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I. Suitsidaalsest käitumisest ja 

preventsioonistrateegiatest



Suitsiidid Eestis (1970-2013)



Suitsiidid Eestis, standarditud

suremuskordaja 2000-2016

Mehed

Kokku

Naised

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas



Standarditud suitsiidikordaja 100 000 kohta

Allikas: WHO/Euro suremuse andmebaas



Standarditud suitsiidikordaja 100 000 kohta Euroopas (2011)



Top 20 countries according to age-standardized suicide 

rate per 100000, 2012

Rank Country
Quality level 

of data

Part of the 

world

Number of  

suicides

Crude suicide 

rate

Age-standardized 

suicide rate

1 Guyana 2 America S 277 34.8 44.2

2 South Korea 1 Asia WP 17908 36.6 28.9

3 Sri Lanka 2 Asia S 6170 29.2 28.8

4 Lithuania 1 Europe E 1007 33.3 28.2

5 Suriname 1 America S 145 27.2 27.8

6 Kazakhstan 1 Asia C 3912 24 23.8

7 India 3 Asia S 258075 20.9 21.1

8 Turkmenistan 2 Asia C 1003 19.4 19.6

9 Russia 1 Europe E 31997 22.4 19.5

10 Hungary 1 Europe E 2519 25.3 19.1

11 Japan 1 Asia WP 29442 23.1 18.5

12 Belarus 1 Europe E 2051 21.8 18.3

13 Ukraine 1 Europe E 9165 20.1 16.8

14 Poland 2 Europe E 7848 20.5 16.6

15 Latvia 1 Europe E 419 20.4 16.2

16 Montenegro 2 Europe E 117 18.9 15.3

17 Finland 1 Europe N 901 16.7 14.8

18 Belgium 1 Europe W 1955 17.7 14.2

19 Iceland 1 Europe N 49 15.1 14.0

20 Moldova 1 Europe E 566 16.1 13.7



Standarditud suitsiidikordaja 100 000 kohta

Allikas: WHO/Euro suremuse andmebaas



Suitsidaalne käitumine kui mitmemõõtmeline nähtus

Bioloogiline Psühholoogiline

Sotsiaalne Spirituaalne



 

Suitsiidiprotsessi areng
Wasserman 2001





 Letaalsetele suitsiidivahenditele ligipääsu piiramise efektiivsuse 

tõenduspõhisus on 10 aastaga suurenenud (analgeetikumid, hot

spots)

 Koolipõhised sekkumisprogrammid vähendavad suitsiidikatseid ja 

suitsidaalset mõtlemist

 Ennetustöös on tähtis depressiooni farmakoloogiline ja 

psühhoterapeutiline ravi

 Tõenduspõhisus on nõrk: skriinimine esmatasandil, elanikkonna 

koolitamine ja teavitamine, meediajuhised

 Veel vajab uuringuid: “väravahoidjate” koolitamine, arstide 

koolitamine, abivõimalused internetis ja telefoniabi



Mida peaks sisaldama riiklikud suitsiidipreventsiooniprogrