
 

 

SA Eesti Koostöö kogu kuulutab välja konkursi 2023. aastal ilmuva vaimse tervise teemalise 

Eesti inimarengu aruande 

PEATOIMETAJA leidmiseks. 

Eesti Koostöö Kogu järgmise inimarengu aruande teemaks on vaimne tervis: soovime Eesti 

teadlaste abiga uurida, mis loob vaimset heaolu ja õnnelikkust ning kuidas see mõjutab 

ühiskonna arengut. 

  

Vaimse tervise teema arenes välja käesoleva aasta suvel ilmunud inimarengu aruandest 

„Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“, milles uuriti Eesti ruumilist arengut ja selle mõju 

inimeste heaolule ning ühiskondlikele protsessidele. Peatoimetaja professor Helen Sooväli-

Sepping tõi Riigikogu ees peetud kõnes välja, et ühiskonna arengus edasiminek saab peamiselt 

tulla rahva tervise paranemise kaudu. Kui ÜRO inimarengu indeksi järgi asub Eesti maailmas 

kõrgel 30. kohal, siis heaolu ja õnnelikkust seirava rahvusvahelise ÜRO õnneindeksi järgi oleme 

alles 51. kohal. Vaimne tervis ja heaolu on kompleksed nähtused, mille siirded on ühiskonna 

toimimises laiemalt: kuidas me suhtleme, töötame, õpime, riigielus osaleme, koostööd teeme, 

kriisidega hakkama saame, tehnoloogiat kasutame, uuendusi loome; kuni selleni välja, kus ja 

kuidas elame. Inimeste vaimne heaolu ja tervis on valdkondadeülene küsimus, mis mõjutab 

ühiskonna toimimist sügavalt ja pikaaegselt. 

Seega pöörab järgmine inimarengu aruanne süsteemse pilgu vaimsele tervisele, uurides 

heaolu ja õnnelikkuse tekkemehhanisme ning nende avaldumist ja mõju ühiskonnas. 

 

Ideekorjetes on sõnastatud mitmeid vaimse tervisega seotud teemasid, kuid nimekiri ei ole 

lõplik ega siduv. Peatoimetaja kujundab ja esitab enda kontseptsiooni:   

 

1. Õnnelikkuse ja heaolu mõtestamine; 

2. digitaalse ja tehnoloogiakeskse elu mõju vaimsele tervisele; 

3. suurandmed ja heaolu;  

4. vaimne tervis ja töövõime; vaimse tervise probleemid ja selle hoidmise võimalused 

töökohtadel; 

5.  vaimse tervise kirjaoskuse arendamise võimalused (sh tehnoloogiad); 

6. koolirõõmu suurendamise võimalused; 

7. üksildus nii noorte kui vanade seas; 

8.   kogukondlikkuse roll vaimse tervise probleemide ennetamisel ja leevendamisel; 

9.   koroonakriisi mõju vaimsele tervisele; 

10.  ehitatud ruumi (sh avaliku ruumi) mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele, 

järeldused linnaplaneerimisse; 
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11. füüsilise ja vaimse tervise vahelised seosed.  

12. kultuuri ja kultuurihariduse roll ühiskonnas vaimse heaolu loomisel; 

13.  vaimse tervise probleemide kultuuriajalooline kontekst. 

 

 

Nõudmised peatoimetajale:  

1. doktorikraad; 

2. publikatsiooni(de) toimetamise kogemus; 

3. suutlikkus kaasata autoreid vähemalt kolmest Eesti ülikoolist, lisaks eksperte ja praktikuid; 

4. meeskonna juhtimise kogemus; 

5. täpsus ja ajaplaneerimisoskus; 

6. valmidus seista oma kontseptsiooni ja autorite eest; 

7. valmidus olla aruande peamine kõneisik meedias, tutvustada aruannet ja selle 

põhisõnumeid nii Riigikogu kui avalikkuse ees.  

 Koostöö Kogu pakub 

● võimalust populariseerida oma uurimisvaldkonda ja saada sellele laia ühiskondlikku 

tähelepanu; 

● väärilist töötasu; 

● eelarvet, mis sisaldab autorite tasusid, koolitusi, trüki- ja digitaalse aruande väljaandmisega 

seonduvat tehnilist tuge, kommunikatsioonitegevusi.   

 Kandideerimiseks esita kuni 2 lk A4 kavand, mis sisaldab: 

1. vaimse tervise ja heaolu teemalise inimarengu aruande kontseptsiooni tutvustust; 

2. aruande esialgset struktuuri koos peatükkide pealkirjade ja võimalike toimetajate 

nimedega;   

3. ettepanekuid autorkonnaks (autorid vähemalt kolmest erinevast Eesti ülikoolist, lisaks 

praktikuid, eksperte mujalt); 

4. mõtteid inimarengu aruande formaadi uuendamise või aruande levitamise kohta. 

Kavand palume saata koos CV-ga hiljemalt 18. jaanuariks 2021 aadressil info@kogu.ee 

Lisainfo: Kairi Tilga, kairi@kogu.ee, tel. 5036620 

 

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt 

koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti sotsiaal-majanduslikust arengust. Aruande metoodika põhineb 

rahvusvahelisel standardil – inimarengu aruandel (Human Development Reports), mida alates 1990. aastast annab 

välja ÜRO Arenguprogramm (UNDP). Võttes arvesse paljusid näitajaid, reastatakse igal aastal maailma riigid 

inimarengu indeksi alusel, mis aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates riikides.Eestis on inimarengu 

aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. 
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