓ Trend eluliinis- masendusse langenud inimesed kuna elu on piiratud: pereüritused jäävad ära, perele 
juurdepääs puudub, nakatumishirm, sotsiaalliinis töötavate eesliini töötajate tööalane traumeeritus, 
nõustamine/toetamine kasvanud. 

✓ Noorukid (16-18) pöörduvad ka järjest rohkem – suhteprobleemid, seksuaalsuhted, kehvad suhted 
vanematega, vanemate lahkuminekud, 

✓ Arvuliselt 2020 pöördus 1179 naist ja 394 meest.

Hingehoiutelefon 116 123

✓ Üksindustunde leevendamiseks

✓ Teenus on tasuta ning kättesaadav kõigile 24/7. 

✓ Telefonilt saab abi eesti, vajadusel ka vene ja inglise keeles.



SA Tallinna Koolitervishoid 
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✓ Õpilaste korraliste läbivaatuse käigus vaimse tervise probleemide selgitamine 
vestluse alusel

✓ Covid19 tingimustes lastevanemate veebipõhine nõustamine, mis on osutunud 
populaarseks

✓ Probleemsete õpilaste puhul koostöö kooli psühholoogiga

✓ Edasiselt kavandatakse kooliõde-lapsevanem veebiliini jätkamist individuaalsete 
vaimse tervise probleemide lahendamiseks



Linna sotsiaalvaldkonna töötajate toetamine
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✓ Tööstressiga toimetulekuks ja läbipõlemise ennetamiseks on linna personaliteenistuse 
kaudu võimalik saada psühholoogilist nõustamist:

✓ koostööpartner Meeletervis OÜ 

✓ pakub (töö)psühholoogilist nõustamist, mida viib läbi kas tööpsühholoog, 
psühholoog või karjäärinõustaja. Nõustamist pakutakse ka videosilla 
vahendusel. 

✓ Supervisiooni võimaldamine linna sotsiaaltöötajatele (piloot) :

✓ Linnaosade sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatel (võimalus loodud, STA eelarve 14 000, 
kaardistatud vajajaid ca 60 töötajat)

✓ Nägemus järgnevalt laiendada koduteenuse hooldustöötajatele, päevakeskuste 
töötajatele jne

✓ Psühholoogilise ja muu nõustamise vajaduse kaardistamine



Tänan 
kuulamast!

Küsimusi?


