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Iga enesetapp on traagiline. Üle 800 000 inimese sureb 

enesetapu tõttu ning iga surma kohta on palju enesetapukat-

seid. Enesetapu mõju perele, sõpradele ja ühiskonnale on 

laastav ning laiaulatuslik ka pikka aega pärast seda, kui 

lähedane inimene on endalt elu võtnud. 

Paraku ei peeta enesetappu tihtipeale oluliseks rahvatervise 

probleemiks. Hoolimata enesetappude ja nende ennetamise 

uuringutest ja teadmistest on teema endiselt tabu ja häbiväärne, 

tihti ei otsi inimesed abi või jäävad murega üksi. Isegi kui 

inimesed otsivad abi, ei suuda paljud terviseasutused pakkuda 

õigeaegset ja tõhusat abi. 

Siiski on enesetappe võimalik ennetada. See aruanne julgustab 

riike jätkama ennetustööd ja asetama enesetappude 

ennetustöö prioriteetide hulgas kõrgemale kohale, olenemata 

sellest, milline on riigis praegu enesetappude tase või milliseid 

ennetustegevusi juba tehakse. Õigeaegse ja tõhusa sekkumise, 

ravi ja toetuse abil on võimalik ennetada nii enesetappe kui ka 

enesetapukatseid. Enesetappude koorem ei ole aga üksnes 

tervisesektori õlul – see mõjutab mitmeid valdkondi ja kogu 

ühiskonda. Et alustada edukalt teekonda enesetappude 

ennetamise poole, peaksid riigid võtma laiahaardelisema 

käsitluse ning kaasama eri eluvaldkondi ja nendega seotud 

tähtsamaid isikuid. 

WHO „Vaimse tervise tegevuskava 2013–2020“ kohaselt on 

WHO liikmesriikide üks eesmärke vähendada 2020. aastaks 

riikides enesetappude hulka 10% võrra. 2008. aastal algatatud 

WHO vaimse tervise edendamise programmis on enesetappu-

dega tegelemine üks prioriteete ning programm annab riikidele 

ennetustööga tegelemiseks tõenduspõhiseid juhiseid. 

Selle taustal on mul rõõm esitleda seda aruannet 

„Enesetappude ennetamine: globaalse tähtsusega ülesanne“. 

Aruanne tugineb varasematele töödele ja annab tuleviku 

tarbeks kaks põhiaspekti: globaalsed teadmised enesetappude 

ja enesetapukatsete kohta selleks, et juhendada valitsusi, 

poliitikakujundajaid ja olulisi osalisi, ning rakendatavad 

tegevused riikidele, mis põhinevad riigi olemasolevatel 

ressurssidel. Lisaks on see hea abimaterjal, et välja töötada 

laiahaardeline mitut valdkonda hõlmav strateegia, mis aitab 

enesetappe tõhusalt ennetada.

Iga elu, mis on kaotatud enesetapu tõttu, on üks elu liiga palju. 

Edasi tuleb liikuda üheskoos ja tegutsema peab kohe. Kutsun 

üles kõiki osalisi muutma enesetappude ennetustöö 

prioriteediks.

Dr Margaret Chan

peadirektor

Maailma Terviseorganisatsioon

EESSÕNA
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SISSEJUHATUS

Enesetappe on võimalik ennetada. Sellest hoolimata sureb iga 

40 sekundi järel kuskil maailmas inimene enesetapu tagajärjel 

ning veelgi rohkem inimesi teeb enesetapukatse. Enesetapud 

toimuvad kõikjal maailmas ja igas vanuses. Märkimisväärne on 

fakt, et 15–29-aastaste seas on enesetapp teine levinuim 

surmapõhjus üle kogu maailma. 

Enesetapp mõjutab kõige haavatavamaid rahvastikust ning 

leiab väga tihti aset ühiskonnagruppides, mis on juba kõrvale 

jäetud ja diskrimineeritud. Tegemist ei ole suure rahvatervisep-

robleemiga mitte üksnes arenenud maades. Tegelikult toimub 

enamik enesetappe väikese ja keskmise sissetulekuga maades, 

kus puuduvad tihti ressursid ja teenused, et abivajajaid 

tuvastada, ravida ja toetada. Need rabavad faktid ja õigeaegse-

te ennetusmeetmete rakendamise puudumine teevad 

enesetapust rahvusvahelise rahvatervise probleemi, millega 

tuleb viivitamata tegeleda.

See aruanne on esimene WHO sellelaadne väljaanne ja annab 

olemasolevatest teadmistest ülevaate mugavas formaadis, et 

oleks võimalik kohe tegutseda. Aruande eesmärk on 

suurendada teadlikkust enesetappude ja enesetapukatsete 

tähtsuse kohta rahvatervise seisukohast ning seada 

enesetappude ennetamine olulisemale kohale rahvastiku tervise 

probleemidega tegelemisel. Aruanne püüab julgustada ja 

toetada riike arendama või tugevdama laiahaardelisi 

enesetappude ennetuse strateegiaid mitmes valdkonnas. 

Üleriigiliseks enesetappude ennetuse strateegia rakendamiseks 

on hädavajalik valitsuse aktiivne tegutsemine eestvedajana, 

kuna valitsus suudab kaasata erinevaid osalisi ja huvirühmi, kes 

muidu ei pruugi selles valdkonnas koostööd teha. Valitsustel on 

ka võimalus arendada ja tugevdada seiret ning edastada 

tegutsemiseks vajalikke andmeid. Aruanne annab praktilisi 

nõuandeid strateegilisteks tegevusteks, mida valitsused võivad 

ette võtta oma ressursside ja olemasolevate enesetapu 

ennetuse strateegiate alusel. Aruandest leitavad sekkumisviisid 

on tõenduspõhised, soodsad ja tõhusad, sobides isegi 

ressursivaestele piirkondadele. 

Selle väljaande loomine poleks olnud võimalik ilma ekspertide ja 

partnerite märkimisväärse panuseta. Täname neid nende olulise 

töö ja toetuse eest. 

Aruande eesmärk on olla teabeallikas, mis võimaldab 

poliitikakujundajatel ja teistel osalistel teha enesetappude 

ennetamisest prioriteet. Üksnes siis on võimalik riikidel tegeleda 

probleemiga õigel ajal ja tõhusalt ning kaotada kannatused, 

mida põhjustavad enesetapud ja enesetapukatsed inimestele, 

peredele, kogukondadele ja ühiskonnale tervikuna.

Dr Shekhar Saxena

direktor, vaimse tervise ja

uimastite kuritarvitamise osakond

Maailma Terviseorganisatsioon

Dr Etienne Krug

direktor, vägivalla ja vigastuste

ennetamise osakond

Maailma Terviseorganisatsioon
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Sissejuhatus

2013. aasta mais kiitis 66. Maailma Terviseassamblee heaks 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esimese vaimse tervise 

tegevuskava. Tegevuskava üks olulisi osasid on enesetappude 

ennetamine, eesmärgiga vähendada 2020. aastaks riikides 

enesetappude hulka 10% võrra (1). Pole ühte ühist selgitust, 

miks inimesed enesetapu tõttu surma saavad. Paljud 

enesetapud toimuvad impulsiivselt ning lihtne ligipääs 

enesetapu sooritamise vahenditele, nagu pestitsiidid või 

tulirelvad, võivad olla otsustav tegur elu ja surma vahel. 

Sotsiaalsed, psühholoogilised, kultuurilised ja muud tegurid 

võivad viia inimese suitsiidikäitumiseni, kuid vaimse tervise 

häireid ja suitsiidi ümbritsev tabu tähendavad, et paljud 

inimesed tunnevad end võimetuna abi otsida. Hoolimata 

tõendusmaterjalidest, mis viitavad asjaolule, et paljud surmad 

on ennetatavad, on enesetaputeema liiga tihti valitsuste ja 

poliitikakujundajate jaoks vähetähtis. Selle aruande eesmärk on 

tõsta enesetappude ennetamine rahvusvaheliselt rahvatervise 

probleemide hulgas tähtsamale kohale ning suurendada 

teadlikkust enesetappude kui rahvatervise probleemi kohta. 

Aruanne koostati rahvusvahelise konsultatsiooni käigus ning 

see tugineb süsteemsetele andmetele, tõendusmaterjalide 

analüüsile ning partnerite ja asjaosaliste panusele.

Enesetappude ja enesetapukatsete 
epidemioloogia globaalselt

2012. aastal toimus üle kogu maailma umbes 804 000 

enesetappu ehk vanuse järgi standardituna tähendab see 

aastas 11,4 enesetappu 100 000 elaniku kohta (15,0 meeste ja 

8,0 naiste seas) kogu maailmas. Kuna enesetapp on tundlik 

teema ja mõnes riigis lausa ebaseaduslik, on väga tõenäoline, 

et tegelikult on enesetapust tulenevate surmade hulk suurem. 

Riikides, kus peetakse korrektset surma põhjuste registrit, 

võidakse enesetappu tihti ekslikult liigitada õnnetuste või muude 

surmapõhjuste alla. Enesetapu registreerimine on keeruline 

toiming, mis hõlmab mitmeid ametiasutusi, sh 

õiguskaitseorganeid. Riikides, kus surmasid ei registreerita 

usaldusväärselt, võivad enesetapud jääda üles märkimata.

Jõukamates riikides sureb enesetapu tõttu kolm korda rohkem 

mehi kui naisi, kuid väikese ja keskmise sissetulekuga riikides 

on meeste ja naiste vaheline suhtarv palju väiksem – 1,5 meest 

naise kohta. Rahvusvaheliselt moodustavad enesetapud 50% 

kõikidest vägivaldsetest surmadest meeste seas ja 71% naiste 

seas. Vanuse poolest on enesetapukordajad kõrgeimad nii 

meeste kui naiste puhul peaaegu kõikjal maailma inimeste 

hulgas, kes on vanemad kui 70 eluaastat. Mõnes riigis on 

enesetapukordajad kõrgeimad noorte hulgas ja rahvusvaheliselt 

on enesetapud 15–29-aastaste noorte surma põhjustajana 

teisel kohal. Kõige levinumad enesetapu sooritamise meetodid 

rahvusvaheliselt on pestitsiidide manustamine, poomine ja 

tulirelvade kasutamine, kuid kasutatakse ka palju teisi 

meetodeid. Tihti sõltub meetodi valik konkreetsest 

rahvastikurühmast.

Iga enesetapu kohta on igal aastal palju inimesi, kes sooritavad 

enesetapukatse. Märkimisväärne on asjaolu, et eelnev 

enesetapukatse on tähtsaim enesetapu riskitegur kogu 

rahvastiku hulgas. Efektiivse enesetappude ennetuse jaoks on 

vajalik nii enesetappude kui ka enesetapukatsete puhul 

tõhusam andmete kättesaadavus surma põhjuste registrist, 

haiglatest ja uuringutest ning nende andmete kvaliteet. 

Enesetappude ennetuse puhul on tähtis piirata ligipääsu 

enesetapu sooritamise vahenditele. Vahendite piiramiseks 

(näiteks pestitsiidide ja tulirelvade kättesaadavuse piiramiseks 

või sildadele barjääride paigaldamiseks) on vaja mõista meetodi 

eelistusi eri ühiskonnagruppides ning tõhus ennetustöö sõltub 

mitme valdkonna koostööst.
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Riski- ja kaitsetegurid ning sekkumine

Inimese haavatavust suitsiidikäitumisele suurendavad tihti 

mitmed riskitegurid üheskoos. 

Riskitegurid, mis on seotud tervishoiusüsteemi ja ühiskonnaga 

üldiselt, on näiteks raskused ravivõimalustele ligipääsemisega ja 

vajaliku ravi saamisega, hõlbus ligipääs enesetapu sooritamise 

vahenditele, sobimatud meediakajastused, kus näidatakse 

enesetappe sensatsiooniliselt, suurendades seeläbi Wertheri 

efekti (jäljendavaid enesetappe), ning tabu, mis ümbritseb 

suitsiidikäitumise või vaimse tervise häirete ja uimastisõltuvuse 

probleemide korral abi otsimist.

kultuurilise kohanemisega seotud stress (põlisrahvastiku või 

pagulaste seas), diskrimineerimine, isoleerituse tunne, 

riskitegurite hulgas on eelnevad enesetapukatsed, vaimse 

tervise häired, alkoholi liigtarvitamine, varaline kaotus, krooniline 

valu ja enesetapujuhtumid suguvõsas.

Nende riskidega võitlemiseks on kolme tüüpi strateegiaid. 

Universaalsed ennetusstrateegiad, mis on loodud kogu 

rahvastiku jaoks, võivad näiteks parandada tervishoiuteenuste 

kättesaadavust, suurendada teadlikkust vaimse tervise 

tähtsusest, vähendada alkoholi liigtarvitamist, piirata enesetapu 

sooritamise vahendite kättesaadavust või edendada 

vastutustundlikku meediakajastust. Valikuliste ennetusstrateegia-

te sihtrühm on haavatavad inimrühmad, näiteks inimesed, kes on 

kannatanud trauma või kuritarvitamise tõttu, on olnud mõjutatud 

leinavad inimesed. Nende rühmade abistamiseks koolitatakse 

näiteks nn väravavalvureid, kes aitavad haavatavaid rühmi ning 

pakuvad abiteenuseid, nagu telefoniabi (eluliin). Näidustatud 

ennetusstrateegiate sihtrühm on konkreetsed haavatavad 

inimesed. Selle käsitluse strateegiate seas on kogukonna tugi, 

tervishoiuasutusest lahkumise järgsed tugiteenused, 

tervishoiutöötajate koolitamine ja treenimine, vaimse tervise 

häirete ja sõltuvusprobleemide parem tuvastamine ning 

käsitlemine. Ennetustegevusi saab tugevdada ka kaitsetegurite, 

nagu tugevate isiklike suhete, isikliku uskumusesüsteemi ja 

positiivsete toimetulekustrateegiate julgustamise kaudu.

Enesetappude ennetuse
praegune olukord

Teadmised suitsiidikäitumise kohta on viimaste aastakümnete 

jooksul tohutult kasvanud. Uurimused on näidanud bioloogiliste, 

psühholoogiliste, sotsiaalsete, keskkondlike ja kultuuriliste 

tegurite vastastikmõju tähtsust suitsiidikäitumise kujundamisel. 

Samal ajal on epidemioloogia aidanud tuvastada mitmeid 

enesetapu riski- ja kaitsetegureid nii kogu rahvastiku kui ka 

riskirühmade hulgas. Ilmseks on saanud ka kultuurilised 

erinevused enesetapuriskis – kultuur mängib rolli nii riski 

suurendamisel kui ka suitsiidikäitumise eest kaitsmisel.

Poliitilisest vaatevinklist on praegu teadaolevalt 28 riigil riiklikud 

enesetappude ennetamise strateegiad ning iga aasta 10. 

septembril toimub üleilmne enesetappude ennetamise päev, 

mida korraldab Rahvusvaheline Suitsiidiennetuse Assotsiatsioon 

(IASP). Lisaks on loodud mitmeid enesetappude uurimise 

üksuseid ning toimub hulgaliselt akadeemilisi kursuseid, mille 

keskne teema on enesetapud ja nende ennetamine. Praktilise 

abi jaoks tehakse koostööd tervishoiuspetsialistidega, et 

parandada suitsiidikäitumise hindamist ja käsitlemist, mitmel 

pool on loodud leinajate tugirühmad ning koolitatud 

vabatahtlikud aitavad nõustamistööga interneti ja telefoni teel. 

Viimase poole sajandi jooksul on mitmes riigis enesetapud 

dekriminaliseeritud, mistõttu on suitsiidikäitumisega inimestel 

palju lihtsam abi otsida.

Kõikehõlmava tegevuskava loomine 
enesetappude ennetamiseks

Süsteemne viis reageerida enesetappudele üle riigi on riikliku 

enesetappude ennetamise tegevuskava loomine. Riiklik 

tegevuskava näitab selgelt, et valitsus on pühendunud 

enesetaputemaatikaga tegelemisele. Tüüpiline riiklik tegevuskava 

hõlmab eri ennetusstrateegiaid, nagu jälgimine, ligipääsu 

piiramine enesetapumeetoditele, meedia juhised, häbimärgistatu-

se (stigma) vähendamine ja teadlikkuse suurendamine nii 

avalikkuse kui ka tervishoiu-, haridustöötajate, politsei ja teiste 

asjaosaliste seas. Meetmete hulka kuuluvad tavaliselt ka 

kriisisekkumise teenused ja juhtumijärgne sekkumine.

Riikliku enesetappude ennetamise tegevuskava väljatöötamisel 

on tähtis muuta ennetustöö prioriteetseks mitmes valdkonnas – 

lisaks tervishoiusektorile ka haridusvaldkonnas, tööhõives, 

sotsiaaltöös, justiitssüsteemis jne. Tegevuskava tuleks kohaldada 

iga riigi kultuurilise ja sotsiaalse konteksti järgi, selgitades välja 

parimad tegevus- ja sekkumisviisid. Ressursse tuleks jagada nii 

lühiajaliste kui ka pikaajaliste eesmärkide tarbeks, planeerimine 

peab olema tõhus ning tegevuskava tuleks regulaarselt hinnata, 

kasutades hindamistulemusi tulevaste tegevuskavade 

koostamiseks. 

Riikides, kus ei ole veel täielikult välja töötatud kõikehõlmavat 

riiklikku tegevuskava, ei tohiks seda pidada takistuseks 

enesetappude ennetusprogrammide rakendamisel, kuna need 

aitavad kaasa üleriigilise reageeringu loomisele. Sellised suunatud 



09

programmid aitavad tuvastada enesetapuriskile haavatavaid 

gruppe ja parandavad niisuguste gruppide jaoks teenustele ja 

ressurssidele ligipääsu.

Enesetappude ennetamise
tulevikusuundumused

Tervishoiuministritel on oluline eestvedaja roll eri sektorite 

huvirühmade kokkutoomisel oma riigis. Riikides, kus pole veel 

kindlaks määratud tegevusi enesetappude ennetamiseks, tuleb 

keskenduda huvirühmade otsimisele ja tegevuste 

väljaarendamisele seal, kus on selleks suurim vajadus või kus 

juba leidub olemasolevaid ressursse. Selles staadiumis on tähtis 

tagada ka jälgimissüsteem. Neis riikides, kus on juba mõned 

enesetappe ennetavad tegevused korraldatud, tuleks teha 

olukorra analüüs, mis saab viidata murekohtadele. Juba 

võrdlemisi laiahaardelise riikliku tegevuskavaga riikides tuleks 

keskenduda selle rakendamise hindamisele ja parendamisele, 

teadmiste täiendamisele uute andmetega ning tulemuslikkuse ja 

tõhususe arendamisele. 

Edasi liikudes tuleb kaaluda kahte asjaolu. Esiteks, enesetappu-

de ennetuse tegevusi tuleks teha samal ajal, kui kogutakse 

andmeid. Teiseks, isegi kui on tunne, et riik ei ole veel valmis 

riikliku ennetusstrateegia rakendamiseks, võib huvirühmadega 

konsulteerimine tekitada huvi ja luua muutusteks sobiva 

keskkonna. Üleriigilise vastukaja loomise käigus pühenduvad 

huvirühmad asjale rohkem, julgustatakse avalikke kõnelusi 

häbimärgistatuse (stigma) ümber, tuvastatakse haavatavad 

grupid, leitakse uuringu prioriteedid ning suurendatakse nii 

avalikkuse kui ka meedia teadlikkust.

Indikaatorid, mis mõõdavad strateegia rakendamise tõhusust, 

võivad olla näiteks:

• enesetapukordaja vähenemine;

• edukalt rakendatud enesetappude ennetamisele suunatud 

sekkumiste hulk;

• haiglaravi vajanud enesetapukatsete hulga vähenemine.

WHO „Vaimse tervise tegevuskavast 2013–2020“ (1) juhinduvad 

riigid võivad eesmärgiks seada enesetappude hulga 

vähendamise 10% võrra. Paljud riigid soovivad enesetappude 

hulka vähendada sellest rohkemgi. Pikas perspektiivis on aga 

riskide vähendamine vaid üks osa enesetappude vähendamisest. 

Tulevikku aitab kujundada kaitsemeetmete edendamine – 

organisatsioonid, kes pakuvad tuge ja suunavad abivajajaid 

õigesse kohta, pere ja lähedased pakuvad rohkem tuge ja 

sekkuvad tõhusalt, sotsiaalses õhkkonnas ei ole abi otsimine 

enam tabu ja julgustatakse avalikku diskussiooni sel teemal.

Põhisõnumid

Enesetappudel on kõrge hind. Igal aastal sureb enam kui 800 

000 inimest enesetapu tõttu ning see on teine peamine 

surmapõhjus 15–29-aastaste seas. Eksperthinnangu kohaselt 

on iga enesetapu tõttu surnud täiskasvanu kohta 20 inimest, 

kes on teinud enesetapukatse. 

Enesetappe on võimalik ennetada. Et riiklikud tegevuskavad 

oleksid tõhusad, tuleb koostada laiahaardeline mitut sektorit 

kaasav enesetappude ennetamise strateegia. 

Enesetapumeetoditele ligipääsu takistamine on mõjus 

ennetusmeede. Efektiivne enesetappude ja enesetapukatsete 

ennetamise strateegia hõlmab endas ligipääsu piiramist 

enesetapu sooritamise enamlevinud vahenditele, nagu 

pestitsiididele, tulirelvadele ja teatud ravimitele.

Enesetappude ennetamine peab saama tervishoiuteenuste 

üheks põhielemendiks. Vaimse tervise häired ja alkoholi 

liigtarvitamine aitavad kaasa enesetappudele üle kogu maailma. 

Varane tuvastamine ja tõhusad sekkumised on põhitegurid, mis 

tagavad inimestele vajaliku abi.

Enesetappude ennetamisel on eluliselt tähtis roll kogukonnal. 

Kogukond suudab haavatavatele inimestele pakkuda 

sotsiaalset tuge, võidelda stigma vastu ning toetada ja abistada 

enesetapu tõttu lähedase kaotanud inimesi. 



Sissejuhatus
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Iga enesetapp on isiklik tragöödia, mis võtab enneaegselt 

inimese elu ning tekitab doominoefekti, mõjutades traagiliselt 

pere, sõpru ja ühiskonda. Igal aastal sureb enesetapu tõttu enam 

kui 800 000 inimest üle kogu maailma – üks inimene iga 40 

sekundi järel. See on rahvatervise probleem, mis mõjutab 

kogukonda ning laiemalt kogu riiki ja ühiskonda.

Enim on mõjutatud noored, enesetapp on kogu maailmas 15 

kuni 29-aastaste seas teine surmapõhjustaja. Arvud erinevad küll 

riigiti, kuid raskeimat enesetapukoormat kannavad väikese ja 

keskmise sissetulekuga riigid. Neis riikides leiavad aset 

hinnanguliselt 75% kõikidest enesetappudest.

2013. aasta mais kiitis 66. Maailma Terviseassamblee heaks 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esimese vaimse tervise 

tegevuskava. Tegevuskava kutsub üles kõiki WHO liikmesriike 

näitama üles suuremat pühendumust vaimse tervise teemal, 

töötades kindlate eesmärkide nimel. Enesetappude ennetamine 

on vaimse tervise tegevuskava lahutamatu osa ning tegevuskava 

eesmärk on vähendada riikides enesetappude hulka 10% võrra 

2020. aastaks (1). 

Mis põhjustab enesetappe? Miks lõpetavad nii paljud inimesed igal 

aastal oma elu? Kas see on vaesuse tõttu? Töötuse tõttu? 

Suhteprobleemide tõttu? Või on selle taga peidus depressioon või 

mõni muu raske vaimse tervise häire? Kas enesetapud on 

impulsiivse tegevuse tulemus või on nende põhjus alkoholi või 

uimastite pärssiv mõju? On nii palju küsimusi, aga mitte ühtegi 

lihtsat vastust. Ükski tegur üksi ei ole piisav, et selgitada, miks 

inimene enesetapu tõttu suri. Suitsiidikäitumine on keeruline 

nähtus, mida mõjutavad mitmed omavahel seotud tegurid – 

isiklikud, sotsiaalsed, psühholoogilised, kultuurilised, bioloogilised 

ja keskkondlikud. 

Ehkki enesetappude ja vaimse tervise häirete vahel on tugev seos, 

ei saa riskitegureid pelgalt sellele üldistada. Kasvav tõendusmater-

jalide hulk näitab, et enesetapuriski mõistmiseks on hädavajalik 

teada konteksti. Paljud enesetapud juhtuvad impulsiivselt 

kriisihetkel ning sel juhul võib elu ja surma vahel otsustajaks olla 

enesetapuvahendi – nagu pestitsiidide või tulirelva – kättesaada-

vus. 

Teiste riskitegurite hulgas on näiteks suutmatus tegeleda ägedate 

või krooniliste stressipõhjustajatega, näiteks rahaprobleemid. 

Suitsiidikäitumisega on tugevalt seotud sooline vägivald ja lapse 

väärkohtlemine. Enesetapukordajad erinevad riigiti, kuid kõrgemad 

on need vähemusgruppide ja diskrimineeritavate seas. 

Vaimse tervise häireid ja enesetappude häbimärgistamine 

tähendavad, et paljud inimesed ei julge abi otsida. Kogukonna 

teadlikkuse suurendamine ja tabude kaotamine on tähtsad 

tegurid, et tõhustada enesetappude ennetuse tegevuste 

tulemuslikkust. 

Meil on lahendused paljudele neist probleemidest ja 

tegutsemiseks on olemas piisavalt tugev teadmistebaas. 

Enesetapud on ennetatavad

Enesetappude ennetamisele suunatud jõupingutusteks on vaja, et 

koostööd teeksid mitmed ühiskonnasektorid, nii avalik kui ka 

erasektor, sh tervishoiusektor ja muud valdkonnad, nagu haridus, 

tööhõive, põllumajandus, ärindus, õigussektor, kaitsesektor, 

poliitika ja meedia. Need jõupingutused peavad olema 

kõikehõlmavad, integreeritud ja toimima sünergiliselt, kuna 

üksiktegevused ei suuda mõjutada niivõrd keerukat probleemi, 

nagu seda on enesetapud.

Üks enesetappude ennetamise tunnustatud strateegiaid on 

vaimse tervise häirete hindamine ja käsitlemine, nagu seda on 

kirjeldatud WHO „Vaimse tervise tegevuskavas“ (mhGAP), kus 

selgitatakse tõenduspõhiseid indiviidi tasandil toimivaid 

strateegiaid, sealhulgas enesetapukatse teinud inimeste hindamine 

ja käsitlemine. Rahvastiku tasandil soovitab mhGAP enesetapu 

sooritamise vahenditele ligipääsu piiramist, alkoholi liigtarvitamise 

vastu suunatud poliitika väljakujundamist ja meedia julgustamist 

järgima vastutustundlikke põhimõtteid alati, kui on juttu 

enesetapust.

Kasulikuks on osutunud ka haavatavate gruppide, nagu varem 

enesetapukatse teinud inimeste, ennetussekkumiste tähtsustami-

ne. Niisugune järelhooldus (postventsioon) on enesetappude 

ennetamise oluline komponent, ka enesetapu sooritanud inimeste 

pere ja sõbrad vajavad hoolt ning tuge.

Enesetappude ennetamiseks on vaja visiooni, plaani ja 

strateegiaid. Need jõupingutused peavad tuginema andmetele. 

Tuleb luua kontseptuaalne raamistik kooskõlas kultuuriruumiga, 

sest pole olemas universaalseid strateegiaid, mis töötaksid igas 

riigis. Ülitähtis on järjepidev juhtimine, kuna enesetappude 

ennetustöö eesmärke saab saavutada üksnes stabiilsete 

jõupingutuste teel. 

Sotsiaalse muutuse loomiseks on vaja kolme olulist tegurit: 

teadmisi (nii teaduslikke kui ka kogemuste teel saadud), avalikku 

tuge (poliitilised jõupingutused) ning sotsiaalset strateegiat, nagu 

riiklik tegevuskava, et saavutada enesetappude ennetustöö 

eesmärgid.

Aruande eesmärgid

Hoolimata tõendusmaterjalidest, mis viitavad asjaolule, et paljud 

surmad on ennetatavad tihtipeale üsna väikeste kuludega, on 
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enesetapud liiga sageli valitsuste ja poliitikakujundajate jaoks 

vähetähtsad. Selle aruande eesmärk on muuta enesetappude 

ennetamine prioriteediks üle kogu maailma nii rahvatervises kui 

ka avalikus poliitikakujundamises ning suurendada üldiselt 

teadlikkust enesetappudest kui tegelikust rahvatervise 

probleemist. Aruande kaudu esitleb WHO tõenduspõhiseid 

soovitusi enesetappude vähendamiseks ning kutsub üles 

huvirühmi suurendama pingutusi ennetustöös.

Aruanne juhib tähelepanu probleemi laiahaardelisusele, 

kirjeldades enesetappude ja enesetapukatsete olukorda ja 

tagajärgi üle kogu maailma, tuginedes olemasolevatele 

andmetele. Selle aruande teatud peatükid annavad praktilisi 

nõuandeid rahvatervise käsitlusviisidele, mida riigid saavad 

enesetappude hulga vähendamiseks rakendada.

See aruanne on mõeldud olulise suunisena neile, kes on seotud 

enesetappude ennetustööga, sh eelkõige tervishoiuministrid ja 

poliitikakujundajad, aga ka vabaühendused (VVO-d), teadlased, 

tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad, meedia ja üldine avalikkus.

Metoodika

See aruanne on välja töötatud rahvusvahelise konsultatsioo-

niprotsessi abil ning põhineb olemasolevate andmete 

süsteemsetel ülevaadetel ning tõendusmaterjalidel ja panustel 

eri partneritelt ja asjaosalistelt nii WHO sees kui ka sellest 

väljaspool. Peatükid on kontseptualiseerinud ja kokku pannud 

enesetappude ennetuse juhtivad eksperdid, kes on kasutanud 

oma kollektiivset asjatundlikkust, et luua rahvusvaheline pilt 

enesetappude kohta ning kaardistada teekonda enesetappude 

ennetamise poole. 

Terminoloogia

Tähtis on märkida, et selle aruande kokkupanemise käigus tehti 

alljärgnevates terminites. See ei eita mitte mingil juhul 

valdkonnas toimuvat terminoloogia arengut ega ka teistsuguste 

terminite kasutamist selles valdkonnas. Terminoloogia ja 

lahendamine ei kuulu selle aruande eesmärkide hulka.

Selles aruandes viidatakse enesetapule kui enese tahtlikule 

tapmisele.

Aruandes viidatakse terminile enesetapukatse kui igasugusele 

mittesurmavale suitsiidikäitumisele ning see võib viidata enda 

tahtlikule mürgitamisele, vigastamisele või muule enesevigastu-

sele, mille kavatsus või tulemus võib olla või mitte olla surmav.

enesevigastuse mõiste keerukust. See tähendab, et selle 

termini alla kuulub mittesurmav enesevigastus ilma suitsiidse 

kavatsuseta, mis on aga problemaatiline, kuna nendele 

käitumistele sobivad sekkumisviisid võivad erineda. Enesetapu-

kavatsust võib olla raske hinnata, kuna see võib olla ambivalent-

ne või varjatud.

Lisaks võidakse enesetapusurmade andmetesse kaasata 

surmajuhtumeid, mis leidsid aset enesevigastuse tõttu ilma 

suitsiidse kavatsuseta, või enesetapukatseid, kus alguses 

suitsiidikavatsusega inimene ei soovinud pärast enam surra, 

kuid sai enesetapukatsest surmava kahjustuse. Neid on raske 

eristada, kuna pole võimalik tuvastada, millised juhtumid olid 

suitsiidikavatsusega ja millised mitte.

Suitsiidikäitumine viitab eri käitumisviisidele, mille hulgas on 

enesetapule mõtlemine, enesetapu planeerimine, enesetapu-

katse ja enesetapp ise. Enesetapumõtete kaasamine 

suitsiidikäitumise alla on keeruline teema, mille kohta käib 

sisuline akadeemiline arutelu. Otsus kaasata suitsiidikäitumise 

alla ka enesetapumõtted tehti lihtsuse huvides, sest selles 

aruandes kasutatud kirjandusallikad ei ole ühtsel seisukohal 

selles, kuhu peaks kuuluma enesetapumõtted.

Aruande sisu

See aruanne, mis on esimene WHO selletaoline väljaanne, 

annab kõikehõlmava ülevaate enesetappudest, enesetapukat-

setest ja enesetappude ennetuse tegevustest kogu maailmas 

ning tutvustab poliitikakujundajatele tõenduspõhiseid käsitlusi ja 

enesetappude ennetuse tegevuskava arendusviise, mida on 

võimalik kohandada eri regioonidele. Aruanne kajastab 

enesetappude ennetamise rahvatervise mudelit (joonis 1). 

Nende sammude järgi saab enesetappude ennetamine alguse 

seirest, et tuvastada probleem ja seda mõista, millele järgneb 

riski- ja kaitsetegurite (ning ka tõhusate sekkumisviiside) 

tuvastamine, ning sammud lõppevad rakendamisega, mis 

hõlmab endas sekkumisviiside hindamist ja arendamist, mis viib 

uue seireni. Luua tuleb üleüldine kontseptuaalne raamistik – 

ideaalis kõikehõlmav riiklik strateegia – kultuuriruumile sobival 

viisil ning tuginedes andmetele, et juhtida strateegia arengut, 

rakendamist ja hindamist visiooni, poliitilise tahte ja 

eestvedamisjõuga, seejuures ka leida enesetappude 

ennetamiseks rahastust.



andmekogumise teel

1. Seire

Mis on probleem? Mis on põhjused ja mis suudaks 
nende mõjule vastupanu osutada?

Korralda uuring, et saada teada, miks tekib 
suitsiidikäitumine ja keda see mõjutab

2. Tuvasta riski- ja kaitsetegurid 

Suurenda tõhusaid ja paljutõotavaid sekkumisviise 
ning hinda nende mõju ja tulemuslikkust

4. Rakendamine

Tõhusate meetmete ja programmide 
arendamine

Tööta välja, rakenda ja hinda 
sekkumisviise, et näha, mis töötab

3. Tööta välja ja hinda 
     sekkumisviise 

Mis töötab ja kelle puhul? 

Joonis 1. Rahvatervise mudel
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Ehkki tegemist on ühe peamise surmapõhjusega kogu 

maailmas, on enesetappe rahvatervise seisukohalt liiga vähe 

tähtsustatud. Enesetappude ennetamine ja enesetappude 

uurimine ei ole saanud ei rahalist ega inimressurssi sisaldavat 

investeeringut, mida see valdkond hädasti vajab. Loodetavasti 

on see aruanne oluline samm, mis aitab välja töötada ja 

rakendada kõikehõlmavat enesetappude ennetusstrateegiat üle 

kogu maailma. 



Enesetappude ja enesetapukatsete 
epidemioloogia rahvusvaheliselt
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Müüdid enesetapu kohta

MüMüMüMüMüMüMMüütütütütütttüttt:::: : : :::

Müüt. Inimesed, kes räägivad

enesetapust, ei kavatse seda teha.t, eeii k

, ke

aats

meses

FaFaFaFaFaF ktkktktkktkt::::

Faktt. IInniimeesseedd,, kkeess rrääääggiivvaadd eneesseettaappuusstt, 

vvõõiivvaadd üürritadda lleiiddaa abbi vvõõii ttuuggee.. SSuuur hhuullkk 

iinniimmessii,, kkeess kkaaaaluvadd eenneesseettaappuu,, tuunnneevvaadd 

äärreevvuusstt, ddeeppreessiooonnii jjaa loooottuusseettuust nningg  

vvõiivvaadd tunda, et neiil eii  oollee mmiinnggiitt mmuuuudd 

vvaallikkuutt.. 



Kaart 1. Vanuse poolest standarditud enesetapukordajad (100 000 elaniku kohta), mehed ja naised, 2012 
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Suitsiidikäitumise levimus, tunnused ja meetodid varieeruvad 

Riigi ja kohaliku tasandi enesetappude ennetuse jõupingutuste 

puhul on ülioluline pidev ja ajakohane enesetappude ja 

enesetapukatsete seire. Enesetapp on paljudes riikides 

stigmatiseeritud (või ebaseaduslik). Seetõttu võib olla raske 

saada hea kvaliteedi ja praktilise väärtusega andmeid 

suitsiidikäitumise kohta, eriti riikides, kus pole head surma 

põhjuste registreerimise süsteemi (mis registreeriks enesetapu-

surmasid) või kus puudub hea võimalus koguda andmeid 

haiglasüsteemidest (kus registreeritaks meditsiiniliselt ravitud 

enesetapukatseid). Regioonis või riigis kohase enesetappude 

ennetamise tegevuskava väljatöötamiseks ja rakendamiseks 

tuleb mõista saadaolevate andmete piiranguid ning pühendada 

end andmekvaliteedi parandamisele, et kajastada sekkumisviisi-

de tõhusust täpsemalt. 

Enesetappude suremus

Selle peatüki peamised andmeallikad on WHO rahvusvahelised 

tervisehinnangud. Hinnangud põhinevad suuresti WHO 

suremuse andmebaasil – rahvusvahelisel rahvastikuregistril ja 

surmapõhjuste registril, mis on loodud WHO liikmesriikide (2) 

edastatud andmete põhjal. Hinnanguteni jõudmiseks 

kasutatakse mitut statistilise modelleerimise meetodit. Nende 

hinnangute loomise meetodeid kirjeldatakse WHO tervisestatis-

tika ja informatsioonisüsteemide osakonna (3) tehnilistes 

dokumentides. Selles peatükis esitletakse rahvusvahelisi ja 

regionaalseid tulemusi. Enamikul juhtudel on esitletud kordajad 

vanuse poolest standarditud WHO maailma standardpopulat-

siooni vanusjaotuse järgi, võimaldades regioonides ja 

aegridades andmeid hõlpsamini võrrelda. Kaardil 1, lisades 1 ja 

2 on esitatud riikide kaupa enesetapukordajad 2012. aastal 172 

liikmesriigi kohta, kus rahvaarv on suurem kui 300 000 

(väiksema rahvaarvuga riikides on kordajad ebastabiilsed).

Rahvusvahelised ja regionaalsed 
enesetapukordajad
Nagu on näidatud tabelis 1, oli 2012. aastal kogu maailmas 

hinnanguliselt 804 000 enesetappu. See viitab iga-aastasele 

rahvusvahelisele vanuse poolest standarditud enesetapukorda-

jale 11,4 enesetappu 100 000 elaniku kohta (15,0 meestel ja 

8,0 naistel). 

0 1700 3400850 Kilometres

Enesetapukordaja (100 000 elaniku kohta)

<5,0

5,0-9,9

10,0-14,9 Andmed pole kättesaadavad

Ei ole kohaldatav



% üleilmsest
rahvastikust 

Enesetappude
arv, 
2012 
(tuhandetes)

% üleilmse-
test enese-
tappudest

Vanuse poolest standarditud*
enesetapukordajad 
(100 000 kohta), 2012

Meeste-naiste
suhe vanuse
poolest standar-
ditud enesetapu-
kordajates, 2012

Regioon

Kogu maailm** 100,0% 804 100,0% 1,915,08,011,4

Kõik suure sissetulekuga
liikmesriigid 17,9% 192 23,9% 3,519,95,712,7

Kõik väikese ja keskmise sisse-
tulekuga (LMIC) liikmesriigid 81,7% 607 75,5% 1,613,78,711,2

LMIC riigid Aafrikas 12,6% 61 7,6% 2,514,45,810,0

LMIC riigid Ameerikas 8,2% 35 4,3% 3,69,82,76,1

LMIC riigid Vahemere
idaosas 8,0% 30 3,7% 1,47,55,26,4

LMIC riigid Euroopas 3,8% 35 4,3% 4,120,04,912,0

LMIC riigid Kagu-Aasias 25,9% 314 39,1% 1,621,613,917,7

LMIC riigid Vaikse ookeani
lääneosas 23,1% 131 16,3% 0,97,27,97,5

Suur sissetulek 18,3% 197 24,5% 3,519,95,712,7

Keskmisest suurem sissetulek 34,3% 192 23,8% 1,38,76,57,5

Keskmisest väiksem sissetulek 35,4% 333 41,4% 1,718,010,414,1

Väike sissetulek 12,0% 82 10,2% 1,717,010,013,4

mõlemad
sood naised mehed

Maailmapanga regioonid**

Tabel 1. Enesetappude absoluutarvud ja kordajad regiooniti ja maailmas, 2012
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LMIC = väikese ja keskmise sissetulekuga riigid.

* Kordajad on standarditud WHO maailma standardrahvastiku järgi, mis kohandub vanuserühmade erinevustele, 

võimaldades võrdluseid regioonides ja aegridades.

** Sisaldab andmeid kolme piirkonna kohta, mis ei ole WHO liikmesriigid.
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Kagu-Aasias 

39% 
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Vaikse ookeani
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16% 

55 suure
sissetulekuga

riiki

25% 

45 LMIC riiki Aafrikas  8% 

26 LMIC riiki Ameerikas  4% 

16 LMIC riiki Vahemere idaosas  4% 
20 LMIC riiki Euroopas  4% 

LMIC = väikese ja keskmise sissetulekuga riigid.

Enesetappe
kokku 803 900

0

0

0

0

0

0

0 Enesetappe
kokku 803 900

0

0

0

Suur sissetulek
197 200 (24,5%)

Väike ja keskmine sissetulek
606 700 (75,5%)
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Joonis 3. Globaalsete enesetappude jagunemine 
                regiooniti, 2012 

Joonis 2. Globaalsed enesetapud vanuse ja riigi sissetulekutaseme kaupa, 2012 

Vanuse poolest standarditud enesetapukordaja on mõnevõrra 

kõrgem suure sissetulekuga riikides kui väikese ja keskmise 

sissetulekuga riikides (LMIC-riikides) (12,7 versus 11,2 100 000 

elaniku kohta). Võttes aga arvesse LMIC-riikides olevat tunduvalt 

suuremat elanikkonda kogu maailma rahvastikust, on 75,5% 

kõikidest maailma enesetappudest neis riikides (joonis 2). 

Kuue WHO LMIC-piirkonna hulgas on peaaegu kolmekordne 

erinevus vanuse poolest standarditud enesetapukordajas, alates 

madalaimast kordajast, milleks on 100 000 kohta 6,1 Ameerika 

regioonis, kuni kõrgeima kordajani, milleks on 100 000 kohta 

17,7 Kagu-Aasia regioonis. Üks WHO regioonide erinevate 

enesetapukordajate põhjuseid on asjaolu, et 2012. aastal 

moodustas Kagu-Aasia regioon 26% maailma rahvastikust, kuid 

39% üleilmsetest enesetappudest (joonis 3). 

See kordajate erinevus on veelgi ilmekam, kui võrrelda andmeid 

riigitasandil. 172 riigi seas, kus rahvaarv on suurem kui 300 000, 

varieeruvad vanuse poolest standarditud enesetapukordajad 

0,4-st kuni 44,2-ni 100 000 elaniku kohta – erinevus on 

105-kordne. Nende erinevuste suurusjärk on olnud aja jooksul 

võrdlemisi stabiilne: 2000. aastal oli vanuse poolest standarditud 

enesetapukordajate vahemik 172 riigis 0,5-st kuni 52,7-ni

100 000 elaniku kohta (103-kordne erinevus).



Kaart 2. Enesetappude suremusandmete kvaliteet, 2012 
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Nende enesetapu suremusandmete hindamisel tuleb arvestada 

mitut tähtsat kitsaskohta. WHO hinnangutes osalenud 172 

liikmesriigi hulgas oli vaid 60 (kaart 2, lisad 1 ja 2) riiki, kus on hea 

kvaliteediga surma põhjuste registri andmed, mida saab 

kasutada otseselt enesetapukordajate hindamiseks. Ülejäänud 

112 liikmesriigi hinnangulised enesetapukordajad (mis 

moodustavad umbes 71% kõikidest maailma enesetappudest) 

põhinevad modelleerimismeetoditel. Ootuspäraselt on hea 

kvaliteediga registreerimissüsteemid palju tõenäolisemalt 

saadaval suure sissetulekuga riikides. Hea surma põhjuste 

registri andmestikuga 39 suure sissetulekuga riiki moodustavad 

95% kõikidest hinnangulistest enesetappudest suure sissetuleku-

ga riikides, kuid hea andmestikuga 21 LMIC-riiki moodustavad 

ainult 8% kõikidest hinnangulistest LMIC-riikide enesetappudest. 

Halva kvaliteediga suremusandmete probleem ei kehti ainult 

enesetappude kohta, kuid arvestades enesetaputeema 

tundlikkust – ja suitsiidikäitumise ebaseaduslikkust mõnes riigis – 

on tõenäoline, et vähene teadaandmine ja väär liigitamine on 

enesetappude puhul suurem probleem kui enamiku muude 

surmapõhjuste puhul. Enesetappude registreerimine on keeruline 

mitmetasandiline toiming, mis hõlmab nii meditsiinilisi kui ka 

õiguslikke aspekte ning mitmeid vastutavaid võimuorganeid, mis 

võivad riigiti erineda. Enesetappe liigitatakse kõige enam valesti 

versiooni (RHK-10) koodidega, määrates liigituseks „ebaselge 

tahtlusega sündmus“ (RHK-10 koodid Y10-Y34) ning lisaks 

kasutatakse liigitusi „õnnetused“ (koodid V01-X59), „rünne“ 

(koodid X85-Y09) ja „ebaselged ja tundmatud surmapõhjused“ 

(koodid R95-R99) (4,5,6). On võimalik, et eri riikide ja regioonide 

hinnanguliste enesetapukordajate väga lai ulatus on tehislik 

erisuguste teavitusviiside ja registripidamise toimingute tõttu. Hea 

surma põhjuste registreerimise süsteemiga 60 riigi seas on 

32-kordne vahemik 2012. aasta üleriigilise vanuse põhjal 

kohandatud enesetapukordajas (0,89-st 28,85-ni 100 000 

elaniku kohta). Regionaalsed erinevused on jäänud alles 

hoolimata aastakümnete pikkusest tööst, mida on tehtud 

riigipõhise suremuskordaja andmestiku täpsustamise parandami-

se nimel. Tuleb kaaluda ka võimalust, et teatud osa märgitud 

erinevustest on tõepoolest tegelikud erinevused. 

See tekitab järgmised põhiküsimused. 1) Kuidas saavad riigid 

parandada suitsiidikäitumise jälgimist? 2) Mis põhjustab niivõrd 

suuri erinevusi enesetapukordajates regiooniti ja riigiti?  3) Kui 

võtta arvesse mitmeid enesetapukordajat mõjutavaid tegureid, 

milliseid tegureid saab mõjutada poliitika või strateegiatega?  

Aruande see ja järgnevad peatükid üritavad vastata nendele 

küsimustele. 

0 1700 3400850 Kilometres

Andmekvaliteet

Põhjalik surma põhjuste register, kus on andmeid vähemalt viie aasta ulatuses

Ebapiisava ulatusega surma põhjuste register, suur hulk määramata põhjuseid või puuduvad hiljutised tulemused

Riikliku rahvastiku valimipõhine registreerimine

Pole surma põhjuste registrit

Andmed pole kättesaadavad

Ei ole kohaldatav



Kaart 3. Meeste-naiste enesetapukordajate suhe vanuse poolest standarditult, 2012 
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0 1700 3400850 Kilometres

Enesetapukordajad sugude kaupa
Enesetapukordajad varieeruvad sugude arvestuses (kaart 3 ja 

joonis 4). Kaua aega arvati, et globaalselt sureb enesetapu tõttu 

kolm korda rohkem mehi kui naisi. See kõrge meeste-naiste vahe-

line suhe on nähtus, mida võib leida peamiselt suure sissetulekuga 

riikides, kus 2012. aastal oli vanuse poolest standarditud 

enesetapukordajate suhe 3,5. LMIC-riikides on meeste-naiste 

suhe tunduvalt madalam – 1,6 –, viidates, et meeste seas on 

enesetapukordaja 57% (mitte 300%) kõrgem kui naiste seas. 

Siiski on nii regiooniti kui riigiti suured erinevused. Nagu on näha 

tabelist 1, varieerub regionaalsete suitsiidikordajate suhe 

sugude kaupa LMIC-riikides 0,9-st Vaikse ookeani lääneosas 

kuni 4,1-ni Euroopa regioonis, mis on 4,5-kordne erinevus. Üle 

300 000-suuruse rahvaarvuga 172 liikmesriigis on keskmine 

meeste-naiste suitsiidikordajate suhe 3,2, aritmeetiline 

keskmine 2,8 ning suhtarvud varieeruvad 0,5-st 12,5-ni (ehk 

24-kordne erinevus).

Nagu võib näha jooniselt 5, on sugudevahelisi erinevusi 

kordajates ka vanuse kaupa. Esineb mitu potentsiaalset 

põhjust, miks meeste ja naiste enesetapukordajad on erinevad: 

soovõrdsuse küsimused, erinevused selles, millised stressi ja 

puhul sotsiaalselt vastuvõetavad, erinevate enesetapu 

sooritamise vahendite kättesaadavus ja eelistused, alkoholitar-

bimise mustrid, erinevused meeste ja naiste vahel selles, milline 

hulk inimesi otsib abi vaimse tervise häirete korral. Väga suur 

enesetapukordajate varieeruvus sugude vahel viitab, et nende 

eri põhjuste olulisus varieerub suuresti riigiti ja regiooniti.

Meeste-naiste suhe

<1.0

1.0 –1.9

2.0–2.9

3.0–3.9 Andmed pole kättesaadavad

Ei ole kohaldatav



Joonis 4. Vanuse poolest standarditud enesetapukordajad erinevates maailma regioonides, 2012 

naisedmehedmehed ja naised

Vanuse poolest standarditud enesetapukordaja 100 000 kohta
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Joonis 5. Meeste-naiste enesetapukordajate suhe vanuserühma ja riigi sissetulekutaseme järgi, 2012 
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Enesetapukordajad vanuse kaupa
Kui rääkida vanusest, on enesetapukordaja madalaim alla 

15-aastaste seas ning kõrgeim 70-aastaste või vanemate seas, 

seda nii meeste kui ka naiste hulgas peaaegu kõikides maailma 

regioonides, ehkki vanuse ja soo mustrid enesetapukordajates 

vanusevahemikes 15 kuni 70 varieeruvad regiooniti. Mõnes 

regioonis tõusevad enesetapukordajad stabiilselt vanuse 

kasvades, samas on mõnes regioonis enesetapukordajates 

järsk tõus noorte täiskasvanute seas ning kordaja stabiliseerub 

keskeas. Mõnes regioonis on meeste ja naiste vanusemustrid 

sarnased, teistes on need võrdlemisi erinevad. Suured 

erinevused suure sissetulekuga riikides ja LMIC-riikides 

seisnevad peamiselt selles, et LMIC-riikide noorte täiskasvanute 

ja vanemate naiste seas on enesetapukordaja tunduvalt kõrgem 

kui samadel rühmadel suure sissetulekuga riikides. Teisalt on 

suure sissetulekuga riikides enesetapukordaja tunduvalt 

kõrgem keskealiste meeste hulgas, võrreldes LMIC-riikide 

keskealiste meestega. Samamoodi nagu üleüldised enesetapu-

kordajad, varieeruvad enesetapukordajad vanuseti eri riikide 

vahel isegi rohkem kui regiooniti. 

Enesetappude osatähtsus peamise 
surmapõhjusena
2012. aastal moodustasid enesetapud 1,4% kõigist maailma 

surmadest, mis tegi enesetapust 15. peamise surmapõhjuse. 

Need ootamatud surmad – mis on põhiliselt noorte ja 

keskmises eas täiskasvanute seas – toovad endaga kaasa 

isikutele, peredele, kogukondadele ja riikidele tohutu 

majandusliku, sotsiaalse ja psühholoogilise koorma. Enesetapp 

on tähtis rahvatervise probleem igas riigis ja kogukonnas üle 

kogu maailma. 

Suure sissetulekuga riikides on enesetapu põhjustatud 

surmade hulk kõigist surmadest (1,7%) suurem kui vastav hulk 

LMIC-riikides (1,4%). Selle peapõhjus on suurem hulk surmasid, 

mis on põhjustatud nakkushaigustest ja muudest põhjustest 

LMIC-riikides, kui seda on suure sissetulekuga riikides. Kui välja 

arvata märkimisväärse erandina Vaikse ookeani lääneosa 

LMIC-riigid, on kõikides teistes maailma piirkondades meeste 

hulgas surmasid enesetapu tagajärjel rohkem kui naiste hulgas 

ning enesetapud on meestel surmapõhjuste hulgas kõrgemal 

kohal kui naistel. 

Enesetappudest põhjustatud surmade hulk ja enesetapu koht 

surmapõhjuste seas varieeruvad suuresti vanuse poolest. Kogu 

maailmas moodustavad enesetapud 8,5% kõikidest surmadest 

noorte täiskasvanute hulgas vanuses 15–29 ning see on teine 

peamine surmapõhjus (pärast liiklusõnnetusi). 30–49-aastaste 

täiskasvanute hulgas moodustavad enesetapud 4,1% kõikidest 

surmadest ning see on viies peamine surmapõhjus. 

Märkimisväärselt moodustavad enesetapud 17,6% ja 16,6% 

kõikidest surmadest 15–29-aastaste noorte täiskasvanute 

hulgas vastavalt suure sissetulekuga riikides ja Kagu-Aasia 

piirkonnas ning see on peamine surmapõhjus mõlema soo 

puhul. 

Veel üks meetod, kuidas hinnata enesetappude tähtsust 

rahvatervise probleemina, on hinnata enesetappude 

osatähtsust kõikide tahtlike surmade seas, mille hulka kuuluvad 

vägivaldsed surmad). Joonis 6 näitab kõikide enesetapust 

põhjustatud vägivaldsete surmade hulka erinevates maailma 

piirkondades. Üle maailma moodustavad enesetapud 56% 

kõikidest vägivaldsetest surmadest (50% meeste ja 71% naiste 

puhul). Suure sissetulekuga riikides moodustavad enesetapud 

81% vägivaldsetest surmadest nii naiste kui ka meeste seas, 

samas moodustavad enesetapud LMIC-riikides 44% 

vägivaldsetest surmadest meeste ja 70% naiste puhul. 
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Joonis 6. Enesetappude osakaal vägivaldsete surmade hulgas erinevates maailma regioonides, 2012 

naisedmehedmehed ja naised
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Enesetapukordajate muutused 2000. ja 2012. 
aasta vahel
Ehkki ülemaailmne rahvastik on 2000. ja 2012. aasta vahel 

kasvanud, on absoluutne enesetappude hulk langenud umbes 

9%, st 883 000-lt 804 000-le. Siiski võib regiooniti täheldada 

väga erisuguseid mustreid: kõikide enesetappude hulga muutus 

varieerub 38% tõusust Aafrika regiooni LMIC-riikides kuni 47% 

languseni Vaikse ookeani lääneosa LMIC-riikides. 

Globaalne vanuse poolest standarditud enesetapukordaja (mis 

kohandub rahvastiku suurusele ja vanusestruktuurile aja jooksul) 

on langenud 26% (23% meeste ja 32% naiste seas) 12 aasta 

jooksul 2000. aastast 2012. aastani. Vanuse poolest 

standarditud kordajad on langenud kõikides piirkondades kogu 

maailmas, välja arvatud Aafrika piirkonna LMIC-riikides ja 

Vahemere idaosa piirkonna LMIC-riikide meeste hulgas. 

See globaalne ja regionaalne analüüs peidab riigipõhiseid 

enesetapukordajate muutuseid. Üle 300 000-suuruse rahvaarvuga 

172 liikmesriigi seas (vaata lisasid 1 ja 2) varieerus vanuse poolest 

standarditud enesetapukordaja aastatel 2000–2012 vahemikus 

69% langusest 270% tõusuni. Nende 172 riigi seast kogesid 85 

riiki (49,4%) vanuse poolest standarditud enesetapukordaja 

langust 10% võrra, 29 riigis (16,9%) kasvas kordaja 10% võrra 

ning 58 riigis (33,7%) oli 12-aastase perioodi jooksul vanuse 

poolest standarditud enesetapukordajates võrdlemisi väikesed 

muutused (–10%-st +10%-ni). 

Niivõrd järskude enesetapukordaja muutuste põhjused pole 

teada. Üks võimalik osaline selgitus on ülemaailmse tervise 

märkimisväärne paranemine viimase aastakümne jooksul. 2000. 

ja 2012. aasta vahel langes globaalne vanuse poolest 

standarditud suremuse kordaja kõigil surmapõhjustel 18% 

võrra. Enesetapukordaja langus on olnud kiirem kui üleüldine 

suremuse langus (26% versus 18%), kuid üksnes 8% võrra. Kui 

seda suunda on võimalik säilitada, on WHO „Vaimse tervise 

tegevuskavas 2013–2020“ (1) määratletud eesmärk vähendada 

enesetappude hulka 10% võrra 2020. aastaks saavutatav. 

Enesetapumeetodid
Enamik inimesi, kes käituvad suitsiidsena, on ambivalentsed 

selles, kas nad tahavad tegelikult surra, ning mõned suitsiidsed 

tegevused on impulsiivsed vastused akuutsetele psühhosot-
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siaalsetele stressitekitajatele. Meetoditele (enesetapu 

sooritamise vahenditele) ligipääsu piiramine on enesetappude 

ennetuses tähtsaim, kuna see võimaldab inimestel endale 

teadvustada, mida nad kavatsevad teha, ning loodetavasti kriisil 

mööduda. Sobivate suitsiidimeetodite piiramisstrateegiate 

loomiseks (nt pestitsiidide ja tulirelvade kättesaadavuse 

piiramine, teedele, sildadele ja mälestistele piirete ehitamine, 

ravimipakendite regulatsioonide muutmine) tuleb detailselt 

kasutatavaid enesetapumeetodeid.

Kahjuks on enesetapumeetodite kohta riigitasandil piiratud hulgal 

andmeid. RHK-10-s on X-koodid, mis sätestavad välised 

surmapõhjused, sh enesetapumeetodid, kuid paljud riigid ei kogu 

seda infot. 2005. ja 2011. aasta vahel edastasid vaid 76 riiki 194-st 

WHO liikmesriigist WHO suremuse andmebaasi andmeid 

enesetapumeetodite kohta. Nendes riikides pannakse toime 

umbes 28% kõikidest maailma enesetappudest, seega meetodid 

72% maailma enesetappude kohta pole teada. Ootuspäraselt on 

andmestik tunduvalt detailsem suure sissetulekuga riikides kui 

LMIC-riikides. Suure sissetulekuga riikides moodustab poomine 

50% kõikidest enesetappudest ning tulirelvad on teine enim 

kasutatud meetod, moodustades 18% enesetappudest. 

Tulirelvaga sooritatud enesetappude võrdlemisi suur hulk suure 

sissetulekuga riikides tuleneb peamiselt Ameerika regiooni suure 

sissetulekuga riikidest, kus tulirelvad moodustavad 46% kõikidest 

enesetappudest, muudes suure sissetulekuga riikides 

moodustavad tulirelvad vaid 4,5% kõikidest enesetappudest. 

Võttes arvesse LMIC-riikide andmestiku puudulikkust 

riigitasandil enesetapumeetodite osas WHO suremuse 

andmebaasis, peavad teadlased tuginema teaduskirjanduses 

avaldatud andmetele, et hinnata nende piirkondade enesetapu-

meetodite mustreid (7). Üks peamiseid enesetapumeetodeid 

LMIC-riikides, eriti riikides, kus on suur hulk väikepõllumajandu-

sega seotud inimesi, on enese mürgitamine pestitsiididega. 

1990.–2007. aastate andmestiku süstemaatilise hindamise 

käigus (8) leiti, et umbes 30% (tõenäoline vahemik on 27–37%) 

maailma enesetappudest on aset leidnud pestitsiidide 

mürgituse tõttu, enamik neist on olnud LMIC-riikides. Selle 

hinnangu põhjal on globaalselt üks levinuimaid enesetapumee-

todeid pestitsiidide suukaudne manustamine. Kui see 

andmestik on tõene, oleks sellel ennetustegevusele tohutu 

mõju, kuna pestitsiidide piiramine, ehkki keeruline, on 

tõenäolisemalt võimalik kui poomisviiside piiramine. 

Muud uuringud on näidanud, et peamiseid enesetapumeeto-

deid ühiskonnas saab tuvastada keskkonna järgi, need võivad 

aja jooksul kiiresti muutuda ning levida ühest kogukonnast 

teise. Urbaniseerunud piirkondades, nagu Hiina, Hiina 

Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond ja Singapur, kus 

enamik rahvastikust elab kõrgetes kortermajades, on levinud 

enesetapumeetod kõrgest ehitisest allahüppamine. 1998. 

aastal sai Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast 

alguse grillsöe kasutamine enesetapumeetodina – seda kasutati 

äärmiselt toksilise süsinikmonooksiidi tootmiseks – ning see 

levis kiirelt Taiwani, kus sellest sai kaheksa aasta jooksul (9) 

levinuim enesetapumeetod. Muud meetodid, mis on mõnel pool 

saanud hiljuti populaarseks, on eri kemikaalide kokkusegamine 

kasutamine. Need faktid rõhutavad seda, kui oluline on nii 

enesetappude kui ka enesetapukatsete sooritamiseks 

kasutatavate meetodite pidev jälgimine tagamaks, et meetodite 

piiramine ja sellega seotud teavitustegevused vastavad pidevalt 

muutuvatele enesetapumustritele. Mitmeid uusi enesetapumee-

välispõhjusest tingitud surmade koodidega, seega ei ilmne 

need surma põhjuste registri süsteemides, kui just kohalikud 

ametivõimud ei avalda soovi kasutada unikaalseid meetodipõhi-

seid RHK-10 alamkoode (vaata tekstikasti 1). 

Tekstikast 1.

Riiklik vägivaldsete surmade järelevalve-
süsteem Ameerika Ühendriikides

USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskusel (CDC) on riiklik 

vägivaldsete surmade järelevalvesüsteem (NVDRS), mis 

on vägivaldsete surmade, sealhulgas enesetappude (10, 

11) kohta detailset teavet koguv järelevalvesüsteem. 

NVDRS on andmevaramu, mis kogub eri allikatest 

kokku asjakohast teavet iga intsidendi kohta, andmete 

hulgas on ohvri surmatõend, toksikoloogia ja lahkamise 

aruanded ning mitmed uurimisaruanded võimuorganitelt, 

koronerilt, tervisekontrolli läbiviijalt või surmapaiga 

uurijatelt. NVDRS annab infot surnud inimese 

mehhanismide/relvade, muude juhtumi omaduste (nt 

asukoht ja surmaaeg) ning surnu tervise ja elustressiga 

seotud asjaolude kohta, mis võisid surmale kaasa 

aidata, tuginedes surmapaiga uurijate leidudele, 

tunnistajate ütlustele, lahkunu poolt avaldatule ja 

muudele materiaalsetele tõendusmaterjalidele (nt 

enesetapukiri). Praegu kogub NVDRS andmeid 

Ameerika Ühendriikide 18 osariigis 50-st. Osariigid 

haldavad andmekogumist osariigi terviseosakondade ja 

alltöövõtulepingu alusel partnerluses olevate poolte, 

nagu tervisekontrolli läbiviijate, abil. Andmeid koguvad ja 

kodeerivad väljaõppinud spetsialistid. CDC kavatseb 

NVDRS-süsteemi laiendada kõikidesse USA osariikides-

se, lähtudes rahaliste vahendite olemasolust. 
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Enesetapukatsed

Enesetapukatsete tagajärg on märkimisväärne sotsiaalne ja 

majanduslik koorem kogukondadele vigastuse ravimiseks 

rakendatavate tervishoiuteenuste tõttu ning samas on sellel 

isikule endale ja tema lähedastele psühholoogiline ja sotsiaalne 

mõju. Vahel võib vigastuse tagajärjel tekkida püsiv tervisekahjus-

tus. Veelgi tähtsam on mainida, et eelnenud enesetapukatse on 

olulisim enesetapusurma ennustaja kogu rahvastikus: inimestel, 

kes on teinud varasema enesetapukatse, on palju suurem risk 

surra enesetapu tõttu kui inimestel, kes pole varem enesetapu-

katset teinud. Nende suure riskiga inimeste tuvastamine ja neile 

enesetapukatse järgse hoole ja toe pakkumine peaks olema 

kõikide enesetapu ennetusstrateegiate põhikomponent. 

kasutatud meetodite jälgimine kogukonnas annab olulist teavet, 

mis võib aidata enesetapu ennetusstrateegiate väljaarendamisel 

ja hindamisel. Kombineerides selle enesetapusurmade teabega, 

on võimalik teavet enesetapukatsete hulga ja kasutatud 

meetodite kohta rakendada selleks, et hinnata suitsiidikäitumise 

põhjustatud suremuse taset (st nende suitsiidsete käitumisakti-

de osakaal, mille tulemus on surm) soo, vanuse ja meetodi 

lõikes. See teave aitab tuvastada kogukonnas suure riskiga 

gruppe, kes peaksid olema psühhosotsiaalse sekkumise 

sihtrühm, ning ühtlasi tuvastatakse suure riskiga meetodid, 

millele tuleks rakendada ligipääsetavuse piiramise strateegiaid. 

On kaks põhimeetodit, kuidas saadakse teavet riiklike või 

regionaalsete enesetapukatse kordajate kohta: suitsiidikäitumi-

se enesehinnangulistes uuringutes, mis on läbi viidud kogukon-

Veel üks tähtis kitsaskoht, mis puudutab regionaal- ja 

riigitasandil olevat enesetapuandmestikku, on asjaolu, et need 

andmed on piiratud kasutatavusega enesetapu ennetusprog-

rammide loomise jaoks, sest andmed varieeruvad riigi sees nii 

poolest märkimisväärselt. On hulgaliselt tõendusmaterjale, mis 

viitavad riigi sees eri piirkondade vahelistele suurtele erinevuste-

Hiina linna- ja maapiirkondade vahel (12) ning erinevate India 

osariikide vahel (13). Sellistes olukordades ei aita riiklikud 

gruppe, mida tuleks ennetustegevusteks tähtsamale kohale 

seada. Eri meetodite hulga riiklik hinnang kõikide enesetappude 

hulgas annab fookuse riiklike ennetustegevuste tarbeks, kuid 

neid tegevusi tuleb kohandada riigi iga piirkonna jaoks. Näiteks 

toimuvad pestitsiidide manustamise tõttu enesetapud peamiselt 

maapiirkondades, seega ei peaks pestitsiidide kättesaadavuse 

piiramine olema enesetappude ennetuse põhifookus selliste 

riikide linnastunud piirkondades, kus on üle riigi suur hulk 

pestitsiidide manustamisest põhjustatud enesetappe. 

na elanike esindusliku valimi seas, ning tervishoiuandmetest, 

kus on info enesevigastuste ravimise kohta kogukonna 

tervishoiuasutuse (tavaliselt haigla) esindusliku valimi seas. 

WHO ei kogu rutiinselt andmeid enesetapukatsete kohta, kuid 

on toetanud WHO ülemaailmsete vaimse tervise uuringute (14) 

käigus tehtut, kus kogutakse andmeid enesetapukatsete kohta. 

Lisaks sisaldab WHO STEPwise lähenemine krooniliste 

haiguste riskitegurite jälgimiseks (STEPS) küsimusi, mille 

eesmärk on koguda andmeid enesetapukatsete kohta (15). 

Peale enesetapujuhtumite registreerimise teemalise brošüüri 

(16) on WHO avaldanud brošüüri haiglas meditsiinilist ravi 

saanud enesetapukatsete registreerimissüsteemi kohta (17).

Uuringutel põhinev enesehinnanguline 
suitsiidikäitumine
Mitmed psühhosotsiaalste probleemide uuringud sisaldavad 

küsimusi ka suitsiidikäitumise kohta. Kui sama küsitlusuuringut 

korraldatakse sama rahvastiku hulgas aja möödudes, saab teha 

mõistlikke järeldusi enesehinnangulise suitsiidikäitumise 

muutuvate trendide kohta. Üks selle näiteid on üle aasta toimuv 

noorte riskikäitumise seiresüsteem (YRBSS) USA-s (18). 

Tulemusi on aga tunduvalt raskem tõlgendada, kui rakendatak-

se erinevaid uuringuinstrumente või kui sama uuringut tehakse 

eri rahvastike hulgas (eriti kui kasutatakse eri keeli). Lisaks 

tavalistele metodoloogilistele probleemidele, mis on seotud 

kogukonna küsitlusuuringutega (näiteks tagamine, et uuringu 

valim esindab tõepoolest sihtrühmaks olevat rahvastikku), on 

mitmeid muid potentsiaalseid segavaid faktoreid, mis võivad 

mõjutada enesehinnangulisi enesetapumõtete ja enesetapukat-

sete määrasid. Nende faktorite hulgas on
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rahvastiku kirjaoskuse tase, küsimustiku konkreetne keelekasu-

tus, küsimustiku pikkus, sõnastuse tõlgendus kohalikus keeles 

(st täpne tähendus ja tagamõte), ajaperiood ja mis tähtsaim – 

millises ulatuses on vastajad nõus seda infot enda kohta 

avaldama.

Valmidus infot eelneva suitsiidikäitumise kohta avaldada võib 

varieeruda vanuse, soo, religiooni, rahvuse ja muude tegurite 

-

liste või kultuuriliste gruppide enesehinnangulisi suitsiidikäitumi-

se määrasid. Eriti keeruline on võrrelda enesehinnangulisi 

enesetapumõtete määrasid erinevate gruppide vahel, kuna 

enesetapumõtted on tihti kiirelt mööduvad muutlikud kogemu-

sed, mida ei saa teised jälgida. Lisaks segavad enesehinnangu-

lisi enesetapumõtete ja -katsete eluaegsete määrade – millel 

võib olla piiratud väärtus praeguse enesetapuriski hindamisel – 

võrdluseid vastajate eri vanused ning mälu kallutatus ammuste 

sündmuste meenutamisel. Seetõttu on sobivaim ja väidetavalt 

ka kõige usaldusväärsem mõõdik kogukonnapõhistes 

enesehinnangulistes enesetapukatseid (mis põhjustas mingisu-

guse füüsilise vigastuse) puudutavates uuringutes katsete 

esinemine eelneva aasta jooksul. 

WHO ülemaailmsetes vaimse tervise uuringutes (14) kasutatak-

se WHO rahvusvahelise diagnostilise süvaintervjuu (CIDI) 

metoodikat, mis sisaldab standarditud küsimusi enesetapukat-

se toimumise, ajastuse, meetodite ja ravi (kui esines) kohta. 

Saadaolev aruanne 12 kuu kestel esinenud enesetapukatsete 

kohta 18-aastaste ja vanemate inimeste seas (teave kogutud 

uuringutest, mis viidi läbi vahemiku 2001 kuni 2007) põhineb 10 

suure sissetulekuga riigi andmetel (üheksa kasutasid üle riigi 

esinduslikku valimit), mille valim kokku oli 52 484 inimest, kuue 

keskmise sissetulekuga riigi andmetel (neli kasutasid üle riigi 

esinduslikku valimit), mille valim kokku oli 25 666 inimest ning 

viie väikese sissetulekuga riigi andmetel (üks kasutas üle riigi 

esinduslikku valimit), mille valim kokku oli 31 227 inimest (19). 

Eelneval aastal ühe või enama enesetapukatse levimuse määr 

oli kolm juhtumit 1000 inimese kohta (ehk 0,3%) suure sissetu-

lekuga riikides nii meeste kui naiste hulgas, kolm juhtumit 1000 

mehe ja kuus juhtumit 1000 naise hulgas keskmise sissetuleku-

ga riikides ning neli juhtumit 1000 inimese kohta väikese 

sissetulekuga riikides nii meeste kui naiste hulgas. Kui võtta 

enesetapukatsete levimuse määr suure, keskmise ja väikese 

sissetulekuga riikides ja rakendada seda täiskasvanud rahvasti-

kule (ehk 18-aastased ja vanemad) kõikides nendes maailma-

panga jaotuse alusel erineva sissetulekuga rühmades, on 

enesehinnanguliste enesetapukatsete rahvusvaheline iga-aasta-

ne levimusmäär umbes neli juhtumit 1000 täiskasvanu kohta. 

Arvestades, et hinnanguline rahvusvaheline enesetapukordaja 

2012. aastal 18-aastaste ja vanemate seas oli 15,4 juhtumit 

100 000 täiskasvanu kohta, on iga enesetapu tõttu surnud 

täisealise kohta tõenäoliselt veel enam kui 20 inimest, kes on 

teinud ühe või mitu enesetapukatset. Samamoodi nagu 

enesetapukordajate ja enesetapukatsete levimuse määrad, 

varieeruvad ka enesetapukatsete-enesetappude suhtarv ning 

suitsiidikäitumise juhtumite suremuse määr suuresti regiooni, 

soo, vanuse ja meetodi kaupa. 

Haiglapõhised andmed meditsiiniliselt ravitud 
enesetapukatsete kohta
Muud enesetapukatsete määrade infoallikad on andmed 

enesekahjustusest tulenenud vigastuste kohta haiglate erakor-

ralise meditsiini ja ambulatoorsetest osakondadest ning teistest 

raviasutustest. Erinevalt surmade registreerimisest pole 

enesetapukatsete kohta käiva info standarditud kogumise jaoks 

rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikat, seega tuleb eri 

õigusruumide vahel määrasid võrreldes võtta arvesse mitmesu-

guseid metodoloogilisi probleeme. Meditsiiniliselt ravitud 

enesetapukatsete määrade hinnangud haigla andmete põhjal 

võivad olla ebatäpsed, kui valitud haiglad ei esinda kõiki 

kogukonnas olevaid haiglaid või kui märkimisväärne hulk 

enesetapukatseid ravitakse ainult kohalikes raviasutustes ning 

seega ei jõua need juhtumid haiglani. Lisaks mõjutab meditsiini-

liselt ravitud enesetapukatsete registreeritud määrasid tugevalt 

haigla andmetöötlusprotsess. Andmed ei pruugi olla täiesti 

usaldusväärsed, sest: 

• ei pruugita eristada isikuid ravijuhtumitest (seega on 

topeltandmed nende isikute kohta, kes on sooritanud aastas 

mitu enesetapukatset);

• ei pruugita eristada neid inimesi, kes surid haiglas suitsiidse 

käitumisakti tagajärgede ravimise käigus või kes kirjutati 

haiglast välja, et nad saaksid surra kodus (seega ei ole need 

enesetapukatsed); 

• ei pruugita eristada neid inimesi, kes vigastasid end ilma 

suitsiidikavatsuseta, neist inimestest, kes vigastasid end 

suitsiidikavatsusega; 

• ei pruugita andmetes kaasata isikuid, keda raviti haigla 

erakorralise meditsiini osakonnas ning kellel lasti koju minna 

enne statsionaarsele ravile minekut; 

• ei pruugita andmetes kaasata isikuid, kes pandi kohe 

haiglaravile ilma erakorralise meditsiini osakonda minemata; 

• ei pruugita märkida enesetapukatse meetodit (mistõttu on 

võimatu hinnata meetodipõhist suremusmäära); ning 

tähtsaim: 

• enesetapukatseid võidakse lugeda „õnnetusteks” seda 

stigma, suitsiidikäitumise pärast kindlustuskatte puudumise 

või seadusest tulenevate potentsiaalsete probleemide tõttu. 
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Andmete kirjapanemise protsessi standardimine riikides ja 

riikide vahel on üks põhiülesandeid, mida riigid peavad ette 

võtma, et mõista ja lõpuks vähendada enesetappe (vaata 

tekstikasti 2). 

Ainult mõned enesetapukatsed lõppevad vigastustega, mis 

saavad meditsiinilist ravi, seega on suremusmäära hinnangud, 

mis tuginevad meditsiiniliselt ravitud enesetapukatsetele, alati 

kõrgemad kui need, mis tuginevad kogukonnauuringute 

enesehinnangulistele enesetapukatsetele. Vaid mõned üksikud 

riigid on välja töötanud riikliku või üle riigi esindusliku valimiga 

registreerimissüsteemi meditsiiniliselt ravitud enesetapukatsete-

le, seega on vaid harva võimalik integreerida haiglapõhiseid 

andmeid üleriigiliste enesetapukordajatega. Suremusmäära 

saab arvutada siis, kui on saadaval üle riigi esinduslikud 

andmed meditsiiniliselt ravitud enesetapukatsete kohta. Kahjuks 

pole ühtegi näidet saadaval LMIC-riikidest ja andmed on pärit 

neljast suure sissetulekuga riigist: Flandria piirkond Belgias (22), 

Iirimaa (20), Rootsi (23) ja USA (24). „Meditsiiniliselt raske 

tulemus on meditsiiniline ravi või surm) surmajuhtumite määr 

varieerus neljas riigis neljakordselt, alates 4,2%-st Iirimaal kuni 

17,8%-ni Flandrias. Surmajuhtumite määra muster sooti ja 

vanuseti oli neljas riigis identne: meditsiiniliselt raske suitsiidikäi-

tumine on tõenäolisemalt surmav pigem meeste kui naiste puhul 

ning vanuseti on selge astmeline tõus meditsiiniliselt raske 

suitsiidikäitumise surmajuhtumite määras. See uurimistulemus 

on kooskõlas varasemate regionaalaruannetega meditsiiniliselt 

raske suitsiidikäitumise surmajuhtumite määra kohta (25, 26).

Veel üks potentsiaalselt vajalik mõõdik – mis on saadaval ka 

mitmes LMIC-riikide regioonis – on surmajuhtumite määr 

haiglas konkreetsete meetodite kohta (st teatud meetodi tõttu 

haiglas aset leidnud surmade hulk jagatud selle inimeste 

hulgaga, keda raviti haiglas ja kes kasutasid sarnast meetodit 

enesetapukatsel). Haiglaravipõhise meetodikeskse surmajuhtu-

mite määra leidmine aitab tuvastada letaalseid meetodeid, mis 

peaksid olema kogukonnapõhiste enesetapumeetodite 

piiramisstrateegiate fookuseks ning ka sisendiks haiglatele, et 

parandada ennastkahjustava käitumise juhtumite korral 

meditsiinilise ravi kvaliteeti. Näiteks, tihti on tehniliselt keeruline 

raviasutusel käsitleda enesetapukatset, mis tehti pestitsiidi 

manustamise teel, ja see võib nõuda keerukaid seadmeid, mis 

ei ole saadaval paljude LMIC-riikide maapiirkondade haiglates. 

Sel juhul on enesetappude ennetustöö oluline komponent 

kohalike meditsiinitöötajate koolitamine ja neile seadmete 

hankimine (27). Andmed statsionaarse ravi surmajuhtumite 

kohta eri pestitsiidide tõttu – mis võib varieeruda 0%-st 42%-ni 

– on vajalikud selleks, et välja selgitada, millist tüüpi koolitust ja 

seadmeid on enim vaja (28).

Tekstikast 2.

Riiklik tahtliku enesevigastuse
register Iirimaal 

Iirimaa riiklik tahtliku enesevigastuse register (NRDHS) 

on riiklik rahvastiku seiresüsteem, mis jälgib tahtlike 

enesevigastuste esinemist. Registri lõi Riiklik 

Enesetappude Uurimise Sihtasutus tervishoiuministee-

riumi algatusel ning seda rahastab Tervishoiuameti riiklik 

enesetappude ennetamise osakond. Selle riikliku registri 

eesmärk on tuvastada ja jälgida enesevigastusjuhtumite 

toimumist ja kordumist haiglate erakorralise meditsiini 

osakondades, eesmärgiga välja selgitada suure riskiga 

grupid ja piirkonnad ning teavitada suitsiidikäitumise 

ennetamisega seotud teenuseid ja huvirühmi (20, 21). 



Riski- ja kaitsetegurid ning
nendega seotud sekkumisviisid
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Müüdid enesetapu kohta

MüMüMüMüMüMüMMüütütütütütttüttt:::: : : :::

Enamik enesetappe juhtub ootamatult

ilma hoiatuseta.aa hh

juht

tusu

apppp

FaFaFaFaFaF ktkktktkktkt::::

EEnnaammikuullee eenneesseettaappppuuddeesstt eellnneevvaadd 

hhooiaattuussmäärgiidd, oollggu neeeedd ssõõnnaaliissedd võõii 

kkääiituummusslliikkudd. On mmõõiissttaaggii ka mmõõnneedd illmmaa 

hhhooiiaattuuseettaa eenneeseetapuudd,, kkuuid oonn ttäähhttiis mmõisttaa,, 

mmiilliisseedd oonn hoiatusmärgid jjaa nneeiidd ttäähheellee ppaannaa. 
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Iga tõhusa enesetappude ennetuse aluseks on kontekstis 

asjakohaste enesetapu riskitegurite tuvastamine ja nende 

leevendamine, rakendades õigeid sekkumisviise. Suitsiidikäitu-

mine on keeruline. On palju tegureid ja põhjuslikke seoseid, mis 

mõjutavad enesetappe, ning on hulk võimalusi nende ennetami-

seks. Tavaliselt ei ole suitsiidikäitumise selgitamiseks piisav 

üksainus põhjus või stressitekitaja. Enamjaolt suurendavad 

mitmed riskitegurid üheskoos isiku haavatavust suitsiidikäitumi-

sele. Samal ajal ei vii riskitegurite olemasolu ilmtingimata 

suitsiidikäitumiseni, näiteks kõik vaimse tervise häirega inimesed 

ei sure enesetapu tõttu. Tõhusad sekkumisviisid on eluliselt 

olulised, kuna need suudavad leevendada tuvastatud riskitegu-

reid. Kaitsetegurid on võrdselt tähtsad ja need aitavad tõhusta-

da vastupidavust. Seetõttu on kõikehõlmava enesetappude 

ennetuse strateegia puhul ka kaitsetegurite arendamine oluline 

eesmärk.  

Riskitegurid
Leitud on hulgaliselt erinevaid riskitegureid ja tähtsamad neist 

on mainitud joonisel 7. Diagrammil on paljud eri tegurid. 

Arusaamise hõlbustamiseks on need jaotatud rühmadesse, mis 

peegeldavad ökoloogilist mudelit – süsteemsed, ühiskondlikud, 

kogukondlikud, suhetega seotud (sotsiaalne lähedus pere ja 

sõpradega) ja individuaalsed riskitegurid. 

Esmalt tuleb märkida, et riskitegurite nimekiri ei ole kindlasti 

-

seerida ja kategoriseerida teistmoodi. Iga riskiteguri tähtsus ja 

selle liigitus sõltub konkreetsest kontekstist. Need tegurid võivad 

otseselt aidata kaasa suitsiidikäitumise väljendumisele või need 

võivad panustada kaudselt, mõjutades seda, kui vastuvõtlik on 

inimene vaimse tervise häiretele. Oleks viga määrata tuvastatud 

rühmade vahel selgeid eristuspiire. Just nagu iga individuaalne 

riskitegur on seotud teistega, pole riskitegurite rühmad vastastik-

ku välistavad. Vajalikum on vaadata rühmi, liikudes süsteemselt 

liigituselt individuaalsele. Mõni riskitegur võiks samal ajal sobida 

ka mitmesse rühma. Näiteks võib töö või rahalise toe kadumine 

mõjutada inimest individuaalselt ning see võib kaasa tuua 

lähisõpruste katkemise, kuid seda võib siduda süsteemsel 

tasandil ka majanduslangusega. Määratud rühmad aitavad 

mahukat riskitegurite nimekirja lihtsustada ning võimaldavad 

asjakohaseid sekkumisviise hõlpsamini tuvastada. 

Sekkumisviisid
Enesetappude ennetamise tõenduspõhised sekkumisviisid on 

esitatud teoreetilises raamistikus, mis eristab universaalseid, 

valikulisi ja näidustatud sekkumisviise (29, 30). Joonis 7 seob 

need sekkumisviisid vastavate riskiteguritega. Need seosed 

pole lõplikud ning tegelikkuses tuleks juhinduda kontekstist. 

Sekkumisviise on kolme tüüpi.

1. Universaalsed sekkumisviisid on mõeldud kogu rahvastikule 

eesmärgiga parandada tervist ning vähendada enesetapuriski, 

eemaldades abi saamise piirangud ja suurendades abi kättesaa-

davust, parandades kaitsvaid tegureid nagu sotsiaalne tugi ja 

füüsilise keskkonna muutus.

2. Valikuliste ennetusstrateegiate sihtmärgiks on haavatavad 

grupid rahvastikus, võttes aluseks niisugused omadused nagu 

vanus, sugu, amet või perekondlik taust. Isegi kui isikud ei 

pruugi praegu väljendada suitsiidikäitumist, võib neil olla suurem 

bioloogiline, psühholoogiline või sotsiaal-majanduslik risk. 

3. Näidustatud ennetusstrateegiad võtavad sihikule konkreet-

sed haavatavad isikud rahvastikus – näiteks need, kes ilmuta-

vad varajasi suitsiidimärke või kes on teinud enesetapukatse.

Kui võtta arvesse seotud tegurite paljusust ja suitsiidikäitumiseni 

viivate teekondade mitmekesisust, vajavad enesetappude 

ennetuse strateegiad laia mitmesektorilist käsitlust, mis on 

suunatud eri ühiskonnakihtidele, riskirühmadele ja kontekstile 

kogu elutee jooksul.
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Joonis 7.  Enesetappude peamised riskitegurid ja vastavad sekkumisviisid

(Jooned peegeldavad sekkumisviiside suhtelist tähtsust eri tasanditel riskitegurite erinevate rühmade jaoks) 

Suitsiidivahenditele 
ligipääs

Ebsobiv 
meediakajastus

Abiotsiva käitumisega 
seotud stigma

Akulturatsiooni ja ümber-
asumisega seotud stress

Diskrimineerimine

väärkohtlemine

Eraldatuse tunne ja 
sotsiaalse toe puudumine

Eelnev enesetapukatse

Vaimse tervise häired

Alkoholi liigtarvitamine

kindlustunde kaotu

Lootusetus

Krooniline valu

Suitsiidijuhtum 
perekonnas

Geneetilised ja 
bioloogilised tegurid

Tervishoiuteenustele 
ligipääsu takistusedTERVISESÜSTEEMID

Vaimse tervise poliitikad

Alkoholitarvitamise
kahjude vähendamise
poliitikad

Ligipääs tervishoiule

Suitsiidivahenditele
ligipääsu piiramine

Vastutustundlik
meediakajastus

kuritarvitamisest ja
enesetappudest

Sekkumised haavatava-
tele gruppidele

Väravavalvurite koolitus

Kriisi abiliinid

Järelhooldus ja 
kogukonna tugi

Suitsiidikäitumise
hindamine ja
käsitlemine

Vaimsete häirete ja

mise hindamine ja 
käsitlemine

ÜHISKOND

SUHTED

INDIVIDUAALSED

KOGUKOND

Universaalne

Valikuline

Näidustatud
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Tervishoiusüsteem ja ühiskonnast 
tulenevad riskitegurid

Tabu, stigma, häbi ja süü varjavad suitsiidikäitumist. Kui neid 

tegureid aktiivselt sihikule võtta, võivad toetav tervishoiusüs-

teem ja ühiskond aidata enesetappe ennetada. Mõned 

tervishoiusüsteemi ja ühiskonnaga seotud riskitegurid on 

esitatud allpool. 

Raske ligipääs tervishoiuteenustele
Enesetapurisk suureneb märkimisväärselt kaasuvate haiguste 

puhul, seega on õigeaegne ja tõhus ligipääs tervishoiuteenuste-

le hädavajalik enesetapuriski vähendamiseks (37). Mitmes riigis 

on aga tervishoiusüsteem keerukas või piiratud ressurssidega, 

selles süsteemis liikumine on üldise vähese tervisealase 

kirjaoskusega (ja eriti vähese vaimse tervise alase kirjaoskusega) 

inimestele keeruline (38). Enesetapukatsete ja vaimse tervise 

häirete korral abi otsimisega seotud stigma muudab olukorra 

veelgi keerulisemaks, millega kaasneb ebapiisav võimalus 

saada abi ning suurem enesetapurisk. 

Meetodite kättesaadavus
Enesetapu sooritamise meetodite kättesaadavus on tähtis 

enesetapu riskitegur. Meetodite (sealhulgas pestitsiidid, 

tulirelvad, kõrged kohad, raudtee, mürgid, ravimid, süsinikmo-

nooksiidi allikad, nagu auto heitgaasid või grillsüsi ja muud 

mürgised gaasid) hõlbus kättesaadavus või lähedus suurendab 

enesetapuriski. Enesetapu sooritamise meetodi kättesaadavus 

kultuurilisest kontekstist (39). 

Ebakohane meediakajastus ja 
sotsiaalmeedia kasutus
Ebakohased meediakajastused võivad kujutada enesetappe 

sensatsioonilise ja glamuursena, suurendades enesetappude 

korral Wertheri efekti (enesetappude jäljendamist) haavatavate 

inimeste seas. Meediakajastused on ebasobivad, kui need ilma 

mõjuva põhjuseta kajastavad kuulsuste enesetappe, ebatavalisi 

enesetapumeetodeid või -suundumusi, näitavad kasutatud 

meetodist pilte või jagavad teavet või normaliseerivad enesetap-

pu kui asjakohast reaktsiooni kriisile või ebaõnnele. 

Enesetapumudelite mõju all olemine suurendab suitsiidikäitumi-

se riski haavatavate isikute hulgas (31, 32, 33). Kasvav mure on 

ka selles, millist lisarolli mängib internet ja sotsiaalmeedia 

suitsiidses suhtluses. Internet on praegusel ajal peamine 

infoallikas enesetappude teemal ning sisaldab hõlpsasti 

kättesaadavaid veebilehti, kus kajastatakse enesetappe 

ebasobival viisil (34). Internetiportaalid ja sotsiaalmeedia on 

seotud nii suitsiidikäitumisele õhutamise kui ka sellele kaasa 

aitamisega. Eraisikud võivad samuti meedia vahendusel lihtsasti 

ja kontrollimatult levitada teavet suitsiidiaktide kohta.

Abi otsimisega seotud stigma
Ühiskondades esineb endiselt stigma abi otsimise suhtes 

suitsiidikäitumise, vaimse tervise probleemide, ainete 

kuritarvitamise ja muude emotsionaalsete stressitekitajate 

korral. See võib olla märkimisväärne takistus vajaliku abi 

saamisel. Stigma võib heidutada ka haavatavate inimeste sõpru 

ja pere vajalikku tuge pakkumast või isegi oma olukorda 

tunnistamast. Stigmal on tähtis roll vastupanu tekitamisel 

muutustele ja enesetappude ennetuse strateegiate 

rakendamisele. 
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3. Tervishoiuteenuste kättesaadavus
Asjakohane, kiire ja kättesaadav ravi vaimse tervise häirete ja ainete 

kuritarvitamise korral võib vähendada suitsiidikäitumise riski (37) 

(vaata ka tekstikasti 6). Tervisealase kirjaoskuse poliitika ja tegevuste 

rakendamine tervishoiusüsteemis ja -asutustes, eriti kogukonnakes-

kuste raviasutustes on põhiviis, kuidas parandada tervishoiuteenus-

te kättesaadavust üleüldiselt ning eriti vaimse tervise osas. 

Tegevuste hulka kuulub inimeste selge teavitamine olemasolevatest 

teenustest, sobiv keelekasutus tervishoiuteenuste pakkujate poolt 

ning selgemad algoritmid patsientidele kogu süsteemis. Vaimse 

tervise kirjaoskus peaks olema kaasatud üldise tervisealase 

kirjaoskuse strateegiatesse ja poliitikatesse (38). 

4. Enesetapumeetoditele ligipääsu piiramine
Levinuimad enesetapumeetodid kogu maailmas on enese 

mürgitamine pestitsiididega, poomine, tulirelvade kasutamine ja 

allahüppamine (39, 40). Enesetapu sooritamise meetoditele 

ligipääsu piiramine on tõhus enesetappude – eriti impulsiivsete 

enesetappude – ennetamiseks, kuna see annab enesetapu 

kaalujale aega ümber mõelda (41). Meetoditele ligipääsu piiramise 

strateegiate rakendamine võib toimuda nii riigitasandil seaduste ja 

regulatsioonide kaudu kui ka kohalikul tasandil, muutes 

riskikeskkonnad turvalisemaks (42). 

Enesetapu sooritamise meetoditele ligipääsu piiramise peamiste 

sekkumisviiside hulka kuuluvad järgmised.

• Ligipääs pestitsiididele

Pestitsiidide kasutamine moodustab hinnanguliselt kolmandiku 

maailma enesetappudest (8). Tahtliku pestitsiidide manustamise 

kaudu toimuv enesetapp on peamiselt väikese ja keskmise 

sissetulekuga riikide, nagu Aafrika, Kesk-Ameerika, Kagu-Aasia ja 

Vaikse ookeani lääneosa, maapiirkondades. Pestitsiididest 

tulenevate enesetappude ennetamiseks sobivate meetmete hulka 

kuuluvad: kahjulike kemikaalide ja jäätmete suhtes asjakohaste 

täideviimine; kohalikul tasandil problemaatiliste pestitsiidide 

põllumajandusest eemaldamise seadustamine; pestitsiidide müügi 

reguleerimine; pestitsiididele ligipääsu vähendamine turvalisema 

hoiustamise ja eraisikute või kogukondade hulgast kõrvaldamise 

kaudu; pestitsiidide toksilisuse vähendamine (43, 44). Optimeerida 

tuleks ka nende ravi, kes on teinud enesetapukatse pestitsiidide 

brošüürist, mis räägivad pestitsiididest põhjustatud enesetappude 

ennetamisest (27, 45, 46). 

Tervishoiusüsteemidele ja ühiskonnast tulenevatele riskiteguritele 
vastavad sekkumisviisid

1. Vaimse tervise poliitikad

tegevuskava 2013–2020“ (1). Tegevuskava julgustab riike välja 

töötama omaenda vaimse tervise poliitika, keskendudes neljale 

põhieesmärgile. 

1. Tugevdada ja tõhustada vaimse tervise valdkonna 

juhtimissüsteemi.

2. Pakkuda kõikehõlmavaid, integreeritud ja paindlikke vaimse 

tervise ning sotsiaalhoolekande teenuseid kogukonna tasandil.

3. Rakendada vaimse tervise edendamise ja probleemide 

ennetamise strateegiaid. 

4. Tugevda infosüsteeme ja vaimse tervise valdkonna tõenduspõ-

hisust ning sellealast uurimistööd. 

Enesetapukordaja on indikaator ja selle vähenemine on 

tegevuskava eesmärk.

2. Alkoholi liigtarvitamise vähendamise     
     poliitikad

(35) on avaldatud alkoholi liigtarvitamise vähendamise üldsuunad ja 

sekkumisviisid. Samal ajal pakuvad need tuge ka enesetappude 

ennetamiseks ning nende hulgas on järgnevad tegevused ja 

põhimõtted.

1. Juhtimine, teadlikkus ja pühendumine. 

2. Tervishoiuteenuste reageerimine.

3. Tegevused kogukonnas.

4. Alkoholijoobes autojuhtimise vastumeetmed.

5. Alkoholi kättesaadavus.

6. Alkoholjookide reklaamimine.

7. 

8. Joomise ja alkoholimürgistuse negatiivsete tagajärgede 

vähendamine.

9. Ebaseadusliku alkoholi ja salaviina mõju vähendamine 

rahvatervisele. 

10. Jälgimine ja seire.

Rahvastikurühmades, kus ülemäärane alkoholitarbimine on väikese 

levimusega, võib rakendada seesuguseid strateegiaid nagu 

teadlikkuse suurendamine üldiste meediakampaaniate, koolide 

tervisekampaaniate või tervishoiuspetsialistide kaudu, kes jagavad 

teavet haavatavatele isikutele (36). Konkreetsete regioonide 

alkoholikultuuri tuleks enne strateegiate valimist hoolikalt arvesse 

võtta, et strateegiad oleks kindlas kontekstis tõhusad. Toimiv 

õigussüsteem on samuti strateegiate tõhusa rakendamise 

eeltingimuseks. 
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Joonis 8.  

Tervishoiusüsteemidele ja ühiskonnast tulenevatele riskiteguritele vastavad sekkumisviisid jätkub

• Ligipääs tulirelvadele

Tulirelva abil enese tapmine on väga surmav meetod, 

moodustades suurema osa enesetappudest mõnes riigis, näiteks 

USA-s (47). Olemasolevad andmed näitavad tugevat seost tulirelva 

omavate majapidamiste hulga ja tulirelvaga sooritatud enesetappu-

de hulga vahel (48). 

Tulirelva omamist piirav seadusandlus on seotud tulirelvadega 

sooritatud enesetappude osakaalu vähendamisega mitmes riigis, 

sealhulgas Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa, Norra ja Suurbritan-

nia. Võimalikud seadusandlikud ja regulatiivsed tegevused 

tulirelvadega seotud enesetappude vähendamiseks hõlmavad 

endas eramajapidamistes saadaolevate tulirelvade reeglistiku ning 

relvaloa ja registreerimistoimingute karmistamist; isikliku relva 

omandiõiguse piiramist; ostu ooteperioodi pikendamist; turvalise 

hoiustamise nõuete kehtestamist ning tulirelva ostul kuritegeliku ja 

psühhiaatrilise tausta kontrollimist. Kogukonna harimine 

regulatsioonide teemal on samuti hädavajalik riikides, kus relvad on 

ühiskonnas igapäevaelemendid (49). 

• 

Sildadelt või kõrgetelt hoonetelt alla hüppamine või rongi ette 

hüppamine on levinud enesetapumeetod, sest seda saab 

sooritada hõlpsasti. Enesetappude ennetamiseks on tõhus 

ehitustehniline sekkumine ligipääsu piiramiseks (50). 

• Mürgiste gaaside kättesaadavus

Ajalooliselt on tahtlik süsinikmonooksiidi mürgitus olnud üks 

levinumaid enesetapuviise. Seadusandlikud ja pragmaatilised 

muudatused kodugaasi kasutuses nii riiklikul kui ka regionaaltasan-

dil on märkimisväärselt vähendanud selle meetodi abil sooritatud 

enesetappe (51). Tõestusmaterjalid viitavad asjaolule, et 

süsinikmonooksiidi mürgisuse vähendamisel on otsene mõju üldise 

enesetapukordaja vähendamisele.

Söe põletamise teel tekkiva gaasiga mürgitus on hiljuti ilmnenud 

enesetapumeetod, mis on kiirelt saanud mõnes Aasia riigis levinud 

meetodiks (9). Söepakkide eemaldamine avatud riiulitelt ja nende 

põletamisega seotud enesetapusurmade hulka (52). 

• Ligipääs farmakoloogilistele ainetele

Enamikus Euroopa riikides on enese mürgitamine ravimitega teine 

või kolmas levinuim enesetapu ja enesetapukatsete meetod (53). 

Tavapäraselt enesetappude sooritamiseks kasutatavate ravimite 

kättesaadavuse piiramine on osutunud efektiivseks ennetusmeet-

meks (54). Tervishoiuteenuste pakkujatel on kriitilise tähtsusega 

roll, piirates doseeritud ravimite hulka, teavitades patsiente ja 

nende peresid ravimikasutuse riskidest ning rõhutades 

ettekirjutatud annusest kinnipidamise ja kasutamata jäänud 

ravimite hävitamise olulisust.

Joonis 8 esitleb kolme käsitlusviisi kombinatsiooni, mis täielikult rakendades võib aidata päästa tuhandeid elusid vaid ühe aasta jooksul USA-s. 

Tähtis on aga märkida, et joonis on tuletatud vaid mõne valitud käsitluse optimaalse rakendamise mudelist (55).
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Võrreldes minimaalse sekkumisviisiga olid nii tõsiste 

enesetapumõtete kui ka -katsete määrad 12 kuud 

hiljem tunduvalt madalamad nende noorte hulgas, kes 

osalesid aktiivselt vaimse tervise alast teadlikkust 

suurendavas programmis. Niisuguste programmide 

optimaalseks rakendamiseks on tähtis kohalike 

poliitikute, koolide, õpetajate ja teiste huvirühmade abi 

ja tugi (66). 

Noorte jaoks arendati ja katsetati mitmekülgset vaimse 

võimestame noori elusid Euroopas“ (SEYLE) projekti 

raames. SEYLE on ennetusprogramm, mida katsetati 11 

Euroopa riigis ja mille eesmärk on edendada vaimset 

tervist Euroopa koolilaste seas (64). Iga riik viis läbi 

randomiseeritud kontrollitud uuringu, mis koosnes kolmest 

aktiivsest sekkumisviisist ja ühest minimaalsest sekkumis-

viisist ehk kontrollrühmast. Aktiivsete sekkumisviiside hulka 

kuulusid nn väravavalvurite koolitamine, vaimse tervise 

alast teadlikkust suurendav programm ja riskirühma 

kuuluvate noorte professionaalne sõelumine (65). 

Suurbritannia veebilehel on klipid noortest inimestest, kes räägivad 

enesetapukatsete teemadel. Need klipid aitavad noortel tunda 

empaatiat nende vastu, kes on sarnases olukorras (61). Arvutite 

puudumisel on alternatiivsed võimalused tekstsõnumite saatmine 

ja sotsiaalmeediateenuste üha laiem kasutamine mobiilseadmete 

vahendusel, pakkumaks individuaalset tuge ja teraapiat.

6. Teadlikkuse suurendamine vaimse tervise, 
     ainete kuritarvitamise ja enesetapu teemadel
Vaimse tervise häireid ja abi otsimist ümbritseb ühiskonnas stigma 

ja negatiivne suhtumine. Teadlikkust suurendavad kampaaniad 

(vaata ka tekstikaste 3 ja 6) üritavad vähendada stigmat, mis on 

seotud vaimse tervise häirete ja enesetappude korral abi otsimise-

ga, ning suurendada abi kättesaadavust. On vähe tõestusmaterjale 

selle kohta, kas teavituskampaaniad on seotud enesetappude 

vähenemisega, kuid neil on kogukonna suhtumisele positiivne 

mõju, suurendades seega võimalust avalikuks dialoogiks nendel 

teemadel. Tõhusad vaimse tervise häirete teavituskampaaniad 

keskenduvad ainult ühele või kahele häirele, kasutades sõnumite 

tugevdamiseks mitmeid kanaleid (nt televisioon, trükimeedia, 

internet, sotsiaalmeedia, plakatid), kohandades sõnumeid sobival 

viisil, kombineerides eri strateegiaid ja organiseerides programme 

kohalikul tasandil konkreetsetele sihtrühmadele (62, 63). 

5. Vastutustundlik meediakajastus
Enesetappude vastutustundlik meediakajastus on toonud kaasa 

enesetapukordajate langemise (40). Vastutustundliku kajastuse 

hulka kuuluvad: enesetappude detailse kirjelduse vältimine, 

sensatsioonilise ja glamuurse kajastuse vältimine, vastutustundlik 

keelekasutus, enesetapulugude hulga vähendamine, üleliigse 

lihtsustuse vältimine, avalikkuse harimine enesetappude ja 

olemasolevate ravivõimaluste kohta ning teabe jagamine abiotsimise 

kohta (56). Et edukalt parandada enesetappude kajastamist ja 

vähendada enesetappude jäljendamist, on vajalik meedia koostöö ja 

osalemine vastutustundlike meediakajastuse võtete väljatöötamises, 

levitamises ja rakendamises (57). Meediaga koostöö parandamine 

toimus edukalt Austraalias ja Austrias, millele järgnes meedia 

aktiivne kaasamine meediajuhiste levitamisel (58).

Interneti ja sotsiaalmeedia kasutamisel on potentsiaalne roll 

universaalse enesetappude ennetuse strateegiana. Mõned vaimset 

tervist edendavad veebilehed on juba saavutanud paljutõotavaid 

tulemusi abiotsiva käitumise edendamise kohta, kuid on vähe 

tõestusmaterjale sellest, kui tõhus on see enesetappude ennetami-

sel (59). Parimad interneti teel rakendatavate enesetappude 

ennetuse strateegiate näited on veebivestluste funktsioonid, mille 

vahendusel saavad suitsiidsed inimesed professionaalidega 

vestelda, eneseabiprogrammid ja veebipõhine teraapia (60). 

Tekstikast 3.

Uuring „Säästame ja võimestame noori elusid Euroopas “
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Kogukonna ja suhetega seotud
riskitegurid

Kogukondadel, kus inimesed elavad, on oluline seos enesetapu 

riskiteguritega. Kogu maailmas on erinevad kultuurilised, 

religioossed, seadusandlikud ja ajaloolised tegurid kujundanud 

arusaamist enesetappudest, tuues esile mitmed kogukonnast 

tulenevad enesetapu riskitegurid. Suitsiidikäitumist võivad 

mõjutada ka inimese lähisuhted pere, sõprade ja partneriga. 

Järgnevalt on kirjeldatud mõningaid nende valdkondade 

põhitegureid. 

Katastroofid, sõda ja konfliktid

suurendada enesetapuriski, kuna neil juhtumitel on laastav mõju 

sotsiaalsele heaolule, tervisele, majapidamisele, tööhõivele ja 

majanduslikule turvatundele. Paradoksaalselt võivad eneseta-

seda, kuid see varieerub inimgrupiti. Kohene kordaja langus 

võib tuleneda erakorralisest intensiivsemast sotsiaalsest 

ühtekuuluvustundest. Üldjuhul ei tundu olevat ühte selget 

kuna erinevad uuringud näitavad erisuguseid mustreid (67). 

Akulturatsiooni ja ümberasumisega
seotud stress
Akulturatsiooni ja ümberasumisega seotud stress on märkimis-

väärne enesetapurisk, mis mõjutab mitmeid haavatavaid 

gruppe, nagu põliselanikke, varjupaigataotlejaid, pagulasi, 

kinnipidamiskeskustes olevaid inimesi, riigi sees ümberasusta-

tud inimesi ja äsja saabunud immigrante. 

Enesetapp esineb laialdaselt põliselanike seas: enesetapukor-

daja on tunduvalt kõrgem USA-s indiaanlaste, Kanadas 

põliselanike ja inuittide, Austraalias aborigeenide ja Uus-Mere-

maal mauride hulgas kui ülejäänud rahvastiku hulgas (68, 69). 

See kehtib eriti noorte inimeste puhul, just noorte meeste 

hulgas, kes kuuluvad maailmas kõige haavatavamate gruppide 

sekka (70). Suitsiidikäitumist on rohkem ka nende põliselanike 

ja aborigeenide kogukondades, kus on käimas muutused (71). 

Põliselanike seas on tihti territoriaalne, poliitiline ja majanduslik 

autonoomsus rikutud ning põliskultuur ja -keel tagaplaanile 

jäetud. Need olukorrad võivad tekitada depressiooni, isolatsioo-

ni ja diskrimineerimise tundeid, millega kaasneb riigi pakutavate 

tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste tõrjumine ja usalda-

matus, eriti kui neid teenuseid ei pakuta kultuuriliselt sobival 

viisil. 

Diskrimineerimine
Teatud rahvastikurühmade diskrimineerimine ühiskonnas võib 

olla pidev, endeemiline ja süstemaatiline. See võib viia 

stressirohkete elusündmuste, nagu vabadusekaotuse, tõrjumi-

se, häbimärgistamise, vägivalla, jätkuva kogemiseni, mis võib 

esile kutsuda suitsiidikäitumise.

Mõned näited seostest diskrimineerimise ja enesetappude vahel 

hõlmavad: 

• inimesi, kes on vangistatud või kinnipeetud (72);

• 

transsoolise või intersoolise inimesena (73);

• inimesi, keda on füüsiliselt kiusatud, küberkiusatud või on 

taga kiusanud kaaslased (74);

• pagulasi, varjupaigaotsijaid ja immigrante (75).

Trauma või väärkohtlemine
Trauma või väärkohtlemine suurendab emotsionaalset stressi 

ning võib valla päästa juba haavatavate inimeste puhul depres-

siooni ja suitsiidikäitumise. Enesetapuga seotud psühhosotsiaal-

sed stressitekitajad võivad tuleneda eri traumatüüpidest (sh 

piinamine, eriti varjupaigaotsijate ja pagulaste seas), distsiplinaar-

setest või seadusandlikest kriisidest, rahaprobleemidest, 

õppimise või tööga seotud probleemidest ja kiusamisest (76). 

Lisaks on enesetapurisk palju suurem nende noorte hulgas, kes 

on kogenud lapsepõlves ebaõnne perekonnaelus (füüsiline 

vägivald, seksuaalne või emotsionaalne väärkohtlemine, 

hooletusse jätmine, julm kohtlemine, perekondlik vägivald, 

vanemate lahkumine või lahutus, asenduskodus või hooldusasu-

tuses olemine), võrreldes seda mitte kogenutega (77). Lapsepõl-

ve ebasoodsate oludega seotud mõjud kipuvad olema omavahel 

koosmõjus ning aitavad ühiselt kaasa vaimse tervise häirete ja 

enesetapuriski suurendamisele (78). 

Eraldatuse tunne ja sotsiaalse toe puudumine
Eraldatuse tunne tekib siis, kui inimene tunneb end oma 

lähedastest – partnerist, pereliikmetest, tuttavatest ja sõpradest 

– lahtiühendatuna. Eraldatus käib tihti kaasas depressiooni, 

üksildus- ja meeleheitetunnetega. Eraldatuse tunne võib 

tekkida, kui inimene kogeb negatiivset elusündmust või muud 

psühholoogilist stressi ning ta ei saa seda jagada lähedasega. 

Teiste teguritega koos võib see suurendada suitsiidikäitumise 

riski, seda eriti üksi elavate vanemate inimeste hulgas, sest 

sotsiaalne isolatsioon ja üksildus on olulised enesetappu 

soodustavad riskitegurid (71). 
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Suitsiidikäitumine tekib tihti vastusena isiklikele psühholoogilistele 

stressoritele sotsiaalses kontekstis, kus puuduvad toeallikad, 

ning see võib peegeldada laiemat heaolu ja ühtekuuluvustunde 

puudumist. Sotsiaalne ühtekuuluvustunne seob inimesi eri 

ühiskonnakihtides – see seob omavahel isikuid, perekondi, koole, 

naabruskondi, kohalikke kogukondi, kultuurigruppe ja ühiskonda 

tervikuna. Inimesed, kellel on lähedased, isiklikud ja püsivad 

suhted ning väärtused, tunnevad tavaliselt eesmärgistatust, 

turvalisust ja ühtekuuluvust (134, 135). 

Suhtekonfliktid, vastuolud või kaotused

hooldusõiguse üle) või kaotused (nt partneri surm) võivad 

põhjustada leina ja psühholoogilist stressi, mis on seotud 

suurema enesetapuriskiga (79). Riskiteguriks võivad olla ka 

ebaterved suhted. Vägivald, eriti seksuaalvägivald naiste suhtes 

on levinud nähtus, mida sageli põhjustab intiimpartner. 

Intiimpartneri põhjustatud vägivald on seotud suurema riskiga 

enesetapukatseteks ja enesetapuks. Kogu maailmas on 35% 

naistest kogenud füüsilist ja/või seksuaalvägivalda intiimpartneri 

poolt või kellegi teise tekitatud seksuaalvägivalda (80, 81). 

Ühiskonna ja suhetega seotud riskiteguritele suunatud sekkumisviisid

1. Sekkumised haavatavate gruppide puhul
Tuvastatud on hulk haavatavaid gruppe (vaata ka tekstikaste 4 ja 

6), kelle seas on enesetapurisk suurem. Kuigi nende 

sekkumisviiside efektiivsust pole rangelt hinnatud, on allpool esile 

toodud mõned sobivad viisid.

• 

sekkumisviisid olema suunatud gruppidele, kes on kõige 

Poliitikakujundajad peaksid soodustama mõjutatud 

kogukondades olemasolevate sotsiaalsidemete säilitamist (82, 

83). 

• Pagulased ja immigrandid: riskitegurid varieeruvad grupiti, seega 

võib olla tõhusam arendada välja sekkumisviisid, mis on 

suunatud konkreetsetele kultuurigruppidele, selle asemel, et 

kohelda kõiki immigrante samamoodi (84). 

• Põliselanikud: Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ja USA 

sekkumisstrateegiate uurimine näitas, et kogukonnapõhised 

ennetustegevused, nn väravavalvurite koolitamine (vaata allpool) ja 

kultuuriliselt kohandatud haridusalased sekkumised olid tõhusad 

lootusetusetunde ja enesetapuhaavatavuse vähendamiseks. 

Tõhusaimad olid sekkumisviisid, kus oli tugev kohalik kontroll ning 

kus põliselanike kogukond oli kaasatud tagamaks, et 

sekkumisviisid oleksid kultuuriliselt asjakohased (85). 

• Vangid: Austraalia, Euroopa, Uus-Meremaa ja USA vangide 

riskitegurite uurimine näitas, et ennetustegevused peaksid olema 

mõeldud vaimse tervise parandamisele, alkoholi- ja narkootiliste 

ainete kuritarvitamise vähendamisele ning tuleks vältida 

haavatavate isikute paigutamist isoleeritud majutusse. Kõigi 

isikute puhul tuleks kontrollida ka praeguseid või varasemaid 

suitsiidikäitumise märke (86). 

• 

transsoolise või intersoolisena (LGBTI): jõupingutused 

LGBTI-kogukonnas enesetapuriski vähendamiseks peaksid 

keskenduma seesugustele riskiteguritele nagu vaimse tervise 

häired, narkootiliste ainete kuritarvitamine, stigma, eelarvamused 

ning individuaalne ja ühiskondlik diskrimineerimine (87). 

• Toetus neile, kes on mõjutatud enesetapust või kes on 

enesetapu tagajärjel kaotanud lähedase: sekkumisstrateegiaid 

nendele, kes on mõjutatud enesetapust või kes on enesetapu 

tagajärjel kaotanud lähedase, rakendatakse leina toetamiseks ja 

võimaliku jäljendava suitsiidikäitumise vähendamiseks. Nende 

sekkumiste hulka võivad kuuluda koolipõhised, peredele 

mõeldud või kogukonnapõhised sekkumised. Pärast enesetapu 

juhtumit pere või sõpradega suhtlemine on toonud kaasa 

suurenenud tugi- ja leinagruppide kasutamise, mis on 

vähendanud emotsionaalset stressi, sealhulgas depressiooni, 

ärevust ja meeleheidet (88). 
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Väravavalvurite koolitusprogrammide eesmärk on arendada 

osalejate teadmisi, hoiakuid ja oskusi, et tuvastada suure 

suitsiidiriskiga isikud, määrata kindlaks riski suurus ning suunata 

kõrge riskitasemega isikud ravile (vaata ka tekstikasti 6). Kogu 

koolitusprogrammi sisu peaks olema kultuuriliselt kohandatud ja 

sisaldama teavet kohalike tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta. 

Kohandatud programmid on näidanud paljutõotavaid tulemusi, kui 

need on suunatud konkreetsetele ühiskonnagruppidele, näiteks 

aborigeenidele (85). Uuringud on näidanud, et 25–50% naistest, kes 

on väljendanud suitsiidikäitumist, kohtusid eelneva nelja nädala 

jooksul tervishoiutöötajaga, seega võimaldab väravavalvurite 

koolitamine rakendada selliste inimeste puhul sekkumisviise (94).

Väravavalvurite koolitamine on hea tava, mille mõju kohta pole seni 

tehtud ühtegi lõplikku järeldust enesetappude ega enesetapukatsete 

hulga vähendamise suhtes (95). Vaata ka tekstikasti 5 

väravavalvuritele ja nende endi tervisele mõeldud programmi kohta. 

2. Väravavalvurite koolitamine
Enesetapuriskiga inimesed otsivad abi harva. Siiski võivad nad 

väljendada riskitegureid või käitumisviise, mille baasil saab neid 

tuvastada haavatavatena. Väravavalvur on inimene, kes on 

positsioonil, kus on võimalik tuvastada, kas keegi võib kaaluda 

enesetapu sooritamist. Põhilised potentsiaalsed nn väravavalvurid on:

• tervishoiutöötajad esmatasandil ning vaimse tervise ja 

   erakorralise meditsiini valdkonnas;

• õpetajad ja teised koolipereliikmed;

• kogukonna eestvedajad;

• politseinikud, tuletõrjujad ja teised kiirreageerijad;

• sõjaväelased;

• sotsiaalhoolekande töötajad;

• vaimsed ja religioossed juhid või tervendajad;

• personalitöötajad ja -juhid.

Ühiskonna ja suhetega seotud riskiteguritele suunatud sekkumisviisid jätkub

tuvastatud mitmeid suurema enesetapuriskiga seotud 

tegureid ning ka strateegiaid, mis aitavad tuvastada ja 

toetada suitsiidiriskiga isikuid. Sellised strateegiad on 

näiteks parem juhtumikorraldus, resilientsuse 

edendamine, kaaslaste toetus ja patsiendikeskne 

planeerimine turvalisuse suurendamiseks 

meditsiiniasutustest väljaspool.

Praegu on jõupingutused mõeldud selleks, et 

tuvastada indiviidi ja rahvastiku tasemel suurema 

enesetapuriskiga seotud tegurid, mis võivad esineda 

inimestel, kes on vabatahtlikult liitunud Ameerika 

Ühendriikide sõjaväega, meetodid suitsiidiriskiga 

isikute psüühikahäirete tõenduspõhiseks raviks ning 

suurema riskiga seotud perioodidega toimetulek, 

seejuures eriti üleminekuperioodidega (92).

On hulgaliselt tõestusmaterjale, mis viitavad asjaolule, 

et enesetapurisk on suurem mõnes militaar- ja 

veteranikogukonnas (89). Epidemioloogilised uuringud, 

näiteks USA-s läbi viidud militaaruuring teenistujate 

riski ja resilientsuse hindamiseks (STARRS), on 

tuvastanud mitmeid tegureid, sh vaimse tervise häire, 

auaste ja sugu (90, 91), mis võivad suurendada 

enesetapuriski tegevteenistuses olevate ja varasema 

sõjaväelise kogemusega inimeste hulgas. 

2007. aastal avas USA Veteranideministeerium riikliku 

abitelefoni, veteranide kriisiliini, Ameerika Ühendriikide 

veteranidele ja nende peredele. 2009. aastal laiendati 

kriisiliini teenust, et katta militaarkogukonda laiemalt. 

Viimastel aastatel on USA Veteranideministeerium ja 

Kaitseministeerium panustanud märkimisväärseid 

ressursse selleks, et tuvastada suurema enesetapuris-

kiga seotud tegureid ja rakendada sekkumisviise, mis 

aitavad vähendada enesetapuriski haavatavate 

inimeste hulgas. Nende jõupingutuste abil on 

Tekstikast 4.

Sekkumine militaar- ja veteranikogukondades
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3. Kriisi abiliinid
Kriisi abiliinid on avalikud kõnekeskused, kuhu inimesed saavad 

pöörduda, kui nad vajavad sotsiaalset tuge või kui professionaalne 

abi pole saadaval või seda ei soovita. Abiliinid võivad olla saadaval 

laiemale avalikkusele või olla mõeldud kindlatele haavatavatele 

gruppidele. 

Abiliinid on USA-s osutunud tõhusaks väga suitsiidsete inimestega 

suhtlemisel ning on suudetud vähendada nii kõneseansi kui ka 

järgnevate nädalate jooksul helistajate hulgas enesetapuriski (97). 

Belgias tehtud telefoni- ja vestlusliinide uuring näitas, et need 

strateegiad võivad olla kulutõhusad enesetappude ennetuse 

meetmed (98). Abiliinid on osutunud vajalikuks ja laialt rakendatud 

tavaks. Ehkki abiliinid aitavad enesetapuriski vähendada, 

puuduvad piisavad hindamistulemused, et kinnitada lõplikku seost 

abiliinidele helistamise ja enesetapukordajate vähenemise vahel. 

politsei abitelefon, kus kõnedele vastasid 

erikoolitusega ametnikud, ning toimus ka avalik 

kampaania sõnumiga abiallikatest ja koostöö 

tähtsusest enesetappude ennetustöös (96). 

Kõikehõlmavad ennetusprogrammid töökeskkonnale 

võivad olla tõhusad, et parandada hoiakuid, teadmisi ja 

käitumist, ning see võib märkimisväärselt mõjutada 

enesetappude hulka.

Kanadas Montrealis rakendatud mitmekülgne 

enesetappude ennetamise programm tõi kaasa 

Montreali politseis märkimisväärse 79% 

enesetapukordaja vähenemise. Programm koosnes 

kõigi politseiüksuse ametnike poolepäevasest 

enesetappude ennetamise treeningust, mis keskendus 

suitsiidiriski tuvastamisele ja abistamisele. Kõrgemad 

ametnikud läbisid päevapikkuse treeningu, mis hõlmas 

suitsiidiriski tuvastamist ja abistamist. Loodi vabatahtlik 

Tekstikast 5.

Töökohas enesetappude ennetamise programm, mis vähendas enesetappe
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Individuaalsed riskitegurid

Enesetapuriski võib mõjutada inimese haavatavus või 

resilientsus. Individuaalsed riskitegurid on seotud suitsiidikäitu-

mise tekkimise tõenäosusega.

Eelnev enesetapukatse
Üks või enam varasemat enesetapukatset on ülekaalukalt 

suurim tulevase enesetapuriski indikaator (99). Isegi üks aasta 

pärast enesetapukatset on enesetapu ja enneaegse surma risk 

muudel põhjustel väga suur (100). 

Vaimse tervise häired
Suure sissetulekuga riikides on kuni 90%-l enesetapu tõttu 

surnud inimestel vaimse tervise häired (101) ning 10% hulgas 

puudub küll diagnoos, kuid on esinenud psühhiaatrilisi 

sümptomeid, mis sarnanevad enesetapu tõttu surnud inimeste 

omadega. Vaimse tervise häired näivad olevat vähem levinud 

(umbes 60%) nende seas, kes surevad enesetapu tõttu mõnes 

Neisse riskiteguritesse tuleks suhtuda ettevaatlikult. 

Depressioon, ainete kuritarvitamine ja antisotsiaalne käitumine 

on võrdlemisi levinud ning nende häiretega inimesed ei pruugi 

väljendada suitsiidikäitumist. Inimestel, kes aga surevad 

enesetapu tõttu või kes teevad enesetapukatse, võib esineda 

korraga mitu olulist psühhiaatrilist diagnoosi. Enesetapurisk 

varieerub häire tüübi järgi ning levinuimad suitsiidikäitumisega 

seotud häired on depressioon ja alkoholi kuritarvitamine. 

Eluaegne enesetapurisk on hinnanguliselt 4% meeleoluhäirete-

ga patsientide seas (103), 7% alkoholisõltuvusega (104), 8% 

bipolaarse häirega (105, 106) ja 5% skisofreenia diagnoosiga 

inimeste seas (107). Enesetapurisk kasvab kaasuvate haiguste 

arenemisega ning inimestel, kellel on mitu vaimse tervise häiret, 

on märkimisväärselt suurem enesetapurisk (101). 

Alkoholi ja teiste ainete kuritarvitamine
Kõik uimastitega seotud häired suurendavad enesetapuriski 

(108). 25–50% kõikidest enesetappudest on seotud alkoholi ja 

muude ainete kuritarvitamisega (104) ning enesetapurisk 

suureneb, kui alkoholi või uimastite kasutamine kaasub muude 

psühhiaatriliste häiretega. Kõigist enesetapusurmadest on 22% 

alkoholitarvitamise tõttu, mis tähendab, et iga viies enesetapp ei 

leiaks aset, kui rahvastikus ei tarbitaks alkoholi (109). Ka muude 

ainete, sh kanepi, heroiini ja nikotiini, tarvitamisega seotud 

sõltuvused on enesetapu riskitegurid (110).

Töö või majandusliku heaolu kaotamine
Töö kaotamine, kodu laenu katteks kaotamine ja majanduslik 

ebakindlus toovad kaasa suurema enesetapuriski, kui need 

tegurid kaasuvad muude riskiteguritega, nagu depressioon, 

ärevus, vägivald ja alkoholi kuritarvitamine (111). Individuaalse 

enesetapuriskiga saab seostada ka majanduslangust, kuna see 

on seotud individuaalse ebaõnnega töö või majanduskaotuse 

kaudu (112).

Lootusetus
Kognitiivset psühholoogilist funktsiooni lootusetust on tihti 

kasutatud enesetapuriski indikaatorina, kui see on seotud 

vaimse tervise häirete või varasemate enesetapukatsetega 

(113). Kolm lootusetuse põhitegurit on seotud sellega, kuidas 

inimene end tunneb tuleviku, motivatsiooni kaotamise ja ootuste 

suhtes. Lootusetust võib tihti ära tunda, kui inimesel on mõtted 

“ ning enamikul juhtudest käib lootusetusega kaasas 

depressioon (114). 

Krooniline valu ja haigus
Krooniline valu ja haigus on tähtsad suitsiidikäitumise 

riskitegurid. On leitud, et suitsiidikäitumist esineb 2–3 korda 

rohkem nendel, kes kannatavad kroonilise valu käes, kui 

võrrelda üldise rahvastikuga (115). Kõik haigused, mis on 

seotud valu, füüsilise puude, neuroloogilise arenguhäire või 

muude kannatustega, suurendavad enesetapuriski (116). 

Nende haiguste hulka kuuluvad näiteks vähk, diabeet ja 

Enesetapud perekonna ajaloos
Pereliikme või lähedase enesetapp on inimesele eriti laastava 

mõjuga. Lähedase kaotamine on enamiku jaoks muserdav 

kogemus, lisaks leinale võib surm põhjustada pereliikmetele ja 

lähedastele stressi, süütunnet, häbi, viha, ärevust ja muret. 

Perekonna dünaamika võib muutuda, tavalised tugipunktid võivad 

olla rikutud ning stigma võib takistada abi otsimist ja teistel abi 

pakkumist (117). Pereliikme või lähedase enesetapp võib leinava 

inimese jaoks tuua enesetapu lävendi madalamale (118). Kõigi 

nende põhjuste tõttu on enesetapust mõjutatud ja selle tagajärjel 

leinavad inimesed ise enesetapu või vaimse tervise häirete 

riskirühmas (119).
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Geneetilised ja bioloogilised tegurid
Suitsiidikäitumisega on seotud geneetilised või 

arengumuutused mitmes neurobioloogilises protsessis. Näiteks 

on väike serotoniinisisaldus seotud tõsiste enesetapukatsetega 

patsientide puhul, kellel on meeleolu kõikumised, skisofreenia 

või isiksusehäired. Enesetappude ja enesetapukatsete tähtis 

riskitegur on suitsiid perekonna ajaloos (120).

3. Vaimse tervise häirete ja uimastite 
     kuritarvitamise häirete hindamine ja 
     käsitlemine
Enesetappude ennetamise põhisuund on tervishoiutöötajate 

koolitamine vaimse tervise ja uimastite kuritarvitamise häirete 

hindamiseks ja käsitlemiseks. Suurel hulgal enesetapu tõttu surnud 

inimestest on enesetapule eelneva kuu jooksul olnud kokkupuude 

tervishoiutöötajatega (126). Enesetappude ennetamiseks on tähtis 

harida tervishoiutöötajaid, et nad oskaksid tuvastada depressiooni 

ja teisi vaimse tervise või uimastite kuritarvitamise häireid ning 

oskaksid põhjalikult hinnata enesetapuriski. Koolitamine peaks 

olema aastate jooksul jätkuv või korduma ning peaks kaasama 

enamikku regiooni või riigi tervishoiutöötajaid (42). Oluline on 

kaaluda kohalikke riskitegureid ja kohandada koolitusprogramme 

vastavalt, et programm oleks edukas eri riikides ja 

kultuuriruumides.

spetsialiseerumata tervishoiutöötajate koolitamisele, annab 

juhiseid, et hinnata ja käsitleda järgnevat: depressioon, psühhoos, 

langetõbi/krambid, arenguhäired, käitumishäired, dementsus, 

alkoholi ja uimastite kuritarvitamine, enesevigastamine/enesetapp 

(122).

Peab arvestama ka asjaoluga, et tervishoiutöötajate viletsaid 

hindamis- ja käsitlusvõimeid mõjutavad mitmesugused asjaolud – 

nagu vähene vaimse tervise alane kirjaoskus ja kogemus, stigma, 

koostöö puudumine psühhiaatritega ning ebapiisavad 

on oluline nende probleemidega tegeleda, näiteks baashariduse ja 

täiendkoolituse kaudu. 

Individuaalsetele riskiteguritele suunatud sekkumisviisid

1. Järelhooldus ja kogukonna tugi

haiglast välja kirjutatud inimeste hulgas on enesetapusurmasid ja 

-katseid tõhusalt vähendanud järelhooldus ning kogukonna tugi 

(121). Korduvad järelhoolduse kontaktid on soovitatud ja 

kulutõhusad sekkumisviisid, mida on lihtne rakendada; 

sekkumisviisi võivad rakendada olemasolevad tervishoiutöötajad, 

sh erikoolituse saanud üldtervishoiutöötajad, ning see ei nõua palju 

ressursse (122). See sekkumisviis on eriti sobilik väikese ja 

keskmise sissetulekuga riikides. Sekkumisviisi rakendamiseks võib 

kasutada postkaarte, telefonikõnesid või põgusaid personaalseid 

külastusi (formaalseid või mitteformaalseid), et inimestega 

ühendust hoida ja julgustada jätkuvat suhtlemist (123, 124). 

Kogukonna toe – pere, sõprade, töökaaslaste, kriisikeskuste või 

kohalike tervisekeskuste – kaasamine järelravis on oluline, kuna 

see võimaldab inimesi regulaarselt jälgida ja julgustada ravist 

kinnipidamist (122).

2. Suitsiidikäitumise hindamine ja käsitlemine
Tähtis on töötada välja tõhusad strateegiad suitsiidikäitumise 

soovitab põhjalikult hinnata kõiki, kes näitavad välja 

enesekahjustamise/enesetapu mõtteid, plaane või tegusid. Juhend 

soovitab küsida ka kõikidelt üle 10 aasta vanustelt isikutelt, kellel 

on olulised riskitegurid, krooniline valu või akuutne emotsionaalne 

stress, enesekahjustamise/enesetapu mõtete, plaanide või tegude 

kohta (122). Kliiniliste intervjuude põhjal tuleks teha hoolikas 

hindamine ning hindamist peaks toetama lisateave (125).

Tagamaks, et abivajajad saavad psühholoogilist tuge, toimub 

süstemaatiline järelravi ning on olemas kogukonna tugi, tuleb 

harida ja koolitada tervishoiutöötajaid, eriti erakorralise meditsiini 

valdkonna töötajaid. Lisaks individuaalsete riskiteguritega 

tegelemisele aitab suitsiidikäitumise hindamine ja käsitlemine 

juhtida tähelepanu ka suhetes esinevatele riskiteguritele. 
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Tekstikast 6.

Mitmekomponentsed sekkumisviisid

rakendab seda mitmekülgset sekkumisviisi Euroopa 

Depressioonivastane Liit (European Alliance Against 

Depression), kuhu kuuluvad partnerid 17 riigist (129).

Mitmekomponentsed sekkumisviisid näivad olevat tõhusad 

ka suure riskiga inimestele. Suurbritannia uuringus vaadeldi 

tervishoiuvaldkonnas üheksa uuendusliku komponendi mõju 

enesetapuga seotud indikaatoritele (130) ja leiti, et eneseta-

pud vähenesid nende tervishoiuteenuste rakendamisel, mis 

sisaldasid rohkem uuenduslikke komponente. Enesetappu-

de vähenemisega seostati eelkõige kolme programmi: 

24-tunnine kriisiabi, kaasuvate häirete diagnoosimise 

parandamine ja enesetapusurma järgne multidistsiplinaarne 

analüüs. Need uuringud näitavad, et mitme sekkumisviisi 

integreerimisel võib olla üksteist täiendav ja sünergiline mõju.

Enesetapuni jõudmisel on mitmeid põhjuseid ja selleni viib 

erisuguseid teekondi. Seetõttu võivad olla enesetappude 

ennetamiseks eriti sobivad niisugused sekkumisviisid, mis 

sisaldavad rohkem kui ühte ennetusstrateegiat. Uuringute 

tulemused näitavad, et mitmekomponentsed programmid 

on seotud eduka enesetapukordajate vähendamisega.

Näiteks osutus Ameerika Ühendriikide õhuväes enesetappu-

de ennetamisel tõhusaimaks programm, mis koosnes 11-st 

kogukonda ja tervishoiuvaldkonda puudutavast komponen-

dist (uuringu läbiviimise protokoll ja hindamistulemused 

selgelt vormistatud) (127). 

Saksamaal Nürnbergis rakendatud mitmekomponentne 

programm, mille fookuses olid depressiivsed häired, 

vähendas märkimisväärselt enesetappude ja enesetapukat-

sete hulka (128). Programmi kuulus neli sekkumisviisi: 

avalike suhete kampaania, mis oli suunatud üldisele 

avalikkusele; kogukonna esindajate, nagu õpetajate, 

ajakirjanike ja politseinike koolitamine; perearstide koolitami-

ne; patsientide ja nende perede toetamine.   Praegu 
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Müüdid enesetapu kohta

MüMüMüMüMüMüMMüütütütütütttüttt:::: : : :::

Suitsiidne inimene on

kindlalt otsustanud surra.ootsts

nim

aannu

iddnn

FaFaFaFaFaaaaFaFaktktktktkt::::

Vaasstuuppiiddii, ssuuiitssiiiiddsseedd iinniimesed kkõõiigguuvvaadd 

ttiihhttiippealle eelaammiissee jjaa ssuurremmiissee soovvii vvaahheell. 

Inniimmeenee võibb käituda immppuullssiiiivsseelt, nnääiittekkss 

jjuuess ppeestitsiidde, niinngg ssuurrrraa mmõõnne ppääevvaa 

pärasst, eehhkkkki siiiss oolekks taa ssoooovviinnudd eeddasi eellaaddaa. 

ÕÕiggeeaegnee emmoottssioonaallnnee ttuuggii aaiittaabb enneesseettaappppee 

eennnneettaaddaa.
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Mis kaitseb inimesi 
enesetapuriski eest?

Vastupidi riskiteguritele aitavad kaitsetegurid inimesi enesetapu-

riskide eest kaitsta. Ehkki paljud sekkumisviisid on mõeldud, et 

vähendada riskitegureid enesetappude ennetamisel, on sama 

tähtis tugevdada tegureid, mis suurendavad resilientsust ja 

seotust ning suudavad kaitsta suitsiidikäitumise eest. Resilientsu-

sel on enesetapuriskile puhvermõju; kõrge resilientsusega 

inimeste puhul suitsiidikäitumise risk väiksem (131). Mõni 

kaitsetegur on teatud kindla riskiteguri vastand, samas mõni muu 

tegur kaitseb inimest mitme erineva enesetapu riskiteguri vastu.

Tugevad isiklikud suhted

kaotused või ebakõlad suhetes. Terve lähisuhte arendamine ja 

hoidmine aitab suurendada inimese resilientsust, mis toimib 

enesetapuriski kaitsetegurina. Kõige rohkem mõjutavad inimest 

tema lähikondsed – partner, pereliikmed, sõbrad ja muud 

tähtsad inimesed –, kes võivad olla kriisihetkedel toeks. Sõbrad 

ja pere võivad olla olulised sotsiaalse, emotsionaalse ja majan-

dusliku toe allikad ning nad võivad olla puhvriks väliste stressite-

kitajate vastu. Selle toe abil kujunenud resilientsus leevendab 

näiteks enesetapuriski, mis on seotud lapsepõlvetraumadega 

(51). Suhted kaitsevad eriti noori ja eakaid, kes on oma 

lähikondsetest rohkem sõltuvad.

Religioossed või spirituaalsed tõekspidamised
Kui kaaluda religioosseid või spirituaalseid tõekspidamisi 

enesetapu kaitsetegurina, tuleb olla ettevaatlik. Usk ise võib olla 

kaitsetegur, kuna tavaliselt annab see inimesele struktureeritud 

uskumusesüsteemi, mis toetab füüsiliselt ja vaimselt kasulikku 

käitumist (132). Samas aga on paljudes religioonides ja 

kultuuriuskumustes käitumisviise, mis on kaasa aidanud 

enesetapuga seotud stigma loomisele, kuna uskumuses võib 

olla moraalseid seisukohti, mis laidavad maha abiotsiva 

käitumise. Religiooni ja spirituaalsuse väärtus kaitsetegurina 

võib tuleneda asjaolust, et see tagab ligipääsu sotsiaalselt 

ühtsetesse ja toetavatesse kogukondadesse, kus on ühised 

väärtushinnangud. Paljud religioossed grupid keelavad ka 

enesetapu riskitegureid, nt alkoholi tarvitamist. Teatud religioo-

nides on aga tavad, millega julgustatakse teatud gruppides 

eneseohverdusi põletamise teel, näiteks Lõuna-Aasia naiste 

seas, kes on kaotanud oma abikaasad (133). Ehkki religioossed 

ja spirituaalsed tõekspidamised võivad enesetappude eest 

mingil määral kaitsta, sõltub see konkreetsetest kultuurilistest ja 

kontekstuaalsetest tavadest ning tõlgendustest.

Positiivseid toimetulekustrateegiaid ja 
heaolu toetav eluviis
Subjektiivne isiklik heaolu ja tõhusad positiivsed toimetulekust-

aitavad osaliselt kujundada isiksuseomadused, mis määravad 

haavatavuse ja resilientsuse stressi ning trauma suhtes. 

Emotsionaalne stabiilsus, positiivne ellusuhtumine ja väljaarene-

enesehinnang, enesetõhusus ja efektiivsed probleemilahen-

dusoskused, sealhulgas oskus otsida vajaduse korral abi, 

võivad leevendada stressitekitajate ja lapsepõlveraskuste 

mõjusid (135). Valmiduse vaimse tervise probleemide korral abi 

otsida võivad määrata just isiklikud hoiakud. Kuna vaimse 

tervise häired on laialdaselt stigmatiseeritud, ei pruugi inimesed 

(eriti mehed) meeleldi abi otsida. Inimesed, kes tõenäoliselt abi 

ei otsi, võivad oma vaimse tervise probleeme raskendada, 

suurendades seeläbi enesetapuriski, mida oleks muidu saanud 

tõhusalt ennetada varase sekkumise teel. Vaimset ja füüsilist 

heaolu edendavad tervislikud eluviisivalikud on näiteks regulaar-

ne sportimine, piisav uni ja tervislik toitumine, alkoholi ja 

uimastite tervisemõjuga arvestamine, terved suhted ja sotsiaal-

sed sidemed ning tõhus stressijuhtimine (136, 137). 

Varasele ennetusele suunatud käsitlusviiside kasutamine, nagu 

riski- ja kaitseteguritega arvestamine varastes eluetappides, 

võib aja jooksul potentsiaalselt pöörata šansid paremat 

kohanemist võimaldavate tulemuste poole. Niisugused käsitlus-

viisid võivad samaaegselt mõjutada mitmesuguseid tagajärgi 

tervisele ja ühiskonnale, näiteks enesetappe, uimastite kuritarvi-

tamist, vägivalda ja kuritegevust (138) (vaata tekstikasti 7). 
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Tekstikast 7.

Teoreetiliselt põhjendatud varasele ennetusele suunatud käsitlusviisid

Niisuguste varasele ennetusele suunatud strateegiate hulka 

kuuluvad järgmised tegevused.

• Spetsiaalselt koolitatud tervishoiutöötajate (nt meditsiini-

õdede) tehtud kodukülastused, harimaks väikese sissetu-

lekuga rasedaid / värskeid emasid (140, 141).

• Juhendamisprogrammid, et tõhustada seotustunnet 

haavatavate noorte ning toetavate ja stabiilsete täiskasva-

nute vahel (142). 

• Kogukonna tasandil toimuvad ennetussüsteemid, et 

julgustada kogukonda pöörama tähelepanu noorte 

tervisele ja käitumisprobleemidele (143).

• Koolipõhised vägivalda ennetavad ja eluks vajalikke oskusi 

õpetavad programmid, et kutsuda üles õpetajaid/kooliper-

sonali, õpilasi ja lapsevanemaid arendama sotsiaalset 

vastutustunnet ning sotsiaal-emotsionaalsete oskuste 

arendamist (nt toimetulemist, probleemilahendusoskusi, 

abi otsimist) (144). 

Lapsepõlveprobleemid (nt lapse väärkohtlemine, koduvägi-

valla kogemine, vanemate vaimse tervise häired) ja teised 

varases nooruses kogetud riskitegurid (kiusamine, kuritege-

vus) on seotud suremuse (sh enesetapud) ja haigestumuse-

ga hilisemas elus (139). Samal ajal võivad lapsepõlves 

kogetud kaitsetegurid (nt seotustunne) vähendada hilisemat 

enesetapuriski. Ehkki varasele ennetusele suunatud 

strateegiad on olemas, on vähe hinnatud nende mõju 

enesetappudele ja enesetapukatsetele. Siiski on need 

teoreetiliselt põhjendatud ja annavad paljutõotava suuna 

enesetappude ennetamiseks ja ennetustegevuste hindami-

seks tulevikus. 



Enesetappude ennetuse
praegune olukord
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Müüdid enesetapu kohta

MüMüMüMüMüMüMMüütütütütütttüttt:::: : : :::

Kui keegi on kord

juba suitsiidne, jääb ta

alati suitsiidseks.
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SSuuremm eenneesettaappuurriisskk oonn tiihhttiippeealee llüühhiiaajjaalliinnee 

jaa ttuulleenneeb ollukkorrrraasst. EEhhkkkkii ssuiittssiiiddimmõtttteedd 

vvõõiivaadd ttaaggaassi ttulla, eeii oollee nneeeedd püüssiivvaad nniinngg 

kkuunnaaggi essiineenud ssuuiittssiiddiimmõõtteeteegga jja 

enneesseetaappukatseid teinud iinniimmeennee vvõõiibb eelaadda 

vvääggaa ppiikkaa eelluu..
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Enesetapp on oluline rahvatervise probleem üle kogu maailma, 

kuid seda on võimalik ennetada. On hädavajalik, et rohkem 

valitsusi investeeriks inim- ja rahalisi ressursse enesetappude 

ennetamisse riigi tervishoiusektori, sotsiaalvaldkonna ja teiste 

seotud sektorite kaudu (145). Enesetappude vähendamise 

jõupingutustes on keskne roll tervishoiuministritel. Tõhusaks 

enesetappude vähendamiseks peavad jõupingutused olema 

aga mitmesektorilised. Seetõttu on tervishoiuministrite vastutus 

teiste ministrite ja valitsussektorist väljaspool olevate huvirühma-

de kaasamine selleks, et riiklikud pingutused oleksid 

kõikehõlmavad.

Mis on teada ja mida on saavutatud?

Teadmised suitsiidikäitumise kohta on viimase mõne kümnendi 

jooksul tohutult kasvanud. Tasub lähemalt vaadelda mõningaid 

saavutusi, mis on tehtud enesetappude uuringutes, strateegia-

tes ja praktikates. 

Uurimistööde saavutused
1. Mitmepõhjuslikkuse tunnustamine: praegusel ajal 

tunnustatakse bioloogiliste, psühholoogiliste, sotsiaalsete, 

keskkondlike ja kultuuriliste tegurite vastastikmõju suitsiidikäitu-

mise põhjuslikkuse määramisel. Kaasuvate häirete (näiteks 

meeleoluhäired ja alkoholi kuritarvitamine) panus enesetapuriski 

suurendamisse on muutunud nii teadlaste kui ka arstide jaoks 

ilmselgeks.

2. Riski- ja kaitsetegurite tuvastamine: nii üldise rahvastiku 

kui ka haavatavate gruppide epidemioloogiline uurimine on 

tuvastanud mitmed suitsiidikäitumise riski- ja kaitsetegurid 

(146). Suurenenud on teadmised suitsiidikäitumisega seotud 

psühholoogiliste tegurite ja mitme kognitiivse mehhanismi, 

nagu lootusetusetunde, kognitiivse jäikuse, lõksus olemise 

tunnete, halvenenud otsustusvõime ja impulsiivsuse kohta 

ning sotsiaalse toe ja hea kohanemisvõime kaitsva rolli kohta. 

3. Kultuuriliste erinevuste tunnustamine: enesetapu 

riskitegurite kultuuriline varieeruvus on ilmselge. See on eriti 

ilmne vaimse tervise häirete väiksemas rollis mõnes riigis, nt 

enesetappude puhul on tähtsad psühhosotsiaalsed ja 

kultuurilised / traditsioonidest tulenevad asjaolud. Kultuur võib 

olla ka kaitsetegur, näiteks on leitud, et Põhja-Ameerika 

põliselanike seas on kultuuriline jätkuvus (st traditsioonilise 

identiteedi säilitamine) oluline kaitsetegur (147). 

Strateegiate saavutused
1. Riiklikud enesetappude ennetusstrateegiad: viimastel 

aastakümnetel, eriti alates 2000. aastast, on välja töötatud 

mitmeid riiklikke enesetappude ennetuse strateegiaid. 

Teadaolevalt on 28 riigil riiklikud strateegiad, mis näitavad 

nende pühendumist enesetappude ennetamisele. 

2. Rahvusvaheline enesetappude ennetamise päev: 

enesetapu kui rahvatervise suure probleemi rahvusvaheline 

tunnustamine kulmineerus 10. septembril 2003. aastal 

rahvusvahelise enesetappude ennetamise päeva algatamisega. 

Selle tähistamist – igal aastal samal päeval – on korraldanud 

Rahvusvahelise Suitsiidiennetuse Assotsiatsioon (IASP) ning 

kohalikke kampaaniaid ning on aidanud kogu maailmas 

suurendada teadlikkust ja vähendada stigmat. 

3. Harimine enesetappude ja nende ennetamise teemadel: 

akadeemilisel tasandil on loodud enesetappude uurimisüksu-

seid ja kursuseid ülikooli eri tasemetele. Viimase 15 aasta 

jooksul on laialdaselt levima hakanud ka enesetappude 

moodulitega mitmesugustele asutustele, nagu koolid, 

militaarkeskkonnad ja vanglad.

Praktikate saavutused
1. Üldtervishoiutöötajate rakendamine: välja on töötatud 

juhised, mis parandavad esmatasandi tervisesektori võimekust 

paremini hinnata ja käsitleda suitsiidikäitumist, rakendades 

selleks üldtervishoiutöötajaid. See on olnud tähtis tegur väikese 

ja keskmise sissetulekuga riikides, kus ressursid on piiratud 

(122, 148). 

2. Eneseabigrupid: alates 2000. aastast on märkimisväärselt 

suurenenud eneseabigruppide loomine, seda nii nende jaoks, 

kes on teinud enesetapukatse, kui ka neile, kelle lähedane on 

enesetapu tõttu surma saanud (149).

3. Koolitatud vabatahtlikud: koolitatud vabatahtlikud, kes 

pakuvad nõustamist interneti ja telefoni teel, on väärtuslikud 

emotsionaalse abi allikad inimestele, kes kogevad kriise (150). 

Eriti just kriisiliinid on saanud rahvusvaheliselt tunnustust, kuna 

pakuvad enesetapuriskiga inimestele olulist tuge (151).
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Tabel 2.  

Riikliku strateegia või tegevuskavaga
riikide arv 

Riikide arv, kus riiklik strateegia
või tegevuskava on väljatöötamisel

Aafrika regioon

Ameerika regioon

Vaikse ookeani idaosa regioon

Euroopa regioon

Kagu-Aasia regioon

Vaikse ookeani lääneosa regioon

Riike kokku

0 3

8 2

0 1

13 5

2 0

5 2

28 13

Mida teevad riigid enesetappude 
ennetamiseks?

-

pude ennetuse uuringu, et tuvastada, milline info on saadaval 

riiklike strateegiate ja piirkondades rakendatavate tegevuste 

kohta. Küsimustikud saadeti peamiselt IASP liikmetele 157 

riigist ning 90 riiki vastasid (rahvusvaheline vastamismäär 57%). 

riigilt, 17 Ameerika regiooni riigilt, 11 Vaikse ookeani idaosa 

riigilt, 26 Euroopa riigilt, 7 Kagu-Aasia riigilt ja 11 Vaikse ookeani 

lääneosa riigilt. Tulemuste tõlgendamisel tuleks olla ettevaatlik, 

kuna tulemusi ei saa üldistada kõikidele riikidele.

Riiklikud meetmed enesetappude osas
55 (61%) vastanud riiki pidasid enesetappe oluliseks 

see 20 riigist (77%) Euroopa regioonis kuni kahe riigini (29%) 

Kagu-Aasia piirkonnas. 

28 (31%) vastanud riigil oli valitsuse poolt vastu võetud 

laiaulatuslik riiklik strateegia või tegevuskava (tabel 2). Enamikus 

riikides arendati see välja pärast 2000. aastat. 
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Programm või algatus, mis kõnetab riigitasandil ühte 

või enamat enesetappude ennetuse põhiküsimust, 

ning seda juhib MTÜ või akadeemiline institutsioon.

