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VTK visioon
Pärnu Maakonnas tegutseb laste ja noote vaimse tervise 
keskus, mis koondab endas tegevusi ja teenuseid ning ühtlasi 
omab koordineerivat rolli maakonna laste vaimse tervise 
kujundamises, jälgimises, toetamises ja parandamises. 

Keskuse tegevusfilosoofia tugineb teadmistepõhisel
lähenemisel, vastava valdkonnaga tegelevate institutsioonide 
koostööl ja keskus tegutseb süsteemse ja kompleksse 
tervikuna.



VTK koht haigla struktuuris





VTK eesmärgid

– Vaimse tervise keskuse eesmärkideks on:
• Laste ja noorukite vaimse tervise teenuste arendamine 

ja edendamine;

• teenuste kättesaadavuse parandamine regionaalsel 
tasandil;

• võrgustikutöö arendamine;

• vaimse tervise alaste koolituste läbiviimine ja 
teadlikkuse tõstmine vaimse tervise probleemidest; 

• laste ja noortega kokkupuutuvate spetsialistide 
pädevuse tõstmine koolitustegevuste ja supervisioonide 
kaudu;

• koostöö arendamine sotsiaal-, haridus- ja 
meditsiinivaldkonna vahel.



VTK töövaldkonnad

– Laste ja lapsevanemate esmane vaimse tervise alane nõustamine sh probleemi 

määratlemine ja varasemate sekkumiste kaardistamine

– Vajalike sekkumiste planeerimine (sh keskuse pakutavad ja sidusvaldkondade 

asutustes pakutavad teenused) ja teenustele suunamine sh kokkulepped 

teenuste pakkujatega

– Keskuses pakutavad teenused:

• sotsiaalnõustamine;

• Laste psühhoteraapiad/psühholoogiline nõustamine (loovteraapia meetodid);

• pereteraapia;

• grupinõustamine;

• konsultatsioon.

– Juhtumikorraldusliku töö esmasest kontaktist tulemuste hindamiseni läbiviimine.

– Juhtumipõhine võrgustikutöö meditsiini-, hariduse- ja sotsiaalvaldkonna 

spetsialistidega

– Koostöö lastekaitsesüsteemi, haridusvaldkonna ja kohalike omavalitsustega.

– Arstide, meditsiinipersonali ja teiste erialaspetsialistidega konsulteerimine 

patsiendiga seonduvate probleemide osas.



VTK-sse pöördumise põhjused:

• Käitumisprobleemid

• Peresuhete probleemid

• Ärevus, hirmud

• Õppimis- ja keskendumisraskused

• Psühhosomaatilised vaevused

• Suhtlemisprobleemid

• ...



Kuidas kliendid meieni jõuavad?

Enim –kohaliku omavalitsuse 
lastekaitsetöötaja/sotsiaaltöötaja 
suunamisel/soovitusel, psühhiaatri suunamisel, 
ise pöördudes. 

Veel on suunajateks - lastearstid, 
klassijuhatajad, psühholoogid, kooli 
sotsiaalnõustajad, õppenõustamiskeskuse 
spetsialistid, lasteaia õpetajad, politseinikud ja 
ohvriabi töötajad, prokuratuur



VTK teenuste mudel



VTK klienditeekond
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*koostanud Anna-Liisa Delgado 
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VTK teenused numbrites 2018a

Haigekassa teenus (raviteenused) Osutatud teenuste maht 2018. aastal

Laste- ja noorukite psühhiaatri vastuvõtud 1393

Laste kognitiivse funktsiooni uuring 38 uuringut

Laste individuaalne psühhoteraapia 480 seanssi

Pereteraapia/ kliinilise psühholoog 91 seanssi

Vaimse tervise õe vastuvõttud/uuringud 152

Teenuseid kokku: 2245

Haigekassa rahastus: 94 698.- eurot

VTK teenus (sekkumismeede) Osutatud teenuste maht 2018. aastal

Juhtumikorraldus 964

Võrgustikutöö 259

Laste individuaalne psühhoteraapia 1203 seanssi

Pereteraapia 539 seanssi

Teenuseid kokku: 2965

POL ja Pärnu linna rahastus: 103 950.- eurot

(sh 60 996,- eurot Pärnu linn)