Tabel 3.  Riikliku enesetappude ennetuse strateegiata riikide tegevused

Omadused

Üks või mitu laiahaardelist, mitmetahulist 

enesetappude ennetamise algatust, mida 

juhib mõni asutus (erasektor vm).

Programmi liik Riikide arv

Riiklik programm

Piirkonnapõhised programmid

Hajutatud programmid

Integreeritud programmid

7

9

26

8

Isoleeritud/hajutatud programmid või tegevused, mis 

kõnetavad kohalikul tasandil ühte või enamat enese-

tappude ennetuse põhivaldkonda ning mida juhib 

riiklik asutus, regionaalne või kohalik omavalitsus. 

Pole konkreetset eraldiseisvat strateegiat ega 

programmi, kuid enesetappude ennetus on integreeri-

tud tervishoiupoliitikasse mõne teise valdkonna 

alamteemana (nt vaimse tervise, alkoholi ja muude 

häiretega seotud teemad).

48 riigis (53%) märgiti spetsiaalselt enesetappude ennetamisele 

pühendunud MTÜ olemasolu. Regiooniti varieerus see 22 riigist 

Euroopa piirkonnas ühe riigini Vaikse ookeani idaosas. 20 (22%) 

vastanud riigis oli enesetappude uurimisele ja/või ennetamisele 

pühendunud riiklik keskus või instituut. Riiklikud keskused olid 

levinuimad Euroopa piirkonnas (10) ja vähem levinud Aafrika ja 

Vaikse ookeani idaosa piirkondades (mõlemas üks).

47 riigis (52%), kus polnud riiklikku strateegiat, korraldati 

hulganisti enesetappude ennetamiseks mõeldud tegevusi

(tabel 3).
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Koolitamine enesetapuriski hindamiseks
ja sekkumiseks
34 (38%) vastanud riigist olid enesetapu hindamise ja sekku-

misviiside koolitused tervishoiutöötajatele laialdaselt saadaval. 

Saadavus varieerus 14 riigist Euroopa piirkonnas kolme riigini 

Aafrika regioonis.

Koolitused perearstidele olid saadaval 23 (26%) vastanud riigis. 

Piirkondade vahel varieerus see üheksast riigist Euroopa 

piirkonnas ühe riigini nii Aafrika kui ka Vaikse ookeani piirkonda-

de riikide seas.

Tervishoiuvaldkonna-väliste professionaalide – näiteks eesliini-

töötajate, õpetajate ja ajakirjanike – enesetappude ennetuse 

koolitused olid saadaval 33 (37%) vastanud riigis. Piirkondade 

vahel varieerus see 15 riigist Euroopa piirkonnas mitte ühegi 

riigini Aafrika piirkonnas. 

Tugigrupid inimestele, kes on enesetapu tõttu 
lähedase kaotanud
38 riigis (42%) 90 vastanud riigist olid enesetapu tõttu lähedase 

kaotanud inimestele saadaval tugigrupid. Tugigruppide saadavus 

varieerus 20 riigist Euroopa piirkonnas mitte ühegi tugigrupini 

Vaikse ookeani idaosa riikide hulgas. 25 riigis (66%) 38-st juhtisid 

mõningaid (kuid mitte kõiki) tugigruppe akredideeritud professio-

naalid ning üheksas riigis (24%) 38-st juhtisid kõiki tugigruppe 

akredideeritud professionaalid. 

Enesetappude praegune õiguslik 
staatus maailmas ja perspektiiv 
muutusteks

19. sajandi alguses olid enamikus maailma riikides seadused, 

mis karistasid enesetapukatse teinud inimesi (sh vanglakaris-

tusega). Viimase 50 aasta jooksul on olukord märkimisväärselt 

muutunud. Enamik riike (kuigi mitte kõik) on enesetapud 

dekriminaliseerinud.

Uuritud 192 iseseisvast riigist (152) 25 riigis on praegu teatud 

seadused ja karistused enesetapukatsete suhtes. Lisaks 

sellele järgib 10 riiki šariaadiseadust ning nendes riikides võib 

enesetapukatse teinud inimest karistada. Seaduses määratud 

karistused varieeruvad väikesest trahvist ja lühiajalisest 

vangistusest kuni eluaegse vangistuseni. Paljud riigid, kus on 

seaduses määratud enesetapukatsele järgnevad karistused, ei 

esita tegelikult enesetapukatse teinud inimestele süüdistust. 

Olukorra keerukust illustreerivad järgnevad näited, mis 

eksisteerivad eri riikides. 

• Enesetapukatse teinud inimesi arreteeritakse järjepidevalt, aga 

üldjuhul ei menetleta asja esimese enesetapukatse puhul ning 

nad võivad politseijaoskonnast lahkuda, saades tõsise 

hoiatuse korduva enesetapukatse tagajärgede kohta. Pärast 

teist enesetapukatset määratakse vanglakaristus.

• Enesetapukatse teinud inimesi vangistatakse järjepidevalt, 

vabatahtlike advokaatide rühm töötab nende nõustamisega, 

et aidata neid vanglast vabastada ja suunata neid raviasutus-

se. 

• Politsei arreteerib aeg-ajalt enesetapukatse teinud inimesi, 

aga kohtunik vabastab nad hiljem.

Millised on dekriminaliseerimise mõjud?
Pole ühtegi andmestikku ega juhtumianalüüsi, mis viitaks 

sellele, et dekriminaliseerimine suurendab enesetappe, tegeli-

kult näivad enesetapukordajad nendes riikides pärast dekrimi-

naliseerimist hoopis langevat. On võimalik, et dekriminaliseeri-

mine suurendab enesetappudest teadaandmise määra, kui on 

kadunud seaduslike süüdistuste saamise hirm. See võimaldab 

probleemi tõelist olemust täpsemini hinnata. Kui enesetappu 

käsitletakse kuritegeliku tegevusena, varjatakse tihti enesetapu-

katseid ja enesetapusurmadest ei anta teada, mistõttu tekib 

väärarusaam, nagu suitsiidikäitumine ei oleks levinud. Kõik riigid 

peaksid vaatama üle enesetappudega seotud õigusaktid 

tagamaks, et nad ei peleta inimesi abi otsimast eemale. 



Kõikehõlmava riikliku
enesetappude ennetuse

suunas tegutsemine
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Müüdid enesetapu kohta

MüMüMüMüMüMüMMüütütütütütttüttt:::: : : :::

Ainult vaimse tervise

häiretega inimesed on suitsiidsed.nimme

se t

d oon

t vvaa

FaFaFaFaFaaaaFaFaktktktktkt::::

SSuuiitssiiiiddikkääittuummiinnee vviiiitab süggaavvaallee

kkuurrbbuuselle, kuuiidd mmiittttee iillmmttiinnggiimataa vvaaiimmssee 

teerrvviisee häiirrele. Palljuuddeell vvaaiimmse terrviise 

hhäiireteggaa iinimestteell ei eessinnee ssuuiitsiiiiddikääiittuummiisstt 

ninng mmiittttee kõiikk eenddalt eelluu vvõõttnuudd inimesseedd 

ppoolnnuudd vvaaimsee tteerrvviissee hhääiirreegaa..
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Riikliku enesetappude ennetuse strateegia loomine avab 

võimaluse tegeleda enesetappude ennetusega kogu maailmas 

sellest, millised on praegu riigis olemasolevad ressursid ja 

panus enesetappude ennetusse, siis pelgalt riikliku tegevuskava 

loomine aitab tõhustada ennetust. Riikliku tegevuskava loomine 

võimaldab koondada enesetappude ennetusse erinevad 

huvirühmad ja arendada nende asjatundlikkust kaasava 

käsitlusviisi kaudu. Tulemuseks on valitsuse, MTÜ-de ja 

tervishoiusektori ning muude sektorite koondumine, mis võib 

loomisele rahvatervise mudelit järgides. Mitmed huvirühmad, 

alates tugigruppidest ja lõpetades haavatavate inimeste 

kõneisikutega, tegutsevad juba mitmes riigis aktiivselt 

enesetappude ennetamise nimel. Tervishoiuministritel ja riigi 

poliitikakujundajatel on tähtis roll selle protsessi koordineerimi-

mõõdetavad eesmärgid. 

Tõhususe tagamiseks võivad riiklike enesetappude ennetuse 

eesmärkide hulka kuuluda: 

• seire ja uuringute parandamine; 

• haavatavate gruppide tuvastamine ja jõupingutuste 

suunamine neile;

• suitsiidikäitumise hindamise ja käsitlemise parandamine;

• individuaalsete ja keskkondlike kaitsetegurite edendamine;

• teadlikkuse suurendamine avalikkuse harimise kaudu;

• ühiskonna hoiakute ja uskumuste parandamine ning vaimse 

tervise häirete või suitsiidikäitumist väljendavate inimeste 

suhtes stigma kaotamine;

• enesetapumeetodite kättesaadavuse piiramine;

• vastutustundliku meediakajastuse julgustamine; 

• enesetapu tõttu lähedase kaotanud inimeste toetamine.

Lisaks peaksid kõik riigid vaatama üle enesetapuga seotud 

õigusaktid, veendumaks, et see ei loo inimestele takistusi abi 

otsimisel.

Täielikult välja arendatud kõikehõlmava riikliku strateegia 

puudumine ei tohiks olla takistus kitsamalt suunitletud 

enesetappude ennetuse programmide rakendamisele, sest 

niisugused programmid aitavad riikliku reageeringu loomisele 

kaasa. Sellised programmid aitavad tuvastada suure 

enesetapuriskiga gruppe ning parandada tuvastatud gruppide 

jaoks abile ja ressurssidele ligipääsu. Programmide eesmärk on 

edendada vaimset heaolu ja vähendada enesetapuriski. 

Enesetappude ennetuse programmide loomisel on oluline võtta 

arvesse kultuurilist mitmekesisust, rakendada tehnoloogiasaa-

vutusi ning eri gruppidele mõeldud ennetuskoolitusi (153).

Riikliku tegevuskava hindamine on vajalik ning see peab olema 

tehtud ka kõikide eesmärgistatud ennetusprogrammide ja 

sekkumisviiside rakendamisel, ehkki see on ja jääb keerukaks 

ülesandeks (154). Kõikide enesetappude ennetusega seotud 

teenuste puhul on programmide hindamiseks vajalikud 

ressursid ja oskused piiratud. Probleemile lahenduse 

pakkumiseks on tähtis luua vastavate koolituste infrastruktuur, 

sama tähtis on luua ja toetada võimalusi jagada teavet 

hindamismeetodite kohta. 
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Näidisjuhtum: Jaapan – enesetappude ennetus silmitsi sotsiaal-majanduslike muutustega

Kontekst
1998. aastal suurenes enesetappude arv Jaapanis märkimisväärselt 

eelneval aastal olnud 24 391 juhtumilt 32 863 juhtumile. Perioodil 

1978–1997 oli aastas keskmiselt umbes 25 000 enesetappu. Enamik 

inimestest arvas, et järsk enesetappude tõus on seotud riigi 

sotsiaal-majanduslike probleemidega. Enesetappude kordaja tõusis 

üldisest teadlikkusest riskitegurite kohta oli enesetapp Jaapanis endiselt 

sotsiaalne tabuteema. Seda peeti isiklikuks probleemiks, millest ei 

räägitud laialt ega avalikult.

Ajendid muudatusteks
2000. aastal olukord muutus, kui enesetapu tõttu oma vanemad 

kaotanud lapsed hakkasid tabu murdma, rääkides meedias oma 

kogemustest. 2002. aastal korraldas tervishoiu-, töö- ja 

sotsiaalvaldkonna ministeerium ekspertide ümarlaua enesetappude 

ennetuse meetmete teemal. Selle tulemusena loodi aruanne, mis 

märkis, et enesetappude ennetuse poliitika ei peaks mitte üksnes 

õigesti kajastama vaimse tervise probleeme, vaid sisaldama ka 

psühholoogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike tegurite 

mitmekülgset hindamist. Seda aruannet võeti aga üksnes 

ekspertide soovitusena, mis ei peegeldunud täielikult üheski 

poliitikadokumendis.

2005.–2006. aastate paiku, mis tõi kaasa konkreetsed tegevused. 

2005. aasta mais tegi MTÜ LIFELINK koostööd parlamendiliikmega, 

et algatada esimene enesetaputeemaline foorum. Foorumil esitasid 

LIFELINK ja teised MTÜ-d pakilised soovitused kõikehõlmava 

enesetappude ennetuse loomiseks. Foorumil osalenud tervishoiu-, 

töö- ja sotsiaalvaldkonna ministeerium tõotas valitsuse nimel, et nad 

tegelevad enesetapuprobleemiga. Seda tõotust kajastati laialdaselt 

meedias.

Tulemused
Pärast enesetapukordaja järkjärgulist langust alates 2009. aastast 

vähenes Jaapanis enesetappude hulk 2012. aastal alla 30 000 ja 

seda esimest korda pärast 1998. aastat. Peamiselt langes kordaja 

linnapiirkondades. Enesetapukordaja noorte seas jätkas tõusmist, 

viidates uute suunitletud sekkumisviiside vajalikkusele. Keskealiste ja 

vanemate inimeste enesetapukordajad aga langesid, tuues kaasa 

üleüldise languse. Riikliku politseiameti andmed viitasid samuti 

asjaolule, et majandus- ja eluoluteguritega seotud probleemide 

põhjustatud enesetappude hulk on vähenenud. 

Seadusandlus
Järgmisena loodi 2006. aastal kaheparteiline parlamendigrupp, et 

toetada enesetappude ennetuse poliitika loomist. Enam kui 100 000 

allkirjaga petitsioon, mis kutsus üles enesetappude ennetuse 

kohase seadusandluse loomisele, toetas Jaapani enesetappude 

ennetuse põhiõigusakti loomist 2006. aasta juunis. Pärast seda 

liikus enesetappude ennetuse liikumapanev jõud tervishoiu-, töö- ja 

sotsiaalvaldkonna ministeeriumilt riigikantseleisse ning enesetappu-

de ennetusest sai tähtis valitsuspoliitika osa, mis ei olnud enam 

piiratud ühe ministeeriumiga. 2007. aastal sätestati enesetappude 

ennetuse üldpõhimõtete poliitika, mille eesmärk oli ennetada 

enesetappude ennetuse poliitika peaks aitama ehitada ühiskonna, 

kus kodanikud elavad tähendusrikast elu, ning riik sai mitmeid 

vastutusalasid. Põhiõigusakti peaidee seisnes selles, et enesetappu-

de ennetuse tegevused peaksid arvestama enesetapuga seotud 

tegurite keerukust ega tohiks keskenduda üksnes vaimse tervise 

häiretele. Seega peaksid enesetappude ennetuseks mõeldud 

tegevused hõlmama ennetamist, sekkumist ja järelhooldust, tehes 

samal ajal aktiivselt koostööd eri huvirühmadega.

2008. aasta üleilmse majanduskriisi järel tagas Jaapani valitsus 

2009. aastal rahastuse regionaalse kõikehõlmava enesetappude 

ennetuse kriisitoe fondi ehk regionaalfondi kaudu. Regionaalfondi 

põhieesmärk oli tugevdada kohalikke enesetappude ennetuse 

tegevusi, sealhulgas intensiivsemat avalikku teavituskampaaniat 

märtsikuus – tegemist oli kriisikuuga, mil enesetapukordaja oli 

tavapärasest kõrgem. 2010. aastal määras valitsus märtsi riiklikuks 

enesetappude ennetuse kuuks. Uuendusi toodi ka andmekogumis-

se ja riiklikul politseiametil kästi väljastada igakuine detailne 

regioonipõhine enesetapustatistika. See strateegia aitas 

enesetappude ennetuse kampaaniaid kavandada kohalike vajaduste 

järgi.

2012. aastal kohandati enesetappude ennetuse üldpõhimõtete 

poliitikat ning rõhutati noorte ja varasemaid enesetapukatseid teinud 

inimeste toetamist. 

Allikas: Enesetappude Ennetuse Keskus, Jaapan.
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Kuidas saavad riigid luua 
kõikehõlmava riikliku strateegia 
ja miks see on vajalik?

Üks süsteemne viis riiklikult reageerida on riikliku enesetappude 

ennetuse strateegia loomine. Riiklik strateegia viitab valitsuse 

selgele soovile tegeleda enesetappude küsimusega. See annab 

ka juhised selle kohta, millised on peamised tõenduspõhised 

enesetappude ennetuse tegevused ja mida tuleks võtta 

prioriteedina. Strateegia aitab selgelt tuvastada huvirühmad, 

kes vastutavad teatud ülesannete eest, ja see määrab viisid, 

kuidas huvirühmade vahel tõhusamini tegevusi koordineerida 

(145). 

Enesetappude ennetuse sõnaselge sisaldumine ja tähtsustami-

ne teiste prioriteetsete terviseprogrammide ja partnerluste 

Rahvusvaheline Tervishoiutöötajate Liit) ning ka muude seotud 

sektorite poliitikate ja õigusaktide hulgas (haridus, töötus, 

puuded, õigussüsteem, inimõiguste kaitse, sotsiaalkaitse, 

vaesuse vähendamine) on oluline viis, kuidas tagada enesetap-

pude ennetuse strateegia mitmekülgsus ja kestlikkus. 

Riiklik strateegia ei pea olema enesetappude ennetuse 

lähtekoht. Paljudel riikidel on juba olemasolevaid tegevusi ja 

algatusi. Riiklik strateegia saab aga aidata teha ennetustööd 

laiahaardelisemalt. Seejärel saavad riigi eri piirkonnad plaani 

asjakohastel tasanditel ellu viia. 

Riiklike strateegiate arendamise ja 
rakendamise juhtpõhimõtted

tehnilise toe saamist avaldas ÜRO dokumendi „Enesetappude 

ennetamine: riiklike strateegiate loomise ja rakendamise juhised“ 

(155). See tähtis dokument rõhutas sektorite koostöö ja 

multidistsiplinaarse lähenemise ning jätkuva hindamise ja seire 

olulisust. 

ÜRO dokument tõi esile mõned tegevused ja käsitlused riikliku 

strateegia eesmärkide saavutamiseks. Sellest ajast alates on 

välja arendatud tüüpilised riikliku enesetappude ennetuse 

strateegia komponendid (tabel 4).

ÜRO juhiste loomise ajal oli ainult Soomes valitsuse rahastatud 

süsteemne algatus riikliku enesetappude ennetuse raamistiku ja 

programmi väljaarendamiseks. Viisteist aastat hiljem on enam 

kui 25 riiki – nii suure, keskmise kui ka väikese sissetulekuga 

riikide hulgast – rakendanud suitsiidikäitumise ennetamiseks 

riiklikke (või mõnel juhul regionaalseid) strateegiaid. Enamik 

neist riikidest tunnustavad ÜRO juhiste tähtsust enda 

strateegiate väljatöötamisel. 
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Riikliku enesetappude ja enesetapukatsete andmestiku kvaliteedi ja õigeaegsuse parendamine. Integreeritud 
andmekogumissüsteemi loomise toetamine, et tuvastada haavatavaid gruppe, isikuid ja olukordi.

Enesetapu sooritamise vahendite (nt pestitsiidid, tulirelvad, kõrged paigad) kättesaadavuse, ligipääsetavuse ja 
ligitõmbavuse vähendamine. Saadaolevate vahendite toksilisuse/surmavuse vähendamine.

Tabel 4. Riikliku enesetappude ennetuse strateegia tüüpilised komponendid

EesmärgidKomponent

Seire

Vahenditele ligipääsu
piiramine

Meediajuhiste rakendamise edendamine, toetamaks enesetappude vastutustundlikku kajastust trükimeedias, 
televisioonis ja sotsiaalmeedias.Meedia

Suitsiidse kalduvusega inimestele abiteenuste parema kättesaadavuse edendamine. Abile ligipääsu 
takistavate barjääride eemaldamine.Teenuste kättesaadavus

Kõikehõlmava koolitusprogrammi tagamine nn väravavalvuritele (nt tervishoiutöötajad, õpetajad, politsei). Vaimse 
tervise ja esmatasandi raviteenuste pakkujate asjatundlikkuse suurendamine haavatavate isikute äratundmiseks 
ja raviks.

Koolitamine ja harimine

Kliinilise ravi ja tõenduspõhiste kliiniliste sekkumiste kvaliteedi parandamine, eriti nendele, kes on haiglasse 
sattunud pärast enesetapukatset. Tõhusate sekkumisviiside tuvastamiseks uuringute ja hindamise parandamine.Ravi

Veendumine, et kogukondadel on kriisihetkedel võimalus reageerida sobivate sekkumisviisidega ja kriisiolukorras 
olevatel inimestel on ligipääs erakorralisele vaimse tervise abile, sealhulgas ligipääs telefoni abiliinide või interneti 
vahendusel. 

Kriisisekkumine

Enesetapust ja enesetapukatsest mõjutatud inimeste vajaduste märkamine ja nende eest hoolitsemise 
tõhustamine. Enesetapukatsest mõjutatud inimestele tugi- ja taastusraviteenuste pakkumine.Järelhooldus

Avalike teabekampaaniate loomine, toetamaks arusaama, et enesetappe on võimalik ennetada. Avaliku ja 
professionaalse ligipääsu tagamine infole, mis puudutab kõiki suitsiidikäitumise ennetamise aspekte. Teadlikkus

Vaimse tervise teenuste, uimastite kuritarvitamise ning enesetapu ennetuse teenuste kasutamise edendamine. 
Nende teenuste kasutajate diskrimineerimise vähendamine. Stigma vähendamine

Institutsioonide või ametite loomine, et edendada ja koordineerida suitsiidikäitumisega seotud uuringute, 
koolituste ja teenuste pakkumist. Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemide tugevdamine suitsiidikäitumisele 
reageerimise osas. 

Järelevalve ja
koordineerimine
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Riikliku strateegia loomisel tuleks silmas pidada järgnevaid 

põhielemente. 

a) Enesetappude ennetamine peab olema mitmesektoriline 

    prioriteet, hoolimata ressurssidest

Riikliku enesetappude ennetuse strateegia üldeesmärk on 

edendada, koordineerida ja toetada sobivaid sektoritevahelisi 

tegevusplaane ja programme, et ennetada suitsiidikäitumist 

riigi-, regionaal- ja kohalikul tasandil. Tuleb luua partnerlused 

mitme avaliku sektori (nagu tervishoid, haridus, tööhõive, 

õigussüsteem, sotsiaalhoolekanne) ja muu sektori vahel, sh 

erasektor, lähtudes sellest, mis on riigis kohane.

b) Strateegiat tuleb kohandada riigi järgi

Kuigi olemasolevate riiklike strateegiate komponendid on 

sarnased, ei ole ühegi riigi strateegia mõne teisega identne, 

osaliselt seetõttu, et enesetapuprobleem on igas riigis erinev. 

Enesetapud sõltuvad mitmest tegurist ning nende väljendumist 

mõjutab sotsiaalne ja kultuuriline kontekst. Ehkki rahvusvaheli-

selt on tuvastatud levinud riskitegureid, tuleb eesmärke ja 

sekkumisviise kohandada konkreetse konteksti alusel.

c) Parimate praktikate rakendamine

Olemasolevate riiklike strateegiate komponentide lähem 

uurimine näitab, et strateegiad on kooslus individuaalsetest 

tõenduspõhistest sekkumisviisidest ja parimatest praktikatest, 

mis üheskoos esindavad kõikehõlmavat käsitlust konkreetses 

riigis levinud riski- ja kaitseteguritega tegelemiseks. Pilootpro-

jektide, suunitletud programmide ja tegevuskavade loomine, 

rakendamine ja hindamine on enesetappude ennetuse 

strateegia väljatöötamise alus.

d) Ressursside (raha, aeg, inimesed) eraldamine

Et enesetappude ennetuse strateegia oleks koordineeritud ja 

kõikehõlmav, tuleb selleks eraldada rahalisi ressursse ja 

tööjõudu, määrata kindlaks ajaraam strateegia rakendamiseks 

ning koostada lühi- ja pikaajalised eesmärgid. Soovitud 

eesmärkide saavutamiseks ja riikliku enesetappude ennetuse 

jätkusuutlikkus. Loogiline raamistik on üks mitmest programmi-

de planeerimis- ja hindamismeetmest, mida võib kasutada, et 

leida seoseid kõnealuse probleemi, rakendatavate tegevuste ja 

oodatavate tulemuste vahel. 

e) Tõhus planeerimine ja koostöö

peab nende planeerimine ja hindamine olema ühine koostöö. 

Riikliku planeerimisrühma loomine võimaldab huvirühmadel 

väljendada oma aluseks olevaid ootusi, tuvastada vajaminevaid 

ressursse ja sisendeid ning planeerida tegevusi, mis toovad 

soovitud tulemused.

f ) Hindamistulemuste kasutamine ja saadud

    õppetundide jagamine

Enesetappude ennetuse strateegiat ja selle komponente tuleks 

hinnata ning tulemusi ja saadud õppetunde tuleks jagada 

tõenäoliselt paremini kasutada, kui need on kohandatud 

konkreetsele sihtrühmale ühes sobivate soovitustega. Kõik 

hindamisega seotud osalised peaksid saama tagasisidet ning 

neid tuleks toetada pärast hindamistulemuste saamist 

muudatuste rakendamisel. Teavitustöö hõlmab hindamistule-

muste ja saadud õppetundide jagamist asjakohaste sihtrühma-

dega õigeaegsel, erapooletul ja järjepideval viisil. Aruandlusstra-

teegia peaks arvestama selle kasutajate ja muude huvirühma-

dega ning jagatud teave (sh stiil, toon, formaat) peaks olema 

sihtrühmale sobiv.
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Riikliku enesetappude ennetuse
strateegia rakendamine
Riikliku enesetappude ennetuse strateegia rakendamisel on 

tähtis selgeks teha, millised on sisendid, väljundid ja seotud 

tulemused, et oleks võimalik koostada plaan edasiliikumiseks. 

Sõltuvalt strateegia fookusest võidakse seda juhtida 

riigitasandil, kuid rakendada kohalikul tasandil. Loogilise 

raamistiku esimese kolme elemendi (st sisendid, väljundid ja 

tulemused) näited on esile toodud järgmisena. Lähemalt 

vaadeldakse väljundite, tulemuste ja mõjude hindamist. 

Sisendid

Ressursid, toetused ja investeeringud, mis on vajalikud 

tegevuste elluviimiseks, näiteks:

• rahastusallikas ja jätkusuutlik rahastus;

• piisav hulk koolitatud inimesi või võimekuse suurendamine;

• kestlik juhtimine ja koostöö;

• kultuuriliselt asjakohased tõenduspõhised 

ennetusprogrammid;

• ligipääs andmetele;

• tuvastatud partnerid rakendamiseks;

• poliitiline tahe.

Väljundid

Tegevused, tooted ja teenused, mis jõuavad soovitud 

sihtrühmani, näiteks:

• nn väravavalvurite koolitusprogrammid;

• avalikkuse teavitamise kampaaniad;

• ligipääs abile;

• kogukonnaprogrammid ja abiliinid;

• ravi ja selle järjepidevust tagavad programmid;

• järelhooldus;

• sekkumised enesetapuvahendite kättesaadavuse piiramiseks;

• meedia juhised;

• poliitika rakendamine.

Näidisjuhtum: Tšiili – 
uue süsteemi algus

Kontekst
Enesetapukordajad on Tšiilis viimase 20 aasta jooksul järsult 

kasvanud, eriti alates 2000. aastast. Kordajad on kõrgeimad 

vanemate meeste seas ning tõusnud enim noorte hulgas. 

Nendele trendidele reageerimiseks on ette võetud mitmeid 

samme. 

1. Ligipääs vaimse tervise teenustele on märkimisväärselt 

paranenud alates 2005. aastast, kui jõustus uus õigusakt 

tervishoiuteenuste kättesaadavust ja katab nelja vaimse tervise 

häiret – igaüks neist on oluline enesetapu riskitegur.

2. Aastal 2007 loodud ja hiljuti ametlikult heakskiidetud riiklik 

soovitatud tõenduspõhiseid ennetusstrateegiaid nagu: 

• kõikide enesetappude ja enesetapukatsete regionaalne ja 

tervishoiuteenuste pakkumist; 

• regionaalsete tervishoiuametite koordineeritud 15 

regionaalset mitmesektorilist ennetusplaani; 

• tervishoiutöötajate koolitamine, eriti esmatasandil ja 

erakorralise meditsiini osakonnas;

• ennetusprogrammid koolides, mis on keskendunud 

keskkondlikele kaitseteguritele ning enesehinnangu, 

eluoskuste, kriisiolukorraga toimetulemise ja otsustusvõime 

parandamisele;

• kriisiabi süsteem, sealhulgas abitelefon, internetileht ja 

sekkumisprogrammid riigi igas 29-s üldist tervishoiuteenust 

osutavas asutuses;

• meediale mõeldud koolitusprogramm, mille eesmärk on 

vähendada ebasobivate meediakajastuste hulka ja edendada 

meedia teadlikkust kaitserollist, mida nad saavad kanda. 

Eesmärgid tulevikuks

vähendada noorte enesetapukordajat 10% võrra.

Allikas: Tšiili tervishoiuministeerium
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Tulemused

Muudatused, tulemused ja kasu, mis on saavutatud inimeste, 

gruppide, kogukondade ja/või süsteemide jaoks tänu 

tegevustele ja teistele väljunditele. Konkreetseid tulemusi tuleks 

liigitada lühiajalisteks, keskmisteks ja pikaajalisteks ning need 

peaksid olema mõõdetavad, näiteks:

• enesetappude ja enesetapukatsete hulk;

• koolitatud või muul moel individuaalsete tegevuste kaudu 

mõjutatud inimeste hulk;

• teenustele ligipääsu ajad;

• ravi saanute hulk;

• mõõdikud, mis peegeldavad abiotsimise häbimärgistatuse 

vähenemist;

• vaimse tervise teenuste pakkumise paranemine;

• vaimne tervis, heaolu või seotustunne;

• mõõdikud, mis viitavad kulutõhususele;

• enesetapukatse tõttu hospitaliseeritud inimeste hulga ja 

enesetappude vähenemine.

Andmete tähtsus

Riikliku tegevuskava rakendamisel tuleb silmas pidada, et 

probleemi lahendamiseks, vähendamiseks, muutmiseks või 

ennetamiseks tuleb seda esmalt mõista. Seire tähendab 

süstemaatilist andmete kogumist tulemuste kohta (peamiselt 

kasutada andmeid rahvatervise praktikate planeerimiseks, 

rakendamiseks ja hindamiseks“ (156). Paljudel riikidel pole või 

on parimal juhul väga algeline seiresüsteem, mis annab 

rutiinsed süstemaatiliselt kogutud enesetapuandmed ning võib 

anda infot nii sekkumisprogrammide kui ka poliitikaalgatuste 

arendamiseks. Paljud riigid ei tea, millised on enesetapu 

sooritamise peamised meetodid või kui paljud enesetapu 

sooritanutest olid varem sooritanud enesetapukatseid. 

Enesetappude, enesetapukatsete ja nende ühiskondliku mõju  

vähendamisele suunatud jõupingutuste edu või ebaedu 

mõõtmine sõltub seega suuresti usaldusväärsete ja korrektsete 

andmete olemasolust (vaata ka tekstikasti 9). Kvaliteedi 

parandamine sõltub paranduskohti näitavate andmete 

olemasolust.

Programmide kohandamine rakendamiseks

Sageli on programme, mida võib laiendada või kohandada 

selleks, et neid suunata riiklikus strateegias kindlaks määratud 

rahvastikurühmadele ja tulemustele. Muudel juhtudel tuleb välja 

töötada ja rakendada uued programmid. Arvesse tuleks võtta 

iga riigi ja selle enesetappude ennetuse käsitluse konteksti. 

Näiteks, kui andmete kohaselt on riigi konkreetses kultuurigru-

pis noorte seas kõrge enesetapukordaja, tuleb riiklikus 

enesetappude ennetuse strateegias keskenduda just neile 

noortele. Enesetappude ennetuseks pole olemas üheselt 

sobivat käsitlust ning sekkumisviisid, mis toimivad ühes riigis või 

regioonis, ei pruugi teises tõhusalt töötada, kui pole arvestatud 

kontekstiga ega ole tagatud, et sekkumisviis on eesmärgi 

täitmiseks sobiv.

Prioriteetide seadmine

Arvestades enamiku riikide majandusolukorda, tuleb 

mitmekomponentset enesetappude ennetuse strateegiat 

tõenäoliselt rakendada järk-järgult. Tähtis on selgeks teha riigi 

prioriteedid, et kasutada tõhusalt olemasolevaid piiratud 

ressursse, sealhulgas nii personali kui rahastust. Strateegia 

rakendamiseks on hädavajalik sektori personali-, juhtimis- ja/või 

koostöövajaduste situatsioonianalüüs. Väheste ressurssidega 

riikides tuleb tuvastada suurema potentsiaaliga võimalused 

kohe tegutsemiseks, tuginedes olemasolevatele või hõlpsasti 

kohandatavatele programmidele. Riikides, kus enesetappude 

ennetamise lühiajalised eesmärgid on saavutatud, võib olla 

ressursse, mis võimaldavad keskenduda pikaajalisematele 

süsteemsetele muudatustele. 

Katsumused rakendamisel
Riikliku enesetappude ennetuse strateegia rakendamine nõuab 

tihti muudatusi selles, kuidas inimesed ja organisatsioonid 

tegutsevad. Katsumused muudatuste saavutamisel sõltuvad 

kontekstist, kuid nende hulka võivad kuuluda (157):

•  huvirühmade piiratud teadmised selle kohta, kuidas muuta 

oma töökorraldust nii, et see juhinduks tõenduspõhisest 

materjalist;

•  isiklikud uskumused, hoiakud ja ootused muudatuste suhtes 

ning eeldatavad riskid ja kaasnev kasu;

•  individuaalsed oskused ja võimekus muudatuste läbiviimiseks 

praktikas;

•  vilets juhtimine ja koostöö;

•  praktilised takistused, sh ressursside, varustuse või tööjõu 

puudumine;

•  poliitiline või sotsiaalne keskkond.

Potentsiaalsed takistused tuleb tuvastada ja nendega tegeleda. 

Osavõtlik nõustav lähenemine ja tagasiside andmine 

huvirühmadele aitab vähendada takistusi indiviiditasandil. Iga 

riikliku strateegia tähtis osa peaks olema uute oskuste ja 

pädevuste õpetamine.
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Kuidas on võimalik jälgida progressi 
riiklikku enesetappude ennetuse 
strateegiat hinnates? 

lahutamatu osa ja see annab lisaväärtust järgnevatel viisidel. 

Teadmiste tekitamine: hindamine annab huvirühmadele olulist 

teavet strateegia progressi ning selle tugevate ja nõrkade 

külgede kohta. Seda infot saab kasutada, et hinnata, kui 

edukas on strateegia lühiajaliste, keskmiste ja pikaajaliste 

tulemuste saavutamises ning see on aluseks võimalike 

muudatuste tegemisel ja aitab juhendada tulevikuplaanide 

tegemist, ressursside paigutamist (158).

Planeerimine ja juhtimine: hindamine aitab riikliku strateegia ja 

vastavate tegevuste planeerimist ja juhtimist tõhustada. See 

aitab arendada selgelt tulemustele suunatud plaane ja kaasavat 

partnerlust ning ka andmekogumiseks kasutatavaid süsteeme 

ja tagasisidet, mis julgustavad õppima ja edasi arenema (154).

Vastutus: hindamine näitab vastutust rahastajate, 

seadusandjate ja üldise avalikkuse ees. See aitab tagada, et 

kasutatakse vaid tõhusaimaid käsitlusviise ning ressursse ei 

raisata ebatõhusatele programmidele (158).

Paljud riiklikud strateegiad katavad kindla ajaraami 5–10 aasta 

jooksul ning sisaldavad eesmärke, tegevusi ja sihte. Nende 

aastate jooksul ei pruugita mõnda kavandatud sekkumisviisi 

rakendada või selle järjepidevust tagada. Kui riiklik strateegia ei 

aita vähendada suitsiidikäitumist, leevendada riskitegureid ega 

tugevdada kaitsetegureid, tuleb selgeks teha, kas selle 

põhjuseks olid puudused strateegia elluviimisel.

Ehkki aina suurem hulk riike arendab ja rakendab 

enesetappude riiklikke ennetusstrateegiaid, on süstemaatilisi ja 

kõikehõlmavaid hindamisi tehtud piiratud hulgal (159, 160, 161). 

Riiklike enesetappude ennetuse strateegiate hinnangud 

tõhususele on olnud vastuoluliste tulemustega, näidates mõnes 

riigis märkimisväärset enesetapukordaja vähenemist 

kogurahvastikus (nt Soome, Šotimaa), samas olles vähese 

mõjuga teistes riikides (nt Austraalia, Norra, Rootsi) (159, 162). 

tegevuste rakendamise kohase teabe kvaliteet on piiratud. 

Enesetapukordajate või riski- ja kaitsetegurite muutuste 

analüüsid võivad samuti riigiti varieeruda, mistõttu on keeruline 

neid võrrelda.

Näidisjuhtum: Šveits –
mitmekesisusega arvestamine

Taust
Šveitsi enesetapukordajad on võrreldes teiste Euroopa riikidega 

keskmisel kohal: 2011. aastal suri enesetapu tõttu Šveitsis 

1034 inimest.

Šveitsis on föderaalstruktuur ning Šveitsi Föderaalne Rahvater-

vise Amet hoolitseb mitmesuguste probleemide eest, nagu 

tervisekindlustus ja -teave. 26 kantonit on peamiselt vastutavad 

enesetappude ennetamise eest, mistõttu on üleüldise riikliku 

tegevuskava koordineerimine keeruline. Sellest hoolimata on 

enesetappude ennetuse tegevused, näiteks Zugi kantoni 

kantonitasandil edukad. Šveitsi kantonites tehtava enesetappu-

de ennetuse arengu näidete hulka kuuluvad: 

• meetoditele ligipääsu piiramise projektid;

• meediaseire;

• suitsiidikäitumise seire;

• lühiajalised sekkumised ja enesetapukatse teinud inimeste 

järelhooldus;

• nn valvurite koolitamine; 

• rahvusvahelise enesetappude ennetamise päeva kohta 

teadlikkuse edendamise tegevused;

• eneseabigrupid leinajatele;

• kriisi telefoniabiliinid.

Tulevikusuundumused
2011. aastast saati on kasvanud poliitiline surve olla 

enesetappude ennetamises riigitasandil aktiivsem. Parlament 

aktsepteeris ettepaneku, millega nõuti, et föderatsioon 

(vastavalt Šveitsi Föderaalne Rahvatervise Amet) töötaks välja 

tegevuskava enesetappude ennetamiseks. Sellesse tuleb 

kaasata kõiki huvirühmi (kantonid, MTÜ-d jne) ja luua õiguslik 

alus.

Föderaalriigi raskused
Ehkki enesetappude ennetuse tegevused on olnud kohalikul 

tasandil edukad, on kantonitele endiselt raskuseks riikliku 

koordineerimise puudumine. See võib põhjustada järgnevat:

• kantonitel pole võimalust jagada teistega oma parimaid 

tavasid ega üksteiselt õppida;

• puudub riiklik koordineerimine ressursside paigutamiseks ja 

seireks;

• ebaühtlus kantonite vahel, kuna neil ei pruugi olla samad 

ressursid ja tegevused, sest enesetappude ennetuse 

sekkumised sõltuvad iga kantoni motivatsioonist.

Allikas: Föderaalne Rahvatervise Amet, Šveits
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Katsumused hindamisel
Riikliku enesetappude ennetuse strateegia hindamine ei toimu 

vaakumis, vaid seda mõjutavad tegeliku maailma piirangud 

nende tegemisel tuleb arvesse võtta ressursside ja aja 

piiranguid ning riigi poliitilist, sotsiaal- ja majanduskonteksti. 

Pole olemas õiget hindamisviisi ja strateegia elluviimise jooksul 

võib olla sobilik rakendada erinevaid hindamisi. Enesetappude 

ennetuse saavutuste regionaalsete variatsioonide võrdlemine 

piirkonniti/kogukonniti võib anda väärtusliku õppetunni selle 

kohta, millised struktuurid on rakendamiseks kõige tõhusamad 

ja tulemuslikumad (163). Riikides, kus suitsiidikäitumine on 

endiselt õigusvastane tegu ning kus see ei ole sotsiaalselt ja 

religioosselt vastuvõetav, on enesetappude ennetuse 

strateegiate rakendamine ja hindamine keeruline, kuna 

enesetaputeema ümber on rohkelt stigmat ning täpsed 

andmed enesetapusuremuse kohta puuduvad (164, 165).

Iga hindamisplaani kavandamise murekoht on asjaolu, et leitud 

tulemuste või mõjude omistamine ennetusstrateegiale on 

keeruline, kuna mitmed muud tegurid võivad mõjutada 

enesetapukordajat ja teisi indikaatoreid (166). Näiteks võivad 

suurem teadlikkus ja paremad andmed tuua kaasa suurenenud 

avalikustamise ning täpsema teabe enesetappude kohta, mis 

oleksid muidu jäänud varjatuks. Tulemuseks võivad olla 

silmanähtavalt kõrgemad kordajad (159, 167). Suured 

muudatused ühiskonnas, näiteks majanduskriis, võivad 

negatiivselt mõjutada rahvastiku tervist ja enesetapukordajat, 

näiteks ei pruugi olla enam rahalist võimekust nende 

probleemidega tegelemiseks. Seetõttu on tähtis mõista 

strateegia konteksti (ajalugu, korraldus ning laiem poliitiline ja 

sotsiaalne taust), sest see parandab hindamiste kavandamise ja 

läbiviimise kvaliteeti (154).

Praegu on tühimik paljutõotavate enesetappude ennetuse 

strateegiate hindamisel. Kuigi rahvusvaheliselt on leitud ja 

rakendatud mitmeid uusi ja uuenduslikke sekkumisviise, pole 

neid veel hinnatud. See on probleem eriti just väikese 

sissetulekuga riikidele, kus võib andmete puudumise tõttu olla 

maha magatud väärtuslikke õppetunde enesetappude 

ennetuse tegevuste rakendamisel. Tulemuseks on 

eelarvamuslik suhtumine sekkumisviisidesse ja aktiivse 

akadeemilise sektoriga riikide antud soovitustesse. Selle 

tühimikuga võitlemiseks, eriti väikese sissetulekuga riikides, 

tuleks teha rohkem hindamisi.

Näidisjuhtum: Šotimaa – 
kõikehõlmav multisektoriline strateegia

Algatus
2002. aastal loodi enesetappude ennetamiseks riiklik strateegia 

ja tegevusplaan Choose Life, mille eesmärk oli vähendada 

Šotimaal enesetapukordajat 20% võrra 2013. aastaks. 

Šotimaal oli enesetapukordaja tõusnud, seda eriti meeste seas: 

27 inimest 100 000 kohta 2001. aastal (naiste puhul oli kordaja 

9 inimest 100 000 kohta). Choose Life arendati ja rakendati 

üleriigilise vaimset tervist puudutava rahvaterviseprogrammi 

käigus, mis on osa Šoti laiaulatuslikest poliitilistest lubadustest 

parandada rahva tervist, edendada sotsiaalset õiglust ja 

võidelda ebavõrdsuse vastu. See võimaldas enesetappude 

ennetust kaasata laiemasse poliitiliste eesmärkide ja algatuste 

raamistikku, mis jagab ühist eesmärki – parandada rahva 

vaimset heaolu. 

Kohalike omavalitsuste, politsei, kiirabi, hädaabiteenuste, 

vanglateenuste ja MTÜ-de esindajaid kaasates loodi riiklik 

võrgustik ning määrati kindlaks riiklik koolitusprogramm. Loodi 

rakendusplaan, mis keskendus 32 kohaliku omavalitsuse 

piirkonnale ning iga kohalik plaan keskendus kolmele põhiees-

märgile: 

• enesetappude ennetamiseks koordineeritud tegevuse 

saavutamine tervishoiu-, sotsiaal-, eluasemeteenuste, 

hariduse, politsei ja tööhõiveteenuste vahel;

• multiprofessionaalsete koolitusprogrammide loomine, et luua 

võimekus enesetappude ennetamise toetamiseks;

• kohaliku kogukonna ja naabruskonna sekkumisviiside rahaline 

toetamine.

2002. ja 2006. aasta vahel investeeris Šoti valitsus 20,4 miljonit 

naela Choose Life strateegia rakendamiseks. 

Tulemused
2006. aastal tehti strateegia esimese etapi rakendamise 

eesmärgi saavutamiseks oli tehtud märkimisväärseid edusamme, 

kuid jätkusuutlikkusele tuleks panna rohkem rõhku, jätkates 

Choose Life’i eesmärkide integreerimist teistesse riiklikesse 

tegevuste järele riigitasandil, nagu kliiniliste teenuste integreerimi-

se parandamine, sh ainete kuritarvitamise raviteenused.

Perioodide jooksul 2000–2002 kuni 2010–2012 vähenes 

Šotimaal enesetapukordaja 18% võrra. 2012. aastal viidi läbi 

Choose Life’i hindamine, kuid on keeruline tuvastada, kas 

enesetapukordaja langes tänu programmile kui tervikule või tänu 

mõnele programmielemendile.

Allikas: „Enesetappude ennetuse strateegia 2013–2016“, Šoti valitsus, 2013. 
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Enesetappude ennetuse jõupingutuste 
kulu ja kulutõhusus

-

seks vajaminevate kulude ja ressursside kohta eri paikades, 

kultuurides ja kontekstides ning samuti kaasata kvalitatiivne teave 

rakendamise edu ja takistuste kohta (168). Majanduslikud 

hindamised, mis arvestavad konteksti ja rakendamisega seotud 

asjaolusid, võivad aidata tuvastada, kas ühes riigis efektiivsed ja 

kulutõhusad sekkumisviisid on teostatavad ka teistes riikides. 

Piiratud ressurssidega riikides aitab kulutõhususe hindamine välja 

selgitada, kuhu oleks kõige mõistlikum ressursse suunata.

Lisaks tõenduspõhistele andmetele enesetappude ennetuse 

strateegiate mõju kohta on tervishoiuplaneerijatel ja otsusetegija-

tel vaja teada rakendamise eeldatavaid kulusid ning kulutõhusust, 

tagamaks, et niisugused strateegiad on hea hinna ja kvaliteedi 

suhtega. Näiteks suudeti tänu enesemürgitamisteemalisele 

majandusuuringule Sri Lankas välja selgitada, et riigis ravi 

pakkumiseks oleks vaja 2004. aastal 866 000 USA dollarit (iga 

ravitud juhtumi kulu keskmiselt 32 USA dollarit) (169).

Globaalselt ei ole praegu piisavalt palju tugevaid majandusuurin-

guid, mis saaksid informeerida planeerijaid ja poliitikakujundajaid 

enesetappude ennetuse eelarvenõudmistest ja investeeringu 

strateegiate ülevaade arvestas kulukust ühe parameetrina ning 

see viitas asjaolule, et kaks kolmandikku strateegiatest, mida 

hinnati tõhusateks või paljutõotavateks, olid liigitatud väikese 

kulukuse alla; väike kulukus oli samuti tihedalt seotud universaal-

sete ja valikuliste sekkumisviisidega (kuid mitte näidustatud 

sekkumisviisidega) (40).

Majanduskomponendi kaasamine rahastatavates kliinilistes 

uuringutes on mõnes riigis tõestanud teatud strateegiate 

kulutõhusust, sh näiteks enesetapumõtete vähendamiseks abi 

-

se taustaga inimese kognitiivne teraapia Suurbritannias (171). 

Teised majandusuuringud on rakendanud modelleerimist, et 

hinnata eeldatavaid kulusid ja eeliseid aja jooksul. Nende 

uuringute hulgas on näiteks Austraalia kulutõhususe analüüs, mis 

hindas mitmete sekkumisviiside suhtelist kulutõhusust, sealhul-

gas (172):

• enesetapuvahenditele ligipääsu vähendamine relvaomandi 

õigusregulatsioonide muutmise kaudu (50 000 Austraalia 

dollarit juurde saadud iga lisanduva terve eluaasta kohta);

• vastutustundlikuma meediakajastuse juhendite loomine

(27 000 Austraalia dollarit terve eluaasta kohta saadud 

niikaua, kui vähemalt üks enesetapp on ära hoitud) .

Seesugused uuringud näitavad hästi, kuidas võib läbi viia 

majandusanalüüse ja kuidas need võivad anda teavet riiklike 

enesetappude ennetuse strateegiate kohta.

1 Terve eluaastana võetakse ühte aastat, mil inimene oli elus, terve ja 
   tervisehäireteta. 



Enesetappude ennetuse
tulevikusuundumused
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Müüdid enesetapu kohta
MüMüMüMüMüMüMMüMMüüütütütütütütütütttütüt: ::::::

Enesetapust rääkimine on

halb mõte ja seda võib tõlgendada

kui teole julgustamisena.

kim
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tapap
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AArrvestades enneesetappppee ümbriittseevvat llaaiiaallddaasstt 

sstigmmaatt, eei teaa eennaammiikk ennesseettaapppu kkaaaalluuvvaaiidd 

iinnimmeessii, kellleggaa rrääääkkiiddaa. SSeellllee asseemel, eett 

jjuullgguussttaaddaa suuitsiidikkäittuummiisstt, aavvaabb aavaalliikk 

vveeessttluus iinniimmeesseelee muiidd vvõõimaalluussii nniinng aannaabb 

aeeggaa omma otsuses ümmber mmõõeellddaa,, eennnneettaaddes 

seeelllääbi eenneesseettappppuu.
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Mida saab teha ja kes peab tegema?

Et ennetada, tuleb tegutseda. Enesetappude ennetusviisid on 

arenenud selle järgi, kuidas kogukonnad ja riigid on muutnud 

suhtumist enesetappudesse ja arusaama neist. Paljudes 

paikades on vähenenud stigma suitsiidikäitumise korral abi 

otsimise suhtes. Nüüd on poliitikakujundajate ja muude 

huvirühmade ülesanne suurendada enesetaputeemalise avaliku 

dialoogi pidamist ning kasutada loodud keskkonda selleks, et 

kujundada vastukaja. Paljud riigid peavad veel jõudsalt töötama 

ja endiselt ületama märkimisväärseid enesetappude ennetuse 

strateegiate rakendamise takistusi. See aruande osa annab 

riikidele suuna tulevikuks, hoolimata sellest, millises etapis on 

riigis enesetappude ennetus praegu.

Tulevikusuundumused

Tervishoiuministritel on tähtis juhtroll ning nende vastutusel on 

riigi teiste sektorite oluliste huvirühmade koondamine. Nad 

saavad aidata koordineerida eri sektoreid – haridust, avalikku 

meediat, justiitssüsteemi, tööhõivet, sotsiaalhoolekannet, 

religiooni, transporti ja põllumajandust – ning kaasata neid 

sektoreid tõhusalt enesetappude ennetuse tegevustesse, mis 

kasutavad olemasolevat ennetustegevuste teadmistebaasi. 

Sellele kaasamisele saab seejärel üles ehitada tulevikusuundu-

mused. 

Riigi järgmised sammud sõltuvad sellest, kus on riik praegu 

enesetappude ennetusega. Tabelis 5 on reastatud strateegiliste 

tegevuste näited, mida riigid võivad rakendada enesetappude 

ennetuseks, võttes arvesse siinses aruandes kirjeldatud 

parimaid olemasolevaid tõendusmaterjale. Tabelis on kirjas 

olemasolevate tegevuste valik ja ennetustegevuste võimalused, 

mida võib kaaluda mitmesugustes strateegilistes valdkondades.

Ennetustegevuseta riigid
Riikides, kus pole veel enesetappude ennetuse tegevusi 

rakendatud, on rõhk tegutsema hakkamisel. Need riigid võivad 

otsida üles seotud huvirühmad ja hakata välja töötama tegevusi 

selle järgi, mille järele on suurim vajadus, või kus on juba 

olemasolevaid ressursse. Niiviisi tegutsedes ja olukorda analüüsi-

des võivad riigid avastada, et mõned kogukonnagrupid on juba 

vähesel määral tegutsenud enesetappude ennetusega. Niisugu-

sed grupid vajavad tihti suuremat tuge, et laiendada oma 

tegevusi ja seda saab saavutada edasise koostöö käigus. Selles 

staadiumis tuleks tõhustada ka seiret, kuid seda võib teha 

asjakohaste enesetappude ennetuse sekkumisviiside algatamise-

ga ühel ajal, mitte selle arvelt.

Mõningase ennetustegevusega riigid
Riikides, kus on juba mõned enesetappude ennetuse tegevu-

sed, võib olla vajalik esmalt pöörata tähelepanu konsolideerimi-

sele, tehes olukorraanalüüsi. Sellised riigid võivad tuvastada 

tühimikke teenustes ning saavad alustada kõikehõlmava riikliku 

tegevuskava loomist, tuvastades kõik tähtsad huvirühmad ja 

delegeerides rolle ja vastutusalasid. Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata kontekstile ja haavatavatele gruppidele, prioriseerides 

vastavalt riskitegureid. 

Riikliku tegevuskavaga riigid
Riikides, kus on juba võrdlemisi kõikehõlmav riiklik tegevuskava, 

tuleks keskenduda hindamisele ja edasiarendamisele. Ehkki 

hindamine on oluline ka varasemates staadiumites, on selles 

staadiumis tavaliselt saadaval rohkem ressursse üksikasjalikuks 

hindamiseks. Nendes riikides tuleb tähelepanu pöörata uute 

andmete õigeaegsele kaasamisele ja tuleb tagada, et riiklik 

tegevuskava on tõhus.

Tõhus enesetappude ennetus vajab pidevat õppimist ja 

tegutsemist. Tervishoiuministrid ja teised enesetappude 

ennetuse juhid saavad kasu regulaarsetest jõupingutustest, mis 

aitavad hoida silma peal edasiarendustel ning kaaluda uute 

sammude tegemist. Progressi mõõtmiseks võib kasutada 

SWOT-analüüsi või mõnda muud situatsioonianalüüsi (vaata 

tekstikasti 8). Hoolikalt korraldatud situatsioonianalüüsid aitavad 

tuvastada tugevusi, mida tõhustada, nõrkusi, mida parandada, 

võimalusi, millest kinni haarata, ning ohte, millele tähelepanu 

pöörata. 
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Tabelis 5 on esitatud strateegiliste tegevuste valdkonnad. Nende 

hulgas on: asjakohaste huvirühmade kaasamine, kes saavad 

enda sektoris või sektorite vahel tegutsedes vähendada 

enesetappe; jõupingutused enesetapuvahenditele ligipääsu 

piiramiseks; seireandmete süstemaatilise kogumise parandamine 

enesetappude trendide jälgimiseks; ennetustegevuste mõjude 

jälgimine aja jooksul; jõupingutused müütide murdmiseks ja 

avalikkuse teavitamine asjaolust, et enesetapud on ennetatavad 

rahvatervise probleemid; tervishoiusüsteemi mobiliseerimine. 

Tabelis olevad veerud sisaldavad soovitusi, kuidas iga strateegi-

lise tegevusega edasi liikuda hoolimata sellest, milline on riigis 

praegu enesetappude ennetuse strateegia eduka rakendamise 

olukord. Tabeli eesmärk on anda kasulikku teavet selle kohta, 

milliseid strateegilisi tegevusi tuleks rakendada. Iga strateegilise 

tegevuse võimalikud eestvedajad on asjakohased huvirühmad 

ning nad võivad kasutada seda nimekirja, et tuvastada lisatege-

vusi, mis aitavad täiendada praeguseid tegevusi ja täita 

tühimikke enesetappude ennetamisel riigitasemel. 

Peamiste huvirühmade koostöö on ülioluline, et tagada eri 

sektorite kaasamine. Seda tabelit võib kasutada nii selleks, et 

hinnata, kuidas panustab iga sektor praegu enesetappude 

ennetamisse, kui ka selleks, et tuvastada laiendamise võimalusi 

või kasutada ära sektorite võimekust teiste partnerite 

kaasamiseks ja muude enesetappude ennetuse tegevuste 

edasiarendamiseks. 

Tekstikast 8.

Situatsioonianalüüsi tegemine – näide

eesmärkide saavutamiseks vajalikud sammud. SWOT-ana-

lüüsi käigus vastatakse küsimustele, mis on seotud enese-

tappude ennetuse tugevuste (strengths), nõrkuste (weak-

nesses), võimaluste (opportunities) ja ohtudega (threats). 

SWOT või muude mudelite põhjal situatsioonianalüüsi tehes 

tuleb arvestada ka olemasolevaid ressursse, poliitilist soovi, 

poliitilisi ja seadusandlikke võimalusi ja partnerlusi eri 

sektoritega. 

Enesetappude ennetuse jätkuv arendamine nõuab pühen-

dumust ning varasemate saavutuste ja võimalike uute 

sammude pidevat kaalumist. Tervishoiuministrid ja enese-

tappude ennetuse juhid teistest sektoritest võivad saada 

kasu perioodilistest situatsioonianalüüsidest, mis vaatlevad 

riigi enesetappude ennetuse jõupingutuste olukorda. 

Situatsioonianalüüside korraldamiseks on palju mudeleid 

ning tähtis on valida tuttav ja kohalike vajaduste jaoks sobilik 

mudel. Üks võrdlemisi lihtne käsitlus on SWOT-analüüs, 

millega on võimalik määrata kindlaks eesmärgid ja nende 

SWOT-analüüsi näide

On olemas riiklikud 
andmed enesetapu-
suremuse kohta.

Andmed on puudulikud 
enesetapukatsete kohta.

Haridusminister pakub 
välja suitsiidikäitumise 
küsimustiku lisamise 
järgmisesse riiklikusse 
keskkooliõpilaste 
uimastikasutuse 
uuringusse. 

Tulemuste analüüsiks ja 
levitamiseks on 
ressursid piiratud. 
Partnerlus teadlaste ja 
meediaga on vähene.

Tugevused Nõrkused Võimalused Ohud
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Tabel 5. Soovitatud strateegilised tegevused enesetappude ennetamiseks (liigitatud praeguse rakendamistaseme järgi)

Strateegilise tegevuse
valdkond

Peamised huvirühmad Tegevused puuduvad
(praegu pole ei riiklikul
ega kohalikul tasandil
enesetappude ennetus-
strateegiat)

Mõningad tegevused
(enesetappude enneta-
miseks on alustatud
tööd mõnes prioriteetses
valdkonnas riiklikul või
kohalikul tasandil)

Riiklikul tasandil on
olemas enesetappude
ennetuse strateegia

Kaasa olulisi 
huvirühmi

Tervishoiuministeerium  
kui eestvedaja või mõni 
muu koordineeriv 
tervishoiuorganisatsioon

Alusta oluliste huvirühma-
de tuvastamist ja 
kaasamist riigi 
prioriteetsetes 
valdkondades või seal, 
kus on juba mõningaid 
tegevusi.

Tuvasta kõikides 
sektorites olulised 
huvirühmad ja kaasa neid 
kõikehõlmavatesse 
enesetappude ennetuse 
tegevustesse. Määra 
vastutusvaldkonnad.

Hinda regulaarselt 
kõikide huvirühmade 
rolle, vastutusalasid ja 
tegevusi. Kasuta tulemusi 
selleks, et laiendada 
sektori osalust ja 
suurendada huvirühma 
seotust.

Vähenda ligipääsu 
enesetapu-
vahenditele

Õigus- ja kohtusüsteem, 
poliitikakujundajad, 
põllumajandus, transport

Alusta jõupingutusi, et 
vähendada enesetapuva-
henditele ligipääsu, 
kasutades selleks 
kogukonna sekkumist.

Koordineeri ja laienda 
olemasolevaid jõupingutu-
si, et piirata enesetapuva-
henditele ligipääsu (sh 
tuleb pöörata tähelepanu 
õigusaktidele, 
strateegiatele ja 
praktikatele riiklikul 
tasandil).

Hinda enesetapuvahen-
ditele ligipääsu piiramise 
jõupingutusi. Kasuta 
seda hinnangut 
edasiarenduste 
tegemiseks.

Kogu seireandmeid  
ja paranda 
andmekvaliteeti

Tervishoiuministeerium, 
statistikaamet, kõik 
teised huvirühmad, eriti 
ametlikud ja mitteametli-
kud tervishoiusüsteemid

Alusta seiret, seades 
esmatähtsaks 
suremusandmed ning 
andmed vanuse, soo ja 
enesetapumeetodi kohta. 
Alusta piirkondade 
tuvastamist, kus töötada 
välja mudelid.

Määra kindlaks seiresüsteem, 
et jälgida riiklikul tasandil  
enesetappe ja enesetapukat-
seid (sh lisaanalüüs grupiti), 
ning veendu, et andmed on 
usaldusväärsed, korrektsed ja 
avalikult kättesaadavad. 
Määra teostatavad 
andmemudelid, mis on 
tõhusad ja edasi 
arendatavad.

Jälgi õigel ajal seiresüsteemi 
põhiomadusi nagu kvaliteeti, 
esinduslikkust, ajakohasust, 
kasulikkust ja kulusid. 
Kasuta tulemusi süsteemi 
parandamiseks. Laienda 
tõhusaid mudeleid, et 
andmed oleksid laialdased 
ja kvaliteetsed.

Suurenda 
teadlikkust

Kõik sektorid tervishoiu-
ministeeriumi ja meedia 
eestvedamisel

Korralda tegevusi, et 
suurendada teadlikkust 
enesetappude ennetamise 
kohta. Veendu, et sõnumid 
jõuaksid sihtmärgiks olevate 
regioonide ja rahvastikugruppi-
deni ning neid edastataks 
vähemalt ühe laialdaselt 
kättesaadava kanali 
vahendusel. 

Tööta välja strateegilised 
avalikud teavituskampaaniad 
ja rakenda neid, kasutades 
riiklikul tasandil olemasolevat 
tõenduspõhist teavet. 
Kasuta meetodeid ja 
sõnumeid, mis on 
kohandatud sihtgrupile.

Hinda avaliku 
teavituskampaania 
tõhusust. Kasuta 
tulemusi tulevaste 
kampaaniate parandami-
seks.

Kaasa meediat Meedia ja tervishoiumi-
nisteeriumi koostöö

Alusta meediaga dialoogi 
vastutustundliku 
enesetapukajastuse 
teemal.

Lähene riigi tähtsatele 
meediaorganisatsioonidele, 
et toetada nende praktikate 
ja standardite väljatöötamist, 
ning veendu, et 
enesetapukajastus oleks 
vastutustundlik. Tööta koos 
meediaga, et edendada 
ennetustööd ja levitada 
abivõimalusi.

Hinda, kuidas meedia 
enesetappe kajastab. 
Koolita meediat 
vastutustundliku 
meediakajastuse teemal. 
Loo õigeaegne koolitus 
uutele meediatöötajatele.

Kaasa tervishoiusüs-
teeme ja koolita 
tervishoiutöötajaid

Ametlikud ja mitteametli-
kud tervishoiusüsteemid, 
haridussektor

Alusta enesetapukatse 
sooritanud inimeste ravi 
planeerimist ja 
rakendamist ning koolita 
tervishoiutöötajaid.

Paku riiklikul tasandil 
kättesaadavaid 
tõenduspõhiseid 
kriisiabiteenuseid, kliinilist 
ravi ja järelhooldust. Paku 
tervishoiutöötajatele 
täiendkoolitust. Kohanda 
tervishoiutöötajate 
õppekava.

Jälgi ja hinda 
olemasolevaid teenuseid 
regulaarselt. Kasuta 
tulemusi teenuste 
parandamiseks.
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Tabel 5 ei ole mitte mingil juhul ammendav ning see on 

mõeldud jätkuvate edusammude julgustamiseks ja võimalike 

tegevusplaanide jätkamiseks. Tabeli lahtrites on näited 

strateegilistest tegevustest või võimalikest vaatenurkadest 

arendusele. Tabel pole loodud eesmärgiga anda valem või 

retsept enesetappude ennetamiseks.

Edasiliikumise nimel tuleb kaaluda kahte põhipunkti. Esiteks, 

enesetappude ennetuse tegevusi tuleb teha andmekogumisega 

samal ajal (vaata tekstikasti 9). Täpse enesetappude ja 

enesetapukatsete andmestiku kogumine ja korrastamine on 

tähtis ning enamikus riikides on see olnud suur katsumus. 

Samas pole täiusliku seiresüsteemi ootamine õige lahendus. 

Seiresüsteemi tuleb täiendada samal ajal, kui riik liigub edasi 

enesetappude ennetusviiside rakendamisega, ning muudatusi 

tuleb teha andmete põhjal siis, kui selleks on vajadus.

Teiseks, mõned riigid võivad tunda, et nad ei ole teatud 

põhjustel veel valmis riikliku enesetappude ennetuse strateegia 

rakendamiseks. Samas võib huvirühmadega riikliku tegevuska-

va teemal vestlemine aga tihti luua muutusteks sobiva 

keskkonna. Riikliku enesetappude ennetuse loomise ajal 

kaasatakse huvirühmi, julgustatakse stigmaprobleemi teemal 

arutlemist, tuvastatakse haavatavad sihtrühmad, määratakse 

uuringuprioriteedid ning suurendatakse nii avalikkuse kui ka 

meedia teadlikkust. Selle asemel, et võtta riikliku strateegia 

loomist lõpptulemusena, tuleks riikliku tegevuskava arendamist 

võtta kui ühte olulist elementi, mis aitab töötada tõhusa 

enesetappude ennetuse nimel .

Muuda hoiakuid ja 
uskumusi

Meedia, tervishoiutee-
nuste sektor, haridussek-
tor, kogukonna 
organisatsioonid

Rakenda tegevusi, mis 
aitaksid vähendada 
stigmat suitsiidikäitumise 
korral abi otsimise 
suhtes. Julgusta 
abiotsivat käitumist.

Muuda hoiakut vaimse 
tervise teenuste 
kasutamise suhtes ja 
vähenda diskrimineeri-
mist nende inimeste 
suhtes, kes kasutavad 
neid teenuseid.

Korralda perioodilised 
hindamised, et jälgida, 
kuidas on avalikkuse 
hoiak ja uskumused 
enesetapu, vaimse tervise 
häirete, uimastite 
kuritarvitamise ja abiotsiva 
käitumise suhtes 
muutunud.

Vii läbi hindamisi ja 
teadustöid

Asjakohased kogukonna 
tervishoiuteenused, 
haridussektor ja 
tervishoiuministeerium

Alusta vajaliku 
enesetappude ennetuse 
uuringu planeerimist ja 
prioriseerimist ning võrdle 
olemasolevaid andmeid 
(nt enesetapusurmade 
kordajat).

Laienda olemasolevat 
uurimistööd ja suuna 
ressursse, et 
enesetappude ennetust 
kohalikul ja/või riiklikul 
tasandil hinnata ja selle 
kohta infot jagada.

Hinda teadusuuringute 
paketti perioodiliselt, et 
jälgida teaduslikku 
arengut ja leida tühimikke 
teadmistes. Suuna 
ressursse ümber 
hindamise tulemuste 
alusel.

Tööta välja ja 
rakenda põhjalik 
riiklik enesetappude 
ennetuse strateegia

Tervishoiuministeerium Alusta riikliku 
enesetappude ennetuse 
strateegia arendamist, et 
luua lähtepunkt, isegi kui 
saadaval ei ole veel 
andmeid ega ressursse.

Jätka riikliku strateegia 
arendamist, tagamaks, et 
see on põhjalik, 
mitmesektoriline ning 
katab kõik tühimikud 
teenustes ja rakendami-
ses.

Hinda ja jälgi strateegia 
rakendamist ning 
tulemusi, et tuvastada 
tõhusaimad komponen-
did. Kasuta tulemusi 
strateegia jätkuvaks 
arendamiseks.

Strateegilise tegevuse
valdkond

Peamised huvirühmad Tegevused puuduvad
(praegu pole ei riiklikul
ega kohalikul tasandil
enesetappude ennetus-
strateegiat)

Mõningad tegevused
(enesetappude enneta-
miseks on alustatud
tööd mõnes prioriteetses
valdkonnas riiklikul või
kohalikul tasandil)

Riiklikul tasandil on
olemas enesetappude
ennetuse strateegia
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Tekstikast 9.

Seire põhitegevused
• Eelista hea kvaliteediga andmeid mõnest piirkon-

nast viletsa kvaliteediga kogu riiki hõlmavate 
andmete asemel.

Enamikus väikese ja keskmise sissetulekuga riikides ja mõnes suure 

sissetulekuga riigis muudavad raha-, tööjõu- ja tehnilised piirangud 

enesetappude ja enesetapukatsete riikliku seiresüsteemi loomise 

võimatuks või ei saa teha regulaarselt riiklikke uuringuid. Sellises 

olukorras on mõistlikum keskenduda mõnele valitud piirkonnale ja 

seejärel laiendada tegevust riigitasandil.

• Integreeri enesetappude seiretegevused võimalu-
sel alati teiste tegevustega selle asemel, et luua 
üksikuid tegevusi. 

Enesetapusurmade kohta kogutakse andmeid tavaliselt üldise 

surmade registreerimise süsteemi osana, mitte üksiku seiresüstee-

mina. Erakorralise meditsiini osakondades ravitud enesetapukatseid 

on kõige parem jälgida üldise vigastuste seiresüsteemi osana. 

Suitsiidikäitumise uuringuid saab hõlpsasti integreerida muudesse 

rahvastiku hulgas tehtavatesse küsitlusuuringutesse, mille teema on 

füüsiline või vaimne tervis. 

• Kaasa stigma vähendamise tegevusi üldisesse 
andmekvaliteedi parandamise plaani. 

Hea kvaliteediga enesetapuandmestiku suurim takistus on 

suitsiidikäitumisega seotud stigma. Selle stigma vähendamise 

eesmärgi saavutamiseks tuleb teha koostööd meediaga, et muuta 

avalikkuse suhtumist ning töötada üheskoos tervishoiukoolidega, et 

muuta tervishoiutöötajate hoiakuid (st tekitada arusaam, et 

enesetapp on tähtis ravitav rahvatervise probleem). 

• Leia tasakaal vajaduse vahel riiklike ja kogukonna-
põhiste andmete järele.

Riiklikud andmed ei pruugi olla piisavad, et luua ja jälgida kohalikke 

ennetusstrateegiad, kuna riigi eri piirkondades võivad olla märkimis-

-

sed. Oluline on välja selgitada, mil määral erineb kohalik enesetapu-

probleem riiklikust probleemist. 

• Taga seiresüsteemi kasutamine enesetappude 
ennetuse tegevuste väljatöötamiseks ja hindami-
seks.  

Kõik suured riigi rahastatud enesetappude ennetuse uuringud 

peaksid kasutama enesetappe või enesetapukatseid peamiste 

tulemusmõõdikutena ning peaksid suunama piisava osa eelarvest 

nende tulemuste jälgimisele. 

Enesetappude ja enesetapukatsete täiustatud seire on vajalik 

tõhusaks enesetappude ennetuseks. Kuna enesetappude 

ennetamiseks on saadaval piiratud ressursid, peavad ametnikud, 

rahvatervise ametid ja teised huvirühmad otsustama, milline osa 

enesetappude ennetuseks mõeldud ressurssidest tuleks suunata 

seirele ning kuidas tuleks seda jagada eri seiretegevuste vahel. 

Olukord on riigiti väga erinev, seega pole olemas ühist juhist nende 

otsuste tegemiseks. On olemas aga mõned põhimõtted põhitege-

vusteks, mis võivad aidata paljudes õigusruumides.

• Loo üldise enesetappude ennetuse lahutamatu 
komponendina püsiv töörühm, kes vastutab seire ja 
enesetappudega seotud andmestiku kvaliteedi 
parandamise eest. 

Enesetappudega seotud teabe kvaliteedi parandamine on niivõrd 

tähtis komponent igas riiklikus enesetappude ennetuse strateegias 

ja tegevustes, et selle tarbeks tuleks luua spetsiaalne grupp 

(töörühm). Pärast seda, kui on tehtud enesetappudega seotud 

andmete praeguse olukorra analüüs, tuleks välja arendada plaan 

andmete kättesaadavuse, terviklikkuse ja kvaliteedi parandamiseks; 

selle plaani rakendamist tuleb jälgida ja plaani perioodiliselt 

uuendada.

• Hinda perioodiliselt enesetappude ja enesetapukat-
sete andmete kättesaadavust, terviklikkust ja 
kvaliteeti. 

Andmekvaliteedi perioodiline hindamine ja parandamine on oluline 

kõigi kolme peamise andmeallika puhul.

mis on vajalikud enesetapusurmade registreerimise alustamiseks 

või parandamiseks, olenevad riigi praeguse registreerimissüsteemi 

olukorrast.

kvaliteeti. Haiglapõhise seiresüsteemi väljatöötamine on keeruline 

toiming, kuid sellega saab algust teha, kui luua teostatav andmeko-

gumismeetod mõnes valitud piirkonnas ja hiljem laiendada süsteemi 

kogu riigile. 

küsitlusuuringute kvaliteeti. Selles tuleb arvesse võtta asjaolu, et 

valim peab olema piisavalt suur, esindamaks kogukonda või riiki. 

Kasutada tuleks standarditud küsimusi, neist tähtsaimad ja 

vajalikumad hõlmavad eelneval aastal toimunud enesetapukatseid.
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Joonis 9. Enesetappude ennetuse loogiline raamistik

Milline näeb välja kordaminek? 

Lisaks sisendite ja tegevuste riikidepoolse planeerimise 

toetamisele võib loogilist raamistikku nagu joonisel 9 kasutada 

koos teiste seire- ja hindamismeetoditega, et jälgida arengut ja 

mõõta tulemusi. Pärast riikliku enesetappude ennetuse 

strateegia planeerimiseks ja rakendamiseks vajalike sisendite, 

väljundite ja tegevuste lähemat uurimist on vajalik tulemused ja 

saavutatud mõjud üle vaadata, et liikuda hindamisega edasi.

Tulemused
Kvantitatiivsed indikaatorid, mis mõõdavad riikliku strateegia 

peamiseid tulemusi, aitavad arengut hinnata. Nende hulka 

kuuluvad: 

• enesetapukordaja langemine protsentides;

• edukalt rakendatud enesetappude ennetuse sekkumisviiside 

hulk;

• enesetapukatse tõttu haiglaravi vajanud inimeste hulga 

vähenemine.

Riigid, kus järgitakse „Vaimse tervise tegevuskava 2013–2020“ 

(1), võivad eesmärgiks seada enesetappude hulga vähenemise 

10% võrra. Mõned riigid võivad seada kõrgemaid eesmärke, 

näiteks pani Suurbritannia oma eelmises riiklikus tervisestratee-

gias „Saving lives: our healthier nation, 1999“ (173) vaimse 

tervise valdkonnas eesmärgi vähendada enesetapu ja määra-

mata tahtlusega vigastuse tõttu surnud inimeste hulka 2010. 

aastaks vähemalt 20% võrra. Selle eesmärgini jõuti edukalt 

2008. aastal (174). Kvantitatiivsed indikaatorid, mis on seotud 

põhitegevustega, määravad kindlaks tähtsad etapid koordinee-

ritud riikliku tegevuskava jaoks kõikides valdkondades.

Mõju
Ehkki peamised tulemused on tähtsad ja võivad viidata 

edusammudele, võivad need kõrvale jätta olulise kvalitatiivse 

info. Mõnikord ei vähene enesetapukordajad, sest enesetappu-

dest antakse rohkem teada või mõjutavad seda muud konteks-

tipõhised tegurid. Et saada täielik ülevaade kordaminekutest ja 

edust, peaksid riigid vaatama kaugemale põhiväljunditest ja 

-tulemustest ning vaatlema ka laiaulatuslikumat mõju. Laiaula-

tuslikuma mõju mõõtmise hulka võivad kuuluda niisugused 

kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed indikaatorid nagu: 

• kogukonnad, kus organisatsioonid (koolid, religioossed 

organisatsioonid, töökohad jne) toetavad ühiskonda ja on 

piisavalt teadlikud, et suunata abivajajad õigesse kohta; 

• pered ja sotsiaalsed lähiümbruskonnad, mis pakuvad 

sotsiaalset tuge, parandavad resilientsust, tunnevad ära 

enesetapu riskitegureid ja sekkuvad tõhusalt lähedaste 

aitamiseks; 

• sotsiaalne õhkkond, kus suitsiidikäitumise korral abi otsimine ei 

ole enam tabu ning julgustatakse probleemi avalikku arutelu. 

Neid indikaatoreid on tavaliselt keerulisim hinnata, kuid need on 

tähtsad, sest võivad viidata enesetappude ennetuse olulisele 

edule, ning neid tuleks võrdväärselt arvestada, kui riik hindab 

tehtud edusamme. 

Sisendid: 
rahalised ja 
inimressursid

Tegevused: nt 
enesetapuva-
henditele 
ligipääsu 
vähendamine, 
kogukonna 
teadlikkus jne

Väljundid: nt 
rakendatud 
sekkumiste 
hulk, koolitatud 
nn värava-
valvurite hulk

Tulemused: 
enesetapukor-
daja vähenemi-
ne

Mõju: sotsiaalselt 
sidus ühiskond, 
kus toetatakse 
suitsiidikäitumi-
sega inimesi ja 
see suurendab 
resilientsust
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Enesetappudel on kõrge hind. Üle 800 000 inime-
se sureb enesetapu tõttu igal aastal ja see on 
15–29-aastaste seas teine peamine surmapõhjus. 
On viiteid selle kohta, et iga enesetapu tõttu 
surnud täiskasvanu kohta võis olla enam kui 20 
inimest, kes tegid enesetapukatse.

Enesetapp on globaalne nähtus. See mõjutab kõiki riike. Kuigi 

varem arvati, et enesetapud toimuvad rohkem suure sissetule-

kuga riikides, toimub tegelikult 75% enesetappudest väikese ja 

keskmise sissetulekuga riikides. Enesetapp on tähtis surma-

põhjus igas vanuses. Lisaks mõjule, mida enesetapp või 

enesetapukatse põhjustab inimesele endale, on sellel võimas 

kaugeleulatuv doominoefekt peredele, sõpradele, kogukonda-

dele ja riikidele. 

Enesetappe on võimalik ennetada. Et riiklik 
tegevuskava oleks tõhus, on vaja laiahaardelist 
mitmesektorilist enesetappude ennetuse 
strateegiat.

Tõhusa strateegia tagamiseks tuleb selle loomisel teha 

koostööd nii tervishoiusektori kui ka tervishoiuväliste sektorite-

ga, seda valitsuse tasandil ja erasektoris. Strateegia peaks 

kaasama kogukondi ja ka meediat, et julgustada vastutustund-

likku enesetappude meediakajastust. Strateegia peaks tõhusta-

ma seiret, vaimse tervise ja alkoholi tarbimisega seotud 

poliitikat. Varane ennetamine peaks olema iga rakendatava 

strateegia põhikomponent.

Enesetapuvahenditele ligipääsu piiramine on 
tõhus. Tõhus enesetappude ja enesetapukatsete 
ennetamise strateegia hõlmab enim levinud 
vahendite, nagu pestitsiidide, tulirelvade ja teatud 
ravimite, piiramist.

Vahenditele ligipääsu piiramine on enesetappude ennetuse 

oluline osa, eriti juhtudel, kus enesetapud on toimunud impul-

siivselt. Tõhusa poliitika rakendamine kogukonnapõhiste 

sekkumiste kaasabil on aidanud enesetappe vähendada 

enesetapu sooritamise vahenditele ligipääsu piiramise kaudu. 

Tervishoiuteenused peavad sisaldama enesetap-
pude ennetamist ühe põhikomponendina. Vaimse 
tervise häired ja alkoholi kuritarvitamine soodus-
tavad suure hulga enesetappude toimepanemist 
kogu maailmas. Varane äratundmine ja tõhus 
käsitlemine on põhilised, mis tagavad inimestele 
vajaliku ravi.

Abi otsivatele inimestele kvaliteetse ravi pakkumine aitab 

tagada, et varased sekkumisviisid on tõhusad. Ravi kvaliteedi 

parandamine aitab vähendada enesetappe, mille põhjustajad 

on vaimse tervise häired, alkoholi liigtarvitamine ja muud 

riskitegurid. Vaimse tervise ja alkoholipoliitikad peaksid prioritee-

diks seadma ravi, edendama selle edukat integreerimist 

üldistesse tervishoiuteenustesse ning toetama nende teenuste 

parandamist piisava rahastusega.

Kogukondadel on enesetappude ennetamisel väga 
tähtis roll. Kogukonnad saavad pakkuda haavata-
vatele inimestele sotsiaalset tuge ja järelhool-
dust, võidelda stigmaga ja toetada neid, kes on 
enesetapu tõttu kaotanud lähedase. 

Üheski riigis, eriti piiratud ressurssidega piirkondades, ei tohi 

alahinnata kogukonna ja kogukondlike tugiprogrammide 

olulisust enesetappude ennetamisel. Tõhus sotsiaalne tugi 

kogukonnas ning individuaalne resilientsus aitavad toetada 

haavatavaid inimesi, luues tugevama sotsiaalse ühtekuuluvus-

tunde ja andes oskused raskustega toimetulemiseks. Kogu-

kond võib aidata kriisiolukordades, hoida regulaarselt kontakti 

enesetapukatse teinud inimestega ja toetada neid, kes on 

enesetapu tõttu kaotanud lähedase. 
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LISAD
Lisa 1. Enesetappude hinnangulised arvud ja kordajad soo ning vanuse kaupa, 2000 ja 2012*

Riik
(suremusstatistika
kvaliteet**)

Sugu Enese-
tappude
arv
(kõik
vanused),
2012

Enesetapukordajad vanusegruppide kaupa
(100 000 elaniku kohta), 2012

Vanuse poolest 

standarditud 

enesetapu-

kordajad*** 

(100 000 

kohta), 2012 

Vanuse poolest 

standarditud 

enesetapu-

kordajad*** 

(100 000 

kohta), 2000

Vanuse poolest 

standarditud 

eneseta-

pukordaja 

muudatuse %, 

2000–2012

Kõik 
vanu-
sed

5–14 
elu-
aastat

15–29 
elu-
aastat

30–49 
elu-
aastat

50–69 
elu-
aastat

70+ 
elu-
aastat

Afganistan
(4)

mõlemad sood 1205 4,0 0,8 7,5 6,1 8,3 12,6 5,7 6,1 –5,9%

naised 643 4,4 0,9 9,8 5,4 5,4 8,5 5,3 4,7 14,4%

mehed 562 3,7 0,7 5,1 6,7 11,4 17,9 6,2 7,6 –17,6%

Albaania  
(2)

mõlemad sood 205 6,5 0,8 5,3 7,0 9,1 19,3 5,9 7,0 –15,3%

naised 93 5,9 1,0 4,9 5,8 8,3 17,4 5,2 5,6 –7,0%

mehed 112 7,1 0,6 5,7 8,3 9,9 21,4 6,6 8,5 –22,0%

Alžeeria  
(4)

mõlemad sood 677 1,8 0,3 2,2 2,1 2,5 6,1 1,9 2,2 –12,8%

naised 277 1,5 0,3 2,0 1,6 1,8 5,1 1,5 1,9 –16,8%

mehed 400 2,1 0,4 2,3 2,6 3,2 7,3 2,3 2,6 –10,6%

Ameerika Ühendriigid  
(1)

mõlemad sood 43 361 13,7 0,8 12,7 17,4 20,1 16,5 12,1 9,8 24,2%

naised 9306 5,8 0,5 4,7 8,0 9,2 4,0 5,2 3,8 36,6%

mehed 34 055 21,8 1,0 20,4 26,9 31,7 33,8 19,4 16,2 19,9%

Angola  
(4)

mõlemad sood 2206 10,6 2,3 21,4 17,4 13,7 18,8 13,8 9,2 50,3%

naised 612 5,8 1,9 11,7 8,2 7,9 10,7 7,3 4,4 64,8%

mehed 1594 15,5 2,7 31,3 26,8 20,2 29,3 20,7 14,3 45,1%

Araabia 
Ühendemiraadid  
(4)

mõlemad sood 274 3,0 0,4 3,8 3,1 3,4 13,7 3,2 3,7 –12,9%

naised 31 1,1 0,2 1,8 1,0 1,9 10,9 1,7 2,5 –32,7%

mehed 243 3,8 0,5 4,7 3,7 4,1 15,3 3,9 4,3 –9,0%

Argentina  
(2)

mõlemad sood 4418 10,8 1,1 13,8 10,9 15,8 21,6 10,3 12,4 –17,1%

naised 901 4,3 0,9 5,3 4,7 5,9 7,0 4,1 5,1 –20,4%

mehed 3517 17,5 1,2 21,9 17,3 26,9 45,6 17,2 20,6 –16,5%

Armeenia  
(2)

mõlemad sood 98 3,3 0,3 2,8 3,6 4,6 8,8 2,9 3,2 –8,1%

naised 17 1,2 0,2 0,9 0,7 1,2 5,2 0,9 1,0 –5,2%

mehed 81 5,3 0,4 4,3 6,4 8,3 14,0 5,0 5,9 –14,8%

Aserbaidžaan  
(2)

mõlemad sood 154 1,7 0,2 1,6 1,8 2,6 5,2 1,7 1,7 –4,6%

naised 48 1,0 0,2 1,2 0,8 1,3 4,3 1,0 0,9 17,6%

mehed 106 2,3 0,3 2,1 2,9 4,1 6,6 2,4 2,7 –12,8%

Austraalia  
(1)

mõlemad sood 2679 11,6 0,6 12,2 17,2 13,2 12,9 10,6 11,9 –10,6%

naised 649 5,6 0,8 6,5 7,9 6,2 5,4 5,2 5,0 4,6%

mehed 2030 17,7 0,4 17,5 26,5 20,4 22,2 16,1 18,9 –15,1%

Austria  
(1)

mõlemad sood 1319 15,6 1,0 9,5 14,3 21,5 32,9 11,5 16,3 –29,7%

naised 330 7,6 0,7 3,3 6,5 12,2 14,0 5,4 7,4 –27,2%

mehed 989 23,9 1,3 15,5 22,1 31,3 61,2 18,2 26,7 –32,1%

Bahama  
(2)

mõlemad sood 9 2,3 0,2 1,0 1,8 4,5 14,8 2,3 3,0 –23,6%

naised 3 1,4 0,2 0,6 0,9 2,2 9,2 1,3 2,1 –39,7%

mehed 6 3,3 0,3 1,4 2,7 7,1 23,6 3,6 4,2 –13,2%

Bahrein  
(2)

mõlemad sood 95 7,3 1,1 8,7 8,2 8,9 36,4 8,1 8,0 0,1%

naised 11 2,2 0,3 2,9 2,2 3,2 16,6 2,9 3,0 –3,4%

mehed 85 10,3 1,7 12,1 11,0 12,2 57,1 11,6 11,8 –1,8%

Bangladesh  
(4)

mõlemad sood 10 167 6,6 1,0 8,1 6,4 13,6 28,9 7,8 7,8 –0,1%

naised 5773 7,6 1,3 10,8 6,6 13,9 31,6 8,7 8,2 5,8%

mehed 4394 5,6 0,7 5,5 6,1 13,4 26,4 6,8 7,3 –6,8%

Barbados  
(2)

mõlemad sood 7 2,6 0,2 2,2 2,2 4,0 8,1 2,3 3,4 –33,6%

naised 1 0,7 0,1 0,5 0,6 0,8 2,5 0,6 1,0 –44,7%

mehed 6 4,6 0,3 3,7 3,7 7,4 16,7 4,1 6,0 –31,3%

Belgia  
(1)

mõlemad sood 1955 17,7 0,7 9,5 24,1 24,6 25,1 14,2 18,0 –21,1%

naised 548 9,7 0,5 4,9 11,1 16,4 12,4 7,7 9,2 –16,4%

mehed 1407 25,9 0,8 14,0 36,8 33,0 43,8 21,0 27,4 –23,1%

Belize  
(1)

mõlemad sood 6 2,0 0,3 1,6 2,7 2,5 21,9 2,6 3,9 –32,6%

naised 1 0,6 0,0 1,2 0,8 0,0 0,0 0,5 0,6 –12,1%

mehed 6 3,5 0,5 1,9 4,7 5,0 48,6 4,9 7,3 –32,2%

Benin  
(4)

mõlemad sood 368 3,7 0,7 5,5 4,5 8,0 26,5 5,7 6,0 –5,5%

naised 105 2,1 0,5 3,1 2,2 5,0 14,1 3,1 3,2 –2,2%

mehed 262 5,2 1,0 7,9 6,7 11,3 44,7 8,8 9,6 –7,7%

Bhutan  
(4)

mõlemad sood 119 16,0 1,9 15,7 24,6 28,8 37,9 17,8 23,8 –25,1%

naised 35 10,2 1,4 13,1 14,2 16,7 19,1 11,2 16,1 –30,5%

mehed 83 20,9 2,4 18,0 32,4 38,2 53,0 23,1 30,6 –24,5%

Boliivia  
(2)

mõlemad sood 1224 11,7 4,8 20,6 13,3 12,0 13,9 12,2 12,5 –2,2%

naised 450 8,6 4,9 17,2 7,7 5,5 8,6 8,5 9,3 –9,4%

mehed 774 14,8 4,8 23,9 19,1 19,2 20,9 16,2 15,9 2,0%
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Bosnia ja 
Hertsegoviina  
(2)

mõlemad sood 532 13,9 0,4 6,8 13,2 23,8 29,0 10,8 12,0 –10,6%

naised 114 5,8 0,3 1,4 4,4 10,3 15,1 4,1 4,9 –16,5%

mehed 418 22,3 0,5 12,0 22,1 38,8 48,2 18,0 20,2 –10,7%

Botswana  
(4)

mõlemad sood 64 3,2 0,6 4,5 3,8 5,2 12,6 3,8 4,1 –7,8%

naised 17 1,7 0,3 2,2 1,4 3,4 8,7 2,0 2,3 –11,8%

mehed 48 4,7 0,8 6,9 5,9 7,4 19,4 5,7 6,2 –7,0%

Brasiilia  
(1)

mõlemad sood 11 821 6,0 0,4 6,7 8,4 8,0 9,8 5,8 5,3 10,4%

naised 2623 2,6 0,3 2,6 3,7 3,8 3,3 2,5 2,1 17,8%

mehed 9198 9,4 0,4 10,7 13,3 12,7 18,5 9,4 8,7 8,2%

Brunei  
(2)

mõlemad sood 25 6,2 0,2 6,0 8,0 11,2 15,1 6,4 5,5 16,9%

naised 10 4,9 0,2 4,5 6,1 9,3 13,7 5,2 4,2 24,2%

mehed 15 7,4 0,2 7,5 10,0 13,0 16,7 7,7 6,8 12,6%

Bulgaaria  
(2)

mõlemad sood 1054 14,5 0,8 8,0 14,4 21,2 24,1 10,8 15,5 –30,5%

naised 288 7,7 0,5 3,2 6,9 10,6 14,9 5,3 8,0 –34,3%

mehed 766 21,6 1,1 12,5 21,5 33,1 38,6 16,6 23,5 –29,3%

Burkina Faso  
(4)

mõlemad sood 485 3,0 0,6 4,8 3,9 6,4 21,5 4,8 4,8 0,0%

naised 151 1,8 0,4 2,9 1,9 4,5 12,7 2,8 2,6 8,1%

mehed 334 4,1 0,8 6,7 5,9 9,0 36,0 7,3 7,6 –3,8%

Burundi  
(4)

mõlemad sood 1617 16,4 5,2 27,3 21,0 29,2 82,4 23,1 19,6 17,8%

naised 401 8,0 4,2 11,4 7,0 16,7 70,8 12,5 10,3 21,7%

mehed 1216 25,0 6,3 44,2 35,1 41,7 96,5 34,1 29,6 15,4%

Colombia  
(1)

mõlemad sood 2517 5,3 1,1 8,0 6,4 6,6 7,1 5,4 7,0 –22,8%

naised 471 1,9 1,2 3,6 1,6 2,2 0,4 1,9 3,0 –35,6%

mehed 2046 8,7 0,9 12,4 11,4 11,5 16,3 9,1 11,3 –19,3%

Costa Rica  
(1)

mõlemad sood 331 6,9 0,6 7,9 10,4 8,5 7,2 6,7 7,0 –3,7%

naised 53 2,2 0,2 3,2 3,2 2,5 0,6 2,2 1,8 24,6%

mehed 278 11,4 1,0 12,3 17,4 14,5 15,1 11,2 12,1 –7,8%

Djibouti  
(4)

mõlemad sood 92 10,7 1,8 12,5 9,8 22,7 85,3 15,1 14,7 2,9%

naised 27 6,3 1,4 6,4 4,4 13,4 69,9 9,5 9,3 2,1%

mehed 65 15,0 2,2 18,5 15,1 32,4 103,9 20,9 20,2 3,4%

Dominikaani Vabariik  
(2)

mõlemad sood 375 3,7 0,4 3,3 4,7 7,1 13,8 4,1 5,9 –31,1%

naised 95 1,9 0,4 1,4 2,1 4,0 7,9 2,1 3,1 –34,2%

mehed 280 5,4 0,3 5,2 7,3 10,3 20,3 6,1 8,6 –29,4%

Ecuador  
(2)

mõlemad sood 1377 8,9 2,0 15,7 8,6 10,7 15,9 9,2 8,9 3,4%

naised 410 5,3 1,8 10,9 4,0 4,4 9,4 5,3 5,7 –8,0%

mehed 967 12,5 2,2 20,4 13,4 17,4 23,4 13,2 12,1 9,0%

Eesti  
(1)

mõlemad sood 226 17,5 1,6 13,3 15,6 25,1 33,6 13,6 25,0 –45,9%

naised 46 6,6 0,0 3,7 3,1 7,3 19,5 3,8 9,5 –59,7%

mehed 181 30,2 3,0 22,6 28,3 47,8 65,5 24,9 43,6 –42,8%

Egiptus  
(2)

mõlemad sood 1264 1,6 0,3 1,9 2,0 2,4 5,3 1,7 2,6 –33,6%

naised 433 1,1 0,2 1,3 1,2 1,6 4,2 1,2 2,1 –45,3%

mehed 831 2,1 0,4 2,4 2,8 3,3 7,1 2,4 3,1 –24,1%

Ekvatoriaal-Guinea  
(4)

mõlemad sood 102 13,9 2,7 24,8 18,3 19,5 30,1 16,6 13,8 20,4%

naised 26 7,4 2,1 14,3 7,5 10,4 16,4 8,6 6,3 35,6%

mehed 76 20,1 3,2 35,2 28,1 27,2 44,8 24,1 20,8 15,9%

El Salvador  
(2)

mõlemad sood 806 12,8 1,6 17,6 18,1 17,5 20,6 13,6 13,7 –1,3%

naised 191 5,8 1,8 9,6 5,9 6,5 6,9 5,7 7,5 –24,5%

mehed 615 20,6 1,5 25,8 34,0 32,1 39,3 23,5 21,3 10,1%

Elevandiluurannik  
(4)

mõlemad sood 1063 5,4 1,5 8,5 6,8 9,1 26,7 7,4 6,5 15,0%

naised 279 2,9 1,0 4,1 3,7 6,2 13,7 4,1 3,5 16,3%

mehed 785 7,8 2,0 12,8 9,7 11,4 37,7 10,6 9,2 15,5%

Endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik  
(1)

mõlemad sood 140 6,7 0,2 2,1 6,0 13,9 15,1 5,2 6,7 –22,0%

naised 45 4,2 0,0 1,1 4,4 7,1 11,8 3,2 4,0 –20,0%

mehed 96 9,1 0,3 3,0 7,6 20,9 19,6 7,3 9,4 –22,5%

Eritrea  
(4)

mõlemad sood 510 8,3 1,0 8,3 11,6 35,0 79,0 16,3 16,4 –0,4%

naised 124 4,0 0,6 3,0 4,1 18,0 57,8 8,7 9,2 –5,5%

mehed 386 12,6 1,3 13,6 19,4 55,1 116,6 25,8 25,3 2,0%

Etioopia  
(4)

mõlemad sood 6852 7,5 1,7 10,7 8,1 15,9 61,3 11,5 13,1 –12,7%

naised 1781 3,9 1,2 4,1 2,7 9,5 52,2 6,7 7,5 –11,1%

mehed 5071 11,1 2,1 17,2 13,6 22,9 71,4 16,5 18,9 –13,0%

Fidži  
(2)

mõlemad sood 52 5,9 0,3 3,8 6,1 14,5 36,5 7,3 8,5 –13,7%

naised 14 3,2 0,2 1,7 2,6 7,8 27,0 4,1 5,5 –25,4%

mehed 38 8,5 0,3 5,8 9,4 21,3 48,4 10,6 11,5 –8,4%

Filipiinid  
(1)

mõlemad sood 2558 2,7 0,3 4,3 3,8 3,3 4,6 2,9 2,6 13,5%

naised 550 1,1 0,3 2,2 1,3 1,0 1,9 1,2 1,4 –13,0%

mehed 2009 4,2 0,3 6,4 6,3 5,8 8,6 4,8 3,9 24,4%
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Gabon  
(4)

mõlemad sood 114 7,0 0,9 12,0 8,8 9,6 20,4 8,2 7,9 3,8%

naised 31 3,8 0,8 6,2 4,5 5,7 12,1 4,5 4,3 3,0%

mehed 83 10,1 1,1 17,6 13,1 13,7 31,5 12,1 11,7 3,2%

Gambia  
(4)

mõlemad sood 58 3,2 0,8 5,4 4,3 6,3 20,9 5,0 5,2 –3,1%

naised 15 1,6 0,5 2,3 2,2 4,3 9,9 2,6 2,7 –4,8%

mehed 43 4,9 1,2 8,7 6,6 8,3 31,7 7,6 7,7 –1,9%

Ghana  
(4)

mõlemad sood 577 2,3 0,5 3,4 2,4 4,1 13,7 3,1 2,6 18,0%

naised 205 1,6 0,4 2,0 1,6 3,5 9,6 2,2 1,8 19,4%

mehed 372 3,0 0,6 4,7 3,3 4,8 19,7 4,2 3,4 23,4%

Gruusia  
(2)

mõlemad sood 165 3,8 0,4 2,9 4,4 4,7 8,1 3,2 4,3 –26,1%

naised 32 1,4 0,1 1,4 0,8 1,3 4,4 1,0 1,4 –25,2%

mehed 132 6,4 0,6 4,5 8,4 8,8 14,3 5,7 7,6 –25,3%

Guatemala  
(2)

mõlemad sood 1101 7,3 1,5 12,8 10,3 9,9 15,0 8,7 7,2 20,6%

naised 317 4,1 1,5 8,4 4,5 3,3 4,9 4,3 3,4 27,2%

mehed 784 10,7 1,6 17,2 17,5 17,4 26,7 13,7 11,4 20,1%

Guinea  
(4)

mõlemad sood 377 3,3 0,9 5,3 4,0 5,9 17,7 4,7 4,7 –1,3%

naised 95 1,7 0,6 2,3 1,8 3,9 9,1 2,4 2,5 –3,7%

mehed 282 4,9 1,2 8,2 6,1 8,1 28,2 7,1 7,1 –0,7%

Guinea-Bissau  
(4)

mõlemad sood 51 3,1 0,6 4,8 3,0 6,7 23,1 4,7 4,3 7,9%

naised 14 1,6 0,4 2,5 1,2 4,1 11,8 2,4 2,4 1,3%

mehed 38 4,5 0,8 7,2 4,8 9,4 36,9 7,2 6,6 9,5%

Guyana  
(2)

mõlemad sood 277 34,8 2,9 29,7 64,0 81,4 95,1 44,2 48,3 –8,5%

naised 72 18,3 2,8 17,6 29,3 38,5 51,1 22,1 24,6 –10,0%

mehed 205 50,8 2,9 41,6 98,3 126,6 206,9 70,8 72,2 –1,9%

Haiti  
(2)

mõlemad sood 235 2,3 1,1 2,5 2,9 4,6 8,0 2,8 3,1 –9,7%

naised 107 2,1 1,3 2,4 2,3 3,8 6,3 2,4 2,5 –5,6%

mehed 128 2,5 0,9 2,6 3,7 5,4 10,1 3,3 3,8 –13,0%

Hiina  
(3)

mõlemad sood 120 730 8,7 0,5 4,2 5,1 15,7 51,5 7,8 19,4 –59,6%

naised 67 542 10,1 0,5 5,9 7,1 17,0 47,7 8,7 21,7 –59,7%

mehed 53 188 7,4 0,4 2,7 3,2 14,4 55,8 7,1 17,4 –59,3%

Hispaania  
(1)

mõlemad sood 3296 7,1 0,1 3,0 7,8 9,6 13,9 5,1 6,4 –20,3%

naised 730 3,1 0,0 1,1 3,5 4,5 5,2 2,2 2,9 –24,1%

mehed 2566 11,1 0,1 4,9 11,9 15,0 26,6 8,2 10,4 –20,7%

Holland  
(1)

mõlemad sood 1666 10,0 0,3 6,7 13,0 14,8 11,9 8,2 7,9 3,3%

naised 496 5,9 0,1 3,6 7,9 8,4 7,4 4,8 5,1 –7,0%

mehed 1171 14,1 0,5 9,7 18,0 21,1 18,2 11,7 10,9 6,9%

Honduras  
(4)

mõlemad sood 386 4,9 1,4 7,3 6,5 7,1 9,6 5,5 5,6 –2,1%

naised 110 2,8 1,2 5,3 2,8 2,0 3,0 2,8 2,9 –4,5%

mehed 277 7,0 1,5 9,3 10,3 12,3 17,4 8,3 8,4 –0,8%

Horvaatia  
(1)

mõlemad sood 709 16,5 0,4 8,0 14,6 23,2 37,2 11,6 16,4 –29,1%

naised 155 7,0 0,1 2,7 5,1 9,7 16,0 4,5 6,9 –35,5%

mehed 554 26,7 0,6 13,0 23,9 37,8 73,0 19,8 27,4 –27,8%

Ida-Timor  
(4)

mõlemad sood 60 5,4 0,7 9,0 7,4 11,9 27,8 8,0 12,1 –34,0%

naised 23 4,2 0,6 7,3 4,0 10,3 22,0 5,8 8,3 –29,8%

mehed 37 6,6 0,8 10,7 10,6 13,6 34,5 10,2 15,8 –35,6%

Iirimaa  
(1)

mõlemad sood 524 11,5 0,8 14,5 15,7 15,4 7,1 11,0 12,1 –9,0%

naised 126 5,5 0,5 6,2 7,4 8,3 3,4 5,2 4,2 23,0%

mehed 398 17,5 1,0 23,1 24,2 22,6 12,0 16,9 19,9 –15,3%

Iisrael  
(1)

mõlemad sood 470 6,2 0,2 4,7 7,8 11,5 14,7 5,9 6,5 –8,2%

naised 94 2,4 0,1 1,8 3,3 5,0 3,4 2,3 2,6 –10,7%

mehed 377 10,0 0,2 7,4 12,5 18,5 30,3 9,8 10,6 –6,9%

India  
(3)

mõlemad sood 258 075 20,9 2,0 35,5 28,0 20,0 20,9 21,1 23,3 –9,2%

naised 99 977 16,7 2,4 36,1 17,2 11,1 11,2 16,4 20,3 –19,1%

mehed 158 098 24,7 1,6 34,9 38,0 28,9 32,7 25,8 26,2 –1,6%

Indoneesia  
(4)

mõlemad sood 9105 3,7 0,3 3,6 3,9 7,4 18,4 4,3 5,4 –19,6%

naised 5206 4,2 0,4 3,6 4,2 9,0 22,1 4,9 5,9 –18,4%

mehed 3900 3,1 0,2 3,6 3,6 5,8 13,5 3,7 4,7 –21,0%

Iraak  
(2)

mõlemad sood 376 1,2 0,3 1,4 1,7 2,5 7,1 1,7 1,4 16,0%

naised 246 1,5 0,3 2,0 2,0 2,7 9,1 2,1 1,9 11,8%

mehed 130 0,8 0,2 0,7 1,4 2,1 4,3 1,2 1,0 22,2%

Iraan  
(2)

mõlemad sood 4069 5,3 0,7 7,8 5,6 5,0 16,1 5,2 7,2 –28,0%

naised 1369 3,6 0,6 5,5 3,0 3,7 13,4 3,6 6,4 –43,7%

mehed 2700 7,0 0,8 10,0 8,1 6,5 18,6 6,7 7,9 –15,5%

Island  
(1)

mõlemad sood 49 15,1 0,0 8,2 28,4 22,9 7,0 14,0 16,4 –14,5%

naised 12 7,5 0,0 4,5 9,8 17,1 2,5 6,7 6,0 11,8%

mehed 37 22,5 0,0 11,9 46,4 28,6 12,5 21,0 26,5 –20,7%



83

Riik
(suremusstatistika
kvaliteet**)

Sugu Enese-
tappude
arv
(kõik
vanused),
2012

Enesetapukordajad vanusegruppide kaupa
(100 000 elaniku kohta), 2012

Vanuse poolest 

standarditud 

enesetapu-

kordajad*** 

(100 000 

kohta), 2012 

Vanuse poolest 

standarditud 

enesetapu-

kordajad*** 

(100 000 

kohta), 2000

Vanuse poolest 

standarditud 

eneseta-

pukordaja 

muudatuse %, 

2000–2012

Kõik 
vanu-
sed

5–14 
elu-
aastat

15–29 
elu-
aastat

30–49 
elu-
aastat

50–69 
elu-
aastat

70+ 
elu-
aastat

Itaalia  
(1)

mõlemad sood 3908 6,4 0,2 3,4 6,7 8,9 10,8 4,7 5,0 –7,4%

naised 817 2,6 0,1 1,3 2,7 3,7 4,0 1,9 2,4 –22,4%

mehed 3091 10,5 0,3 5,4 10,7 14,4 20,6 7,6 8,0 –4,3%

Jaapan  
(1)

mõlemad sood 29 442 23,1 0,5 18,4 26,8 31,8 25,5 18,5 18,8 –1,9%

naised 8554 13,1 0,3 10,8 14,3 16,2 17,1 10,1 9,9 2,1%

mehed 20 888 33,7 0,7 25,7 38,9 48,0 37,6 26,9 28,1 –4,0%

Jamaica  
(2)

mõlemad sood 33 1,2 0,2 1,2 1,4 1,5 4,6 1,2 1,1 4,4%

naised 10 0,7 0,2 0,8 0,7 0,8 2,7 0,7 0,6 7,8%

mehed 23 1,7 0,3 1,5 2,2 2,3 7,0 1,8 1,7 4,2%

Jeemen  
(4)

mõlemad sood 733 3,1 0,8 5,2 4,6 3,8 6,7 3,7 3,6 0,3%

naised 320 2,7 0,7 5,1 3,3 2,7 5,3 3,0 3,0 1,0%

mehed 413 3,4 0,9 5,2 5,8 5,1 8,3 4,3 4,4 –0,2%

Jordaania  
(2)

mõlemad sood 114 1,6 0,3 2,2 2,1 2,7 6,8 2,0 2,4 –15,0%

naised 54 1,6 0,3 2,4 2,0 2,1 6,1 1,9 2,1 –10,8%

mehed 60 1,7 0,3 2,0 2,2 3,3 7,5 2,2 2,7 –18,0%

Kambodža  
(4)

mõlemad sood 1339 9,0 2,1 13,0 12,8 9,4 15,8 9,4 11,5 –18,0%

naised 474 6,2 1,8 8,7 6,9 9,2 11,5 6,5 8,5 –24,2%

mehed 865 11,9 2,4 17,2 19,2 9,7 21,9 12,6 14,9 –15,2%

Kamerun  
(4)

mõlemad sood 1070 4,9 1,2 7,9 6,0 8,6 30,5 7,0 6,8 3,1%

naised 257 2,4 0,7 3,2 2,7 5,6 15,1 3,4 3,4 0,9%

mehed 814 7,5 1,7 12,5 9,2 11,8 49,6 10,9 10,5 3,6%

Kanada  
(1)

mõlemad sood 3983 11,4 0,6 10,0 15,2 15,6 11,3 9,8 11,0 –11,1%

naised 958 5,5 0,5 5,2 7,1 8,0 3,3 4,8 4,9 –2,8%

mehed 3026 17,5 0,6 14,6 23,2 23,5 22,0 14,9 17,2 –13,5%

Kasahstan  
(1)

mõlemad sood 3912 24,0 3,2 30,8 34,4 28,8 28,8 23,8 37,6 –36,7%

naised 788 9,4 2,4 15,0 10,5 9,5 11,9 9,3 12,6 –26,1%

mehed 3123 39,8 4,0 46,6 59,8 53,6 63,4 40,6 66,9 –39,3%

Katar  
(2)

mõlemad sood 95 4,7 0,2 4,6 5,6 6,2 16,1 4,6 4,1 12,6%

naised 3 0,7 0,1 0,8 0,6 2,0 8,1 1,2 1,9 –34,9%

mehed 92 5,9 0,3 5,6 6,7 7,7 20,2 5,7 5,2 10,7%

Keenia  
(4)

mõlemad sood 4647 10,8 2,4 16,2 13,2 21,4 78,7 16,2 16,5 –1,6%

naised 1050 4,9 1,6 5,7 4,3 10,9 62,4 8,4 9,2 –8,8%

mehed 3597 16,7 3,2 26,8 22,0 33,2 98,8 24,4 24,0 1,7%

Kesk-Aafrika Vabariik  
(4)

mõlemad sood 356 7,9 1,4 13,1 11,6 11,3 17,8 9,5 7,8 22,7%

naised 100 4,4 1,3 6,7 5,6 7,5 11,8 5,3 4,5 18,4%

mehed 256 11,5 1,6 19,6 17,7 15,9 26,1 14,1 11,3 24,6%

Komoorid  
(4)

mõlemad sood 75 10,5 1,9 12,9 13,0 28,6 82,1 16,9 15,6 8,6%

naised 21 6,0 1,5 6,5 5,5 16,3 67,0 10,3 9,6 7,4%

mehed 54 14,9 2,2 19,2 20,5 41,4 101,6 24,0 21,9 9,7%

Kongo  
(4)

mõlemad sood 338 7,8 1,4 14,4 11,7 10,1 16,8 9,6 10,5 –8,7%

naised 82 3,8 1,0 6,7 5,3 5,3 9,1 4,6 5,6 –17,6%

mehed 256 11,8 1,7 22,1 18,1 15,1 26,2 14,7 15,6 –5,6%

Kongo DV  
(4)

mõlemad sood 5248 8,0 1,9 14,9 12,5 11,0 15,2 10,1 8,0 26,3%

naised 1287 3,9 1,6 7,2 4,9 5,7 8,4 4,8 3,6 32,7%

mehed 3961 12,1 2,3 22,6 20,3 16,8 24,3 15,8 12,8 23,6%

Kreeka  
(2)

mõlemad sood 548 4,9 0,1 3,0 5,9 6,4 7,6 3,8 3,4 10,5%

naised 99 1,8 0,0 0,9 1,9 2,4 2,8 1,3 1,2 8,5%

mehed 449 8,2 0,1 5,0 9,7 10,6 14,1 6,3 5,7 10,3%

Kuuba  
(1)

mõlemad sood 1648 14,6 0,8 6,0 14,8 24,4 36,1 11,4 14,6 –21,9%

naised 334 6,0 1,5 1,5 4,2 13,4 12,0 4,5 8,7 –48,1%

mehed 1315 23,2 0,1 10,2 25,0 35,7 65,1 18,5 20,8 –11,3%

Kuveit  
(1)