 

*Ambulatoorsete 

psühhiaatriliste teenuste 

osutamine, arendamine

* Lastega töötavate 

spetsialistide koolitamine ja 

võrgustikutöö toetamine

* Laste vaimse 

tervise valdkonna 

koordineerimine

*Vaimse  tervise info ja 

teenuste kättesaadavuse 

parandamine



VTK teenusekasutajate elukoht 

2018 aastal

Pärnu
62,5%

Tori
20,8%

Põhja-Pärnumaa
6,4%

Häädemeeste
4,5%

Saarde
4,1% Lääneranna

1,3% Kihnu
0,2%



VTK lisategevused

• Imeliste aastate lastevanemate koolitusprogrammi on 2018.aastal 

osales 14 lastevanemat, kasusaajad olid nende vanemate 19 last (17 last 

Pärnu linnast, 1 laps Saarde vallast ja 1 laps Põhja-Pärnumaa vallast).

Koolitus ja lastevanemate nõustamine kestis 10 nädalat (10 korda 

tugigruppi kohtumist ning iganädalane täiendav individuaalne lapsevanema 

vanemlusnõustamine. Koolitust finantseeris Tervise Arengu Instituut. (2019 

planeeritud 3 uut gruppi).

• Lisategevustena osutab VTK koolitusi ning vahendab supervisioone. 

• 2018. aastal on VTK osutatud supervisioone keskuse spetsialistidele 299 

tunni ulatuses  ning supervisioone koolidele (tasuline teenus) 41,50 tunni

ulatuses. 

• Aruandeperioodil on korraldatud kuus koolitust koolides ja 

noortekeskustes, mis on olnud tellija poolt tasustatud. 



Meeskond:
VTK koosseis

• Psühhoterapeudid: 6 spetsialisti (1,5 ametikohta)

• Pereterapeudid: 2 spetsialisti (1 ametikoht)

• Juhtumikorraldajad: 2 spetsialisti (1,5 ametikohta)

• Ekspert-superviisor: 1 spetsialist (0,15 ametikohta orienteeruvalt, 

käsundusleping)

• Juhtimine: 0,25 ametikohta 

• Õde: 1 spetsialist (orienteeruvalt 0,25, reh.üksuse koosseisus)

Laste psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseis: 

• Laste ja noorukite psühhiaatrid: 2 arsti

• Laste kliiniline psühholoog: 1 spetsialist

• Laste vaimse tervise õde: 1 spetsialist





Alternatiivid?



Alternatiivid?



3 viimast slaidi: allikas Anniki Lai 

„INTEGREERITUD LÄHENEMINE LASTE VAIMSE TERVISE TOETAMISEL“ 

VATEK töötoad 2018



Ristiku Tervisekeskus!



Koostöö jätkamise soovid 2019

Samas mahus teenuste jätkamise maht 112 000 €

Juhtumikorraldus 1,5 ametikoha ulatuses 350-400 klienti aastas

Pereteraapia 1,0 ametikoha ulatuses 500-530 seanssi aastas

Loovteraapia teenused 1,5 ametikoha ulatuses 1350-1400 seanssi aastas

Suurendatud mahus teenuste jätkamise lisa maht +46 000 €

lisa juhtumikorraldus 0,5 ametikoha ulatuses 200-215 lisaklienti aastas

lisa pereteraapia 0,5 ametikoha ulatuses 250-265 lisaseanssi aastas

Loovteraapia teenused 1,0 ametikoha ulatuses 900-930 lisaseanssi aastas



TÄNAME KUULAMAST!

http://www.ph.ee/vtk

vtk@ph.ee

• Juhtumikorraldaja Anna-Liisa Delgado (Pärnu
linn) – 5308 0435. 

• Juhtumikorraldaja Kristjan Õunpuu 
(Pärnumaa) – 5886 2044

• Pereterapeut Ülle Pikma – 5305 5154

• Laste vaimse tervise õde ja psühhiaatrid–
Registratuur 4473 296

http://www.ph.ee/vtk
mailto:vtk@ph.ee