mõlemad sood 33 1,0 0,3 1,4 1,3 1,2 0,0 0,9 1,4 –35,0%

naised 12 0,9 0,4 1,4 1,3 0,3 0,0 0,8 1,3 –39,4%

mehed 21 1,1 0,2 1,3 1,3 1,7 0,0 1,0 1,4 –33,6%

Kõrgõzstan  
(1)

mõlemad sood 476 8,7 0,8 11,6 13,3 11,3 14,4 9,2 15,4 –40,2%

naised 123 4,4 0,4 7,3 5,5 3,1 12,2 4,5 5,8 –22,2%

mehed 353 13,1 1,2 15,9 21,3 21,0 17,9 14,2 26,0 –45,1%

Küpros  
(1)

mõlemad sood 58 5,2 0,0 5,9 7,8 5,0 4,7 4,7 1,3 269,8%

naised 9 1,6 0,0 2,4 2,0 1,5 1,5 1,5 1,1 41,5%

mehed 49 8,6 0,0 9,0 13,1 8,6 8,7 7,7 1,5 416,9%

Laos  
(4)

mõlemad sood 422 6,4 0,4 6,9 8,4 15,6 36,4 8,8 14,4 –38,9%

naised 161 4,8 0,3 4,7 5,6 13,3 29,2 6,6 11,8 –44,2%

mehed 261 7,9 0,5 9,1 11,5 18,1 45,9 11,2 17,2 –34,6%

Leedu  
(1)

mõlemad sood 1007 33,3 0,6 26,8 46,6 43,6 35,3 28,2 44,9 –37,2%

naised 177 10,9 0,4 6,5 14,0 11,3 20,2 8,4 15,0 –44,4%

mehed 830 59,5 0,7 46,5 80,8 86,0 72,5 51,0 79,3 –35,6%
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Lesotho  
(4)

mõlemad sood 110 5,4 1,4 8,3 6,3 7,2 16,8 6,1 4,0 53,7%

naised 32 3,1 1,1 4,6 3,0 4,5 10,1 3,4 2,3 49,8%

mehed 78 7,7 1,7 12,0 9,6 11,5 27,6 9,2 6,0 53,8%

Libeeria  
(4)

mõlemad sood 109 2,6 0,5 3,7 2,9 6,7 21,3 4,3 5,0 –14,1%

naised 26 1,2 0,3 1,5 1,1 4,0 10,1 2,0 2,2 –9,0%

mehed 84 4,0 0,6 5,8 4,6 9,6 34,6 6,8 7,9 –14,8%

Liibanon  
(4)

mõlemad sood 43 0,9 0,1 0,6 0,6 1,5 5,6 0,9 1,7 –46,4%

naised 14 0,6 0,1 0,7 0,4 0,6 3,4 0,6 1,2 –52,5%

mehed 29 1,2 0,1 0,6 0,8 2,3 7,9 1,2 2,2 –45,5%

Liibüa  
(4)

mõlemad sood 90 1,5 0,2 1,4 1,7 3,0 8,4 1,8 2,7 –33,7%

naised 38 1,2 0,2 1,5 1,4 1,7 5,8 1,4 2,0 –31,8%

mehed 53 1,7 0,2 1,2 1,9 4,2 11,7 2,2 3,3 –32,9%

Luksemburg  
(1)

mõlemad sood 56 10,8 0,3 6,1 12,9 18,9 13,4 8,7 13,3 –34,7%

naised 14 5,5 0,0 4,4 5,7 8,0 9,6 4,4 7,1 –38,5%

mehed 42 16,1 0,6 7,7 19,9 29,6 19,0 13,0 20,0 –35,0%

Lõuna-Aafrika 
Vabariik  
(2)

mõlemad sood 1398 2,7 0,4 2,8 2,8 5,6 10,5 3,0 3,3 –8,8%

naised 280 1,0 0,2 1,0 0,9 2,2 4,3 1,1 1,0 7,7%

mehed 1117 4,4 0,6 4,5 4,7 10,3 22,4 5,5 6,1 –10,5%

Lõuna-Korea  
(1)

mõlemad sood 17 908 36,6 1,2 18,2 35,7 50,4 116,2 28,9 13,8 109,4%

naised 5755 23,4 1,0 14,9 23,5 25,3 69,1 18,0 8,1 123,5%

mehed 12 153 49,9 1,3 21,3 47,6 76,7 192,1 41,7 20,4 104,6%

Lõuna-Sudaan  
(4)

mõlemad sood 1470 13,6 4,1 19,6 15,7 27,3 85,2 19,8 20,8 –4,8%

naised 443 8,2 3,5 9,5 7,1 18,4 76,8 12,8 12,9 –1,3%

mehed 1027 18,9 4,6 29,6 24,4 36,8 95,4 27,1 28,9 –6,3%

Läti  
(1)

mõlemad sood 419 20,4 0,3 13,8 23,9 30,4 26,2 16,2 29,0 –44,2%

naised 68 6,1 0,3 2,8 4,9 9,4 10,7 4,3 9,3 –54,1%

mehed 351 37,3 0,3 24,5 43,5 58,2 62,4 30,7 52,8 –42,0%

Madagaskar 
(4)

mõlemad sood 1625 7,3 2,2 10,6 8,0 16,0 52,4 11,0 10,8 1,0%

naised 474 4,2 1,5 5,6 3,2 10,3 44,3 6,9 7,2 –3,6%

mehed 1151 10,4 2,9 15,6 12,9 22,2 61,8 15,2 14,6 3,8%

Malaisia  
(2)

mõlemad sood 772 2,6 0,1 2,3 2,8 5,5 13,3 3,0 4,0 –23,9%

naised 183 1,2 0,1 1,0 1,1 2,9 7,7 1,5 2,3 –35,4%

mehed 588 4,2 0,2 3,8 4,7 8,1 18,6 4,7 5,7 –18,1%

Malawi  
(4)

mõlemad sood 1376 8,7 1,6 10,5 9,7 24,7 96,7 16,0 13,1 22,5%

naised 370 4,7 1,4 5,0 2,8 12,4 70,0 8,9 7,1 26,0%

mehed 1006 12,6 1,8 15,9 16,4 39,4 129,0 23,9 19,6 22,1%

Maldiivid  
(2)

mõlemad sood 17 5,0 0,5 4,1 4,1 11,9 40,2 6,4 20,9 –69,4%

naised 6 3,6 0,4 2,2 2,4 9,9 36,9 4,9 18,3 –73,0%

mehed 11 6,4 0,5 5,9 6,0 13,8 43,0 7,8 23,3 –66,4%

Mali  
(4)

mõlemad sood 410 2,8 0,6 4,3 3,5 6,3 25,8 4,8 5,2 –7,7%

naised 129 1,7 0,5 2,9 1,8 4,0 12,6 2,7 2,8 –4,2%

mehed 282 3,8 0,6 5,5 5,3 9,2 42,1 7,2 7,8 –8,8%

Malta  
(1)

mõlemad sood 29 6,8 0,0 4,0 11,2 8,6 5,6 6,0 6,0 –0,3%

naised 2 0,7 0,0 2,1 0,0 1,2 0,0 0,7 2,2 –68,8%

mehed 27 12,8 0,0 5,8 21,8 16,1 13,0 11,1 9,8 13,0%

Maroko  
(2)

mõlemad sood 1628 5,0 0,9 5,9 6,4 7,2 14,4 5,3 2,7 97,8%

naised 198 1,2 0,2 1,7 1,3 1,3 3,7 1,2 1,3 –6,1%

mehed 1431 8,9 1,5 10,1 12,0 13,5 30,1 9,9 4,2 135,0%

Mauritaania  
(4)

mõlemad sood 68 1,8 0,3 2,4 1,8 4,0 17,6 2,9 3,1 –5,6%

naised 18 1,0 0,2 1,2 0,8 2,5 9,2 1,5 1,6 –5,6%

mehed 49 2,6 0,4 3,5 2,7 5,6 29,1 4,5 4,8 –5,0%

Mauritius  
(1)

mõlemad sood 105 8,5 0,8 10,7 12,1 8,8 7,4 8,0 9,8 –18,5%

naised 19 3,0 1,4 4,5 3,0 3,4 2,8 2,9 5,0 –42,7%

mehed 86 14,1 0,2 16,8 21,1 14,5 14,4 13,2 14,8 –10,6%

Mehhiko  
(1)

mõlemad sood 4951 4,1 0,9 6,0 5,3 5,1 5,8 4,2 3,6 16,6%

naised 1055 1,7 0,8 3,1 2,0 1,3 0,5 1,7 1,1 55,1%

mehed 3896 6,7 1,0 8,9 9,1 9,6 12,7 7,1 6,5 10,0%

Moldova  
(1)

mõlemad sood 566 16,1 2,1 10,1 19,4 28,9 16,6 13,7 15,4 –11,1%

naised 102 5,5 2,8 3,5 4,8 9,7 8,0 4,8 4,0 20,6%

mehed 463 27,8 1,4 16,8 35,0 51,9 33,4 24,1 28,9 –16,8%

Mongoolia  
(4)

mõlemad sood 261 9,4 0,7 8,9 15,7 13,6 19,0 9,8 10,4 –6,3%

naised 47 3,4 0,3 3,4 4,6 5,4 11,6 3,7 5,6 –34,9%

mehed 214 15,5 1,0 14,3 27,1 23,1 29,8 16,3 15,4 5,9%

Montenegro  
(2)

mõlemad sood 117 18,9 0,8 11,2 17,4 31,0 48,7 15,3 11,3 35,0%

naised 28 9,0 0,3 3,2 5,8 15,0 30,1 6,4 5,0 28,8%

mehed 89 29,0 1,2 18,8 29,3 48,1 74,9 24,7 18,2 36,2%



85

Riik
(suremusstatistika
kvaliteet**)

Sugu Enese-
tappude
arv
(kõik
vanused),
2012

Enesetapukordajad vanusegruppide kaupa
(100 000 elaniku kohta), 2012

Vanuse poolest 

standarditud 

enesetapu-

kordajad*** 

(100 000 

kohta), 2012 

Vanuse poolest 

standarditud 

enesetapu-

kordajad*** 

(100 000 

kohta), 2000

Vanuse poolest 

standarditud 

eneseta-

pukordaja 

muudatuse %, 

2000–2012

Kõik 
vanu-
sed

5–14 
elu-
aastat

15–29 
elu-
aastat

30–49 
elu-
aastat

50–69 
elu-
aastat

70+ 
elu-
aastat

Mosambiik  
(4)

mõlemad sood 4360 17,3 5,0 25,2 19,2 36,7 144,7 27,4 24,6 11,5%

naised 1639 12,7 4,5 14,2 10,5 29,4 147,9 21,1 19,1 11,0%

mehed 2721 22,1 5,4 36,3 29,3 45,4 140,1 34,2 30,9 10,5%

Myanmar  
(4)

mõlemad sood 6558 12,4 1,3 15,7 12,7 19,4 41,7 13,1 12,1 8,2%

naised 2704 10,0 1,1 11,8 10,3 15,7 31,6 10,3 10,3 –0,2%

mehed 3854 15,0 1,5 19,8 15,2 23,8 55,8 16,5 14,3 15,5%

Namiibia  
(4)

mõlemad sood 46 2,0 0,4 2,6 2,5 4,3 11,2 2,7 3,0 –7,5%

naised 13 1,1 0,2 1,3 1,2 2,5 6,0 1,4 1,7 –13,9%

mehed 33 3,0 0,6 3,9 3,9 6,8 18,9 4,4 4,5 –2,0%

Nepal  
(4)

mõlemad sood 5572 20,3 2,0 25,8 22,3 45,2 82,2 24,9 33,5 –25,7%

naised 2468 17,5 2,1 25,4 19,8 29,0 57,5 20,0 27,1 –26,2%

mehed 3104 23,3 1,9 26,2 25,2 61,3 110,3 30,1 40,5 –25,5%

Nicaragua  
(2)

mõlemad sood 547 9,1 1,4 13,4 13,9 11,5 13,2 10,0 11,5 –13,1%

naised 146 4,8 1,8 8,1 5,5 4,8 5,5 4,9 6,2 –21,5%

mehed 401 13,5 1,0 18,7 22,9 18,8 22,4 15,4 17,0 –9,3%

Nigeeria  
(4)

mõlemad sood 7238 4,3 1,3 7,0 5,1 8,9 25,6 6,5 6,4 2,0%

naised 1584 1,9 0,8 2,8 1,8 5,0 11,3 2,9 2,6 8,7%

mehed 5653 6,6 1,8 11,0 8,2 12,9 41,6 10,3 10,3 –0,7%

Niger  
(4)

mõlemad sood 315 1,8 0,4 2,6 2,3 5,7 19,3 3,5 3,5 2,3%

naised 87 1,0 0,3 1,4 1,0 3,8 9,9 1,9 1,9 0,5%

mehed 227 2,6 0,4 4,0 3,6 7,3 30,8 5,3 5,2 1,1%

Norra  
(1)

mõlemad sood 508 10,2 0,3 10,2 12,9 14,6 10,8 9,1 11,5 –20,4%

naised 145 5,8 0,3 5,5 7,6 8,6 5,2 5,2 5,5 –5,6%

mehed 364 14,6 0,3 14,7 18,0 20,4 18,5 13,0 17,5 –25,4%

Omaan  
(2)

mõlemad sood 32 1,0 0,1 1,3 1,0 1,3 3,5 1,0 2,0 –50,3%

naised 6 0,5 0,1 0,7 0,5 1,0 2,5 0,6 1,2 –52,0%

mehed 26 1,3 0,1 1,6 1,3 1,6 4,3 1,2 2,5 –51,4%

Paapua Uus-Guinea  
(4)

mõlemad sood 550 7,7 0,6 6,5 9,9 27,8 55,1 12,4 14,8 –15,9%

naised 193 5,5 0,5 4,5 5,2 20,2 52,0 9,1 10,9 –16,8%

mehed 356 9,7 0,7 8,4 14,4 36,1 59,8 15,9 18,8 –15,4%

Pakistan  
(4)

mõlemad sood 13 377 7,5 1,1 9,1 8,5 16,3 33,7 9,3 9,1 2,6%

naised 7085 8,1 1,6 12,0 7,5 15,4 32,5 9,6 9,6 0,3%

mehed 6291 6,8 0,7 6,3 9,4 17,2 34,8 9,1 8,7 5,0%

Panama  
(1)

mõlemad sood 170 4,5 0,7 5,8 5,2 8,0 7,6 4,7 6,2 –23,7%

naised 25 1,3 0,6 3,0 0,4 2,0 0,9 1,3 1,6 –15,8%

mehed 146 7,6 0,8 8,4 9,8 14,1 15,2 8,1 10,8 –25,1%

Paraguay  
(2)

mõlemad sood 357 5,3 0,5 6,3 7,9 9,9 12,2 6,1 6,2 –1,9%

naised 94 2,8 0,6 3,8 3,4 5,1 6,3 3,2 3,5 –9,5%

mehed 262 7,8 0,5 8,7 12,3 14,6 19,0 9,1 9,0 0,9%

Peruu  
(2)

mõlemad sood 942 3,1 0,6 4,9 3,7 3,8 5,2 3,2 4,4 –27,1%

naised 311 2,1 0,6 4,0 1,9 2,0 3,1 2,1 2,9 –29,6%

mehed 631 4,2 0,6 5,8 5,6 5,8 7,7 4,4 6,0 –26,2%

Poola  
(2)

mõlemad sood 7848 20,5 0,5 12,7 24,6 31,2 29,0 16,6 18,5 –10,5%

naised 1028 5,2 0,3 2,6 4,7 7,8 10,8 3,8 4,8 –20,1%

mehed 6820 37,0 0,8 22,5 44,2 57,7 61,2 30,5 33,8 –9,8%

Portugal  
(1)

mõlemad sood 1324 12,5 0,3 3,8 10,4 16,3 34,8 8,2 8,8 –7,0%

naised 300 5,5 0,1 1,7 4,7 7,0 13,6 3,5 3,4 4,8%

mehed 1024 19,9 0,6 5,9 16,2 26,6 66,3 13,6 15,1 –9,6%

Prantsusmaa  
(1)

mõlemad sood 10 093 15,8 0,6 7,6 19,3 23,1 28,9 12,3 14,9 –17,2%

naised 2618 7,9 0,5 3,2 8,8 13,0 12,7 6,0 7,4 –19,5%

mehed 7475 24,2 0,6 11,8 29,9 34,1 54,0 19,3 23,3 –17,4%

Põhja-Korea  
(4)

mõlemad sood 9790 39,5 3,3 33,2 33,7 67,2 156,6 38,5 47,3 –18,6%

naised 4828 38,1 3,6 37,0 34,4 50,3 125,9 35,1 41,3 –15,2%

mehed 4962 41,0 2,9 29,6 33,1 86,4 227,3 45,4 58,2 –21,9%

Roheneemesaared  
(4)

mõlemad sood 19 3,9 0,3 2,5 2,7 7,2 38,7 4,8 5,4 –12,3%

naised 4 1,5 0,1 0,6 0,8 2,8 14,2 1,6 2,0 –18,2%

mehed 16 6,4 0,6 4,3 4,5 12,8 77,7 9,1 10,0 –8,7%

Rootsi  
(1)

mõlemad sood 1255 13,2 0,5 11,9 14,1 21,0 15,2 11,1 11,5 –3,6%

naised 341 7,1 0,8 5,3 8,2 12,1 6,8 6,1 7,0 –12,9%

mehed 914 19,3 0,2 18,2 19,8 29,8 26,2 16,2 16,3 –0,6%

Rumeenia  
(1)

mõlemad sood 2781 12,8 1,0 7,8 15,4 20,6 15,3 10,5 11,3 –7,3%

naised 418 3,7 0,7 2,2 3,7 5,7 6,3 2,9 3,6 –19,5%

mehed 2364 22,3 1,3 13,0 26,7 37,6 29,3 18,4 19,4 –5,2%

Rwanda  
(4)

mõlemad sood 865 7,6 1,9 11,1 9,2 15,6 68,0 11,9 18,5 –35,7%

naised 236 4,0 1,4 4,7 3,3 9,7 59,0 7,2 12,1 –40,3%

mehed 629 11,3 2,4 18,0 15,4 22,7 79,1 17,1 25,5 –32,7%
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Saalomoni Saared  
(4)

mõlemad sood 34 6,3 0,6 6,0 7,5 19,7 61,6 10,6 13,9 –24,0%

naised 11 4,0 0,5 3,7 3,9 12,4 51,6 7,2 9,7 –26,0%

mehed 24 8,4 0,6 8,3 11,1 26,7 71,1 13,9 18,0 –22,9%

Saksamaa  
(1)

mõlemad sood 10 745 13,0 0,3 7,7 12,7 16,9 23,7 9,2 11,1 –17,0%

naised 2621 6,2 0,2 3,1 5,6 8,0 11,6 4,1 5,2 –20,2%

mehed 8124 20,0 0,3 12,0 19,4 26,0 40,7 14,5 17,5 –17,4%

Sambia  
(4)

mõlemad sood 1346 9,6 3,0 15,4 10,4 21,5 82,7 15,7 24,4 –35,4%

naised 433 6,1 3,0 8,2 4,3 14,0 79,2 10,8 18,8 –42,8%

mehed 913 13,0 2,9 22,7 16,4 29,3 87,0 20,8 29,9 –30,3%

Saudi Araabia  
(2)

mõlemad sood 98 0,3 0,1 0,6 0,3 0,5 1,8 0,4 0,6 –27,6%

naised 19 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 0,2 0,3 –29,6%

mehed 78 0,5 0,1 0,8 0,4 0,7 2,6 0,6 0,9 –29,4%

Senegal  
(4)

mõlemad sood 438 3,2 0,5 4,3 3,8 7,8 30,6 5,4 5,3 0,8%

naised 119 1,7 0,3 2,2 1,6 4,8 16,2 2,8 3,0 –6,4%

mehed 318 4,7 0,7 6,4 6,3 11,7 49,4 8,6 8,1 5,3%

Serbia  
(1)

mõlemad sood 1600 16,8 0,1 5,7 15,2 26,8 47,3 12,4 18,5 –32,8%

naised 411 8,4 0,1 2,8 5,9 12,9 25,6 5,8 9,9 –41,7%

mehed 1189 25,5 0,1 8,5 24,6 41,9 79,8 19,9 28,2 –29,3%

Sierra Leone  
(4)

mõlemad sood 337 5,6 1,4 10,7 6,0 8,7 25,9 7,7 9,6 –20,1%

naised 98 3,3 1,0 5,8 3,2 6,4 15,0 4,5 5,2 –13,8%

mehed 239 8,1 1,8 15,7 8,9 11,1 37,2 11,0 14,2 –22,6%

Singapur  
(1)

mõlemad sood 469 8,9 0,7 6,2 8,2 14,4 22,2 7,4 11,1 –32,9%

naised 168 6,3 0,5 6,0 4,9 10,7 11,5 5,3 7,7 –30,5%

mehed 301 11,5 0,8 6,4 11,7 18,0 36,5 9,8 14,7 –33,3%

Slovakkia  
(1)

mõlemad sood 687 12,6 0,3 7,6 13,7 21,6 17,5 10,1 12,6 –20,0%

naised 90 3,2 0,1 1,7 3,0 5,5 5,4 2,5 4,3 –42,1%

mehed 597 22,5 0,4 13,3 24,1 39,7 40,0 18,5 21,8 –15,2%

Sloveenia  
(1)

mõlemad sood 354 17,1 0,2 8,4 15,6 26,8 32,2 12,4 25,2 –51,0%

naised 71 6,8 0,0 1,5 4,4 14,0 11,1 4,4 12,3 –64,6%

mehed 283 27,5 0,5 14,8 26,0 39,6 67,5 20,8 39,8 –47,8%

Somaalia  
(4)

mõlemad sood 815 8,0 2,7 12,7 10,4 16,7 51,0 12,4 12,3 0,6%

naised 208 4,1 2,3 4,8 3,2 10,2 43,9 6,8 6,7 1,5%

mehed 607 12,0 3,2 20,6 17,8 23,7 59,8 18,1 18,0 0,6%

Soome  
(1)

mõlemad sood 901 16,7 0,3 18,8 21,0 21,2 16,5 14,8 20,8 –28,9%

naised 224 8,1 0,1 10,7 10,0 10,9 5,6 7,5 10,0 –25,3%

mehed 677 25,5 0,5 26,6 31,5 31,8 33,3 22,2 31,8 –30,2%

Sri Lanka  
(2)

mõlemad sood 6170 29,2 1,2 23,7 31,9 48,3 111,1 28,8 52,7 –45,4%

naised 1446 13,4 0,9 10,7 10,1 23,2 63,6 12,8 22,3 –42,5%

mehed 4724 45,8 1,5 36,8 55,0 76,3 172,1 46,4 84,1 –44,8%

Sudaan  
(4)

mõlemad sood 4286 11,5 3,0 15,0 14,3 25,3 80,8 17,2 15,2 12,9%

naised 1340 7,2 2,6 8,1 6,2 18,2 72,8 11,5 10,6 8,4%

mehed 2946 15,8 3,5 21,8 22,4 32,9 90,1 23,0 19,9 15,8%

Suriname  
(1)

mõlemad sood 145 27,2 2,9 28,2 37,9 46,6 47,9 27,8 19,8 40,4%

naised 32 11,9 2,8 20,7 7,2 19,8 22,6 11,9 9,7 22,3%

mehed 114 42,4 3,1 35,5 67,4 75,2 84,4 44,5 29,7 50,0%

Suurbritannia  
(1)

mõlemad sood 4360 6,9 0,1 5,9 10,5 9,2 6,3 6,2 7,8 –21,1%

naised 960 3,0 0,1 2,5 4,3 4,0 3,1 2,6 3,4 –23,6%

mehed 3400 11,0 0,1 9,1 16,7 14,7 10,5 9,8 12,3 –20,9%

Svaasimaa(4)
mõlemad sood 65 5,3 1,4 8,7 6,4 6,4 17,3 6,2 5,6 10,6%

naised 22 3,5 1,0 5,6 3,9 5,1 10,6 4,1 3,6 11,5%

mehed 43 7,2 1,8 11,8 9,1 8,0 27,0 8,6 7,9 8,8%

Süüria Araabia 
Vabariik  
(4)

mõlemad sood 77 0,4 0,1 0,4 0,4 0,6 1,7 0,4 0,5 –13,7%

naised 22 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,8 0,2 0,3 –28,1%

mehed 55 0,5 0,1 0,5 0,7 1,0 2,8 0,7 0,7 –7,1%

Šveits  
(1)

mõlemad sood 972 12,2 0,2 7,6 11,5 19,6 20,1 9,2 15,6 –40,9%

naised 269 6,6 0,1 4,4 5,9 11,7 8,8 5,1 8,4 –39,3%

mehed 703 17,8 0,4 10,8 17,1 27,5 36,2 13,6 23,5 –42,1%

Zimbabwe  
(4)

mõlemad sood 2281 16,6 4,1 30,9 18,5 16,4 41,6 18,1 19,2 –5,7%

naised 619 8,9 3,8 15,3 7,7 9,8 28,9 9,7 10,1 –4,0%

mehed 1663 24,6 4,4 46,7 29,0 25,1 58,5 27,2 28,8 –5,6%

Taani  
(1)

mõlemad sood 625 11,2 0,2 5,7 12,9 18,3 16,9 8,8 12,0 –27,0%

naised 154 5,5 0,1 2,9 5,1 9,8 8,4 4,1 6,0 –31,6%

mehed 471 17,0 0,2 8,4 20,7 26,9 28,2 13,6 18,4 –26,2%

Tadžikistan  
(2)

mõlemad sood 258 3,2 0,4 3,6 4,6 8,2 11,9 4,2 5,0 –15,2%

naised 85 2,1 0,2 2,6 2,6 5,4 9,4 2,8 3,4 –17,6%

mehed 173 4,3 0,5 4,7 6,6 11,2 14,9 5,7 6,6 –13,4%
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Riik
(suremusstatistika
kvaliteet**)

Sugu Enese-
tappude
arv
(kõik
vanused),
2012

Enesetapukordajad vanusegruppide kaupa
(100 000 elaniku kohta), 2012

Vanuse poolest 

standarditud 

enesetapu-

kordajad*** 

(100 000 

kohta), 2012 

Vanuse poolest 

standarditud 

enesetapu-

kordajad*** 

(100 000 

kohta), 2000

Vanuse poolest 

standarditud 

eneseta-

pukordaja 

muudatuse %, 

2000–2012

Kõik 
vanu-
sed

5–14 
elu-
aastat

15–29 
elu-
aastat

30–49 
elu-
aastat

50–69 
elu-
aastat

70+ 
elu-
aastat

Tai  
(2)

mõlemad sood 8740 13,1 0,6 8,7 10,8 20,2 53,1 11,4 15,1 –24,6%

naised 1816 5,3 0,4 3,6 3,4 8,5 23,0 4,5 6,6 –32,0%

mehed 6924 21,2 0,9 13,9 18,5 33,2 92,2 19,1 24,6 –22,4%

Tansaania 
Ühendvabariik  
(4)

mõlemad sood 7228 15,1 3,5 20,7 17,7 36,8 133,2 24,9 23,8 4,6%

naised 2445 10,2 3,1 10,7 8,3 27,5 133,6 18,3 18,6 –1,5%

mehed 4783 20,0 3,9 30,7 26,9 47,2 132,7 31,6 29,1 8,8%

Togo  
(4)

mõlemad sood 247 3,7 1,0 6,1 4,1 7,2 22,5 5,5 4,9 12,8%

naised 64 1,9 0,6 2,8 1,9 4,7 11,3 2,8 2,6 8,0%

mehed 183 5,6 1,3 9,5 6,3 10,1 36,6 8,5 7,5 13,2%

Trinidad ja Tobago  
(1)

mõlemad sood 193 14,4 0,6 7,6 22,2 25,1 17,4 13,0 12,6 3,8%

naised 46 6,9 0,2 4,2 13,3 7,5 6,8 6,2 4,5 36,4%

mehed 146 22,1 1,0 10,9 31,1 43,4 32,7 20,4 20,8 –2,0%

Tšaad  
(4)

mõlemad sood 336 2,7 0,5 4,1 4,0 7,4 21,4 4,7 4,5 4,2%

naised 81 1,3 0,4 1,7 1,5 4,8 10,6 2,3 2,1 8,5%

mehed 255 4,1 0,7 6,4 6,5 10,3 34,5 7,4 7,2 2,4%

Tšehhi  
(1)

mõlemad sood 1663 15,6 0,2 10,6 17,8 23,8 19,4 12,5 13,7 –8,4%

naised 269 5,0 0,0 3,6 5,5 6,8 7,3 3,9 5,2 –24,8%

mehed 1394 26,6 0,3 17,1 29,5 42,0 39,0 21,5 23,0 –6,5%

Tšiili  
(1)

mõlemad sood 2262 13,0 1,0 16,5 16,0 16,2 16,8 12,2 10,7 14,3%

naised 533 6,0 1,1 8,0 7,9 6,9 5,0 5,8 2,9 98,6%

mehed 1729 20,0 0,9 24,8 24,2 26,1 33,9 19,0 19,1 –0,7%

Tuneesia  
(4)

mõlemad sood 262 2,4 0,3 2,7 2,8 3,0 7,3 2,4 2,5 –5,6%

naised 76 1,4 0,2 1,5 1,4 1,7 5,6 1,4 1,6 –17,2%

mehed 186 3,5 0,4 3,9 4,4 4,3 9,3 3,4 3,4 0,9%

Türgi  
(2)

mõlemad sood 5898 8,0 2,7 12,4 10,3 4,2 16,4 7,9 12,6 –37,8%

naised 1613 4,3 1,8 7,6 4,2 2,2 9,8 4,2 7,9 –47,0%

mehed 4285 11,8 3,6 17,0 16,6 6,6 25,5 11,8 17,8 –33,4%

Türkmenistan  
(2)

mõlemad sood 1003 19,4 2,1 25,7 30,3 22,8 18,4 19,6 15,2 28,9%

naised 197 7,5 1,2 12,0 8,0 9,4 12,0 7,5 7,0 8,0%

mehed 806 31,7 2,9 39,3 53,5 38,5 28,6 32,5 24,0 35,1%

Uganda  
(4)

mõlemad sood 4323 11,9 3,8 19,3 15,8 26,0 91,8 19,5 18,6 5,1%

naised 1278 7,1 3,0 10,0 6,9 16,4 80,7 12,3 11,2 10,0%

mehed 3045 16,7 4,5 28,5 24,6 35,9 105,2 26,9 26,2 2,5%

Ukraina  
(1)

mõlemad sood 9165 20,1 1,4 19,5 24,4 22,9 28,8 16,8 29,8 –43,6%

naised 1690 6,9 0,9 5,5 6,3 7,8 13,7 5,3 9,1 –41,2%

mehed 7474 35,6 1,8 32,8 43,4 43,3 61,7 30,3 54,5 –44,4%

Ungari  
(1)

mõlemad sood 2519 25,3 0,6 10,9 26,2 41,1 42,3 19,1 25,7 –25,8%

naised 567 10,8 0,5 3,4 9,2 17,6 20,4 7,4 10,6 –29,7%

mehed 1952 41,2 0,6 18,1 42,8 69,6 84,4 32,4 43,1 –24,7%

Uruguay  
(1)

mõlemad sood 469 13,8 0,3 12,1 14,6 19,5 34,4 12,1 14,7 –17,9%

naised 108 6,2 0,1 3,8 7,4 7,4 16,0 5,2 4,9 4,5%

mehed 361 22,0 0,5 20,2 21,9 33,3 65,9 20,0 26,2 –23,9%

Usbekistan  
(1)

mõlemad sood 2184 7,7 1,0 8,6 10,0 14,4 19,1 8,5 10,4 –18,5%

naised 538 3,8 0,5 4,9 4,0 6,1 11,8 4,1 4,9 –16,7%

mehed 1646 11,6 1,4 12,2 16,3 23,5 29,5 13,2 16,3 –19,0%

Uus-Meremaa  
(1)

mõlemad sood 459 10,3 1,3 13,0 13,2 12,6 10,7 9,6 12,2 –21,4%

naised 122 5,4 0,9 7,3 7,1 5,5 5,5 5,0 4,3 15,8%

mehed 337 15,4 1,7 18,5 19,8 20,1 17,1 14,4 20,6 –29,8%

Valgevene  
(1)

mõlemad sood 2051 21,8 0,9 20,1 27,2 26,0 31,7 18,3 35,5 –48,4%

naised 400 7,9 0,5 6,2 8,9 9,5 13,4 6,4 8,8 –27,9%

mehed 1651 37,8 1,2 33,4 46,6 47,0 76,6 32,7 66,2 –50,6%

Venemaa  
(1)

mõlemad sood 31 997 22,4 1,7 27,3 26,5 22,6 32,1 19,5 35,0 –44,4%

naised 5781 7,5 1,3 8,0 7,5 6,9 15,4 6,2 9,6 –34,9%

mehed 26 216 39,7 2,2 46,1 46,8 43,7 72,3 35,1 64,3 –45,3%

Venezuela  
(1)

mõlemad sood 748 2,5 0,4 3,2 3,5 3,1 5,7 2,6 6,8 –61,3%

naised 141 1,0 0,6 1,2 1,0 1,4 1,4 1,0 1,9 –48,7%

mehed 607 4,0 0,3 5,2 6,0 4,8 10,9 4,3 11,8 –63,3%

Vietnam  
(4)

mõlemad sood 4600 5,1 0,4 5,0 5,1 7,7 20,5 5,0 5,7 –12,2%

naised 1169 2,5 0,3 1,8 1,4 4,2 15,1 2,4 3,0 –20,7%

mehed 3431 7,7 0,5 8,1 8,7 11,7 30,5 8,0 8,8 –9,2%

-
sioonide ja meetodite abil, tagamaks riikidevahelise võrdluse, ning need hinnangud ei pruugi olla samad, mis ametlikud riiklikud hinnangud. Hinnangud on ümardatud 
sobiva arvu tüvenumbrini. 

** 1. Põhjalik surma põhjuste register, kus on andmeid vähemalt viie aasta ulatuses; 2. Ebapiisava ulatusega surma põhjuste register, suur hulk määramata põhjuseid või 
puuduvad hiljutised tulemused; 3. Riikliku rahvastiku valimipõhine registreerimine; 4. Pole surma põhjuste registrit.

*** Standarditud WHO maailma standardrahvastiku põhjal.
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LISAD

Lisa 2: WHO liikmesriigid grupiti WHO piirkonna ja keskmise sissetuleku (inimese kohta) põhjal*

Suur sissetulek 

WHO Aafrika
regioon

Väike ja keskmine
sissetulek

WHO Ameerika
regioon

WHO Kagu-Aasia
regioon

WHO Euroopa
regioon

WHO Vaikse
ookeani idaosa
regioon

Ameerika Ühendriigid, Andorra, Antigua ja Barbuda, Araabia Ühendemiraadid, 

Austraalia, Austria, Bahama, Bahrein, Barbados, Belgia, Brunei, Eesti, Hispaania, 

Holland, Horvaatia, Iirimaa, Iisrael, Island, Itaalia, Jaapan, Kanada, Katar, Kreeka, 

Kuveit, Küpros, Leedu, Luksemburg, Lõuna-Korea, Läti, Malta, Monaco, Norra, 

Omaan, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saint Kitts ja Nevis, Saksamaa, 

San Marino, Saudi Araabia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Soome, 

Suurbritannia, Šveits, Taani, Trinidad ja Tobago, Tšehhi, Tšiili, Uruguay, 

Uus-Meremaa, Venemaa

Kongo DV, Lesotho, Libeeria, Lõuna-Aafrika Vabariik, Madagaskar, Malawi, Mali, 

Mauritaania, Mauritius, Mosambiik, Namiibia, Nigeeria, Niger, 

Roheneemesaared, Rwanda, Sambia, Sao Tome ja Principe, Seišellid, Senegal, 

Uganda

Argentina, Belize, Boliivia, Brasiilia, Colombia, Costa Rica, Dominica, 

Honduras, Jamaica, Kuuba, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, 

Bangladesh, Bhutan, Ida-Timor, India, Indoneesia, Maldiivid, Myanmar, Nepal, 

Põhja-Korea, Sri Lanka, Tai

Ungari, Usbekistan, Valgevene

Afganistan, Djibouti, Egiptus, Iraan, Iraak, Jeemen, Jordaania, Liibanon, Liibüa, 

Lõuna-Sudaan**, Maroko, Pakistan, Somaalia, Sudaan, Süüria, Tuneesia

WHO Vaikse
ookeani lääneosa
regioon

Saalomoni Saared, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam
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* See regionaalne rühmitamine jagab WHO liikmesriike, lähtudes WHO regionaalrühmadest alates 2012. aastast ja Maailmapanga analüütilistest sissetulekutest 2014. 

majandusaastal, mis tugineb 2012. aasta riiklikele keskmise sissetuleku (inimese kohta) hinnangutele (Maailmapanga majandusraport, juuli 2013).

** Lõuna-Sudaan määrati WHO Aafrika regiooni 2013. aasta mais. Kuna kõnealused rahvusvahelised tervishoiuhinnangud käivad varasema kuupäeva kohta, on 

Lõuna-Sudaani hinnangud arvestatud WHO Vaikse ookeani idaosa regiooni alla. 


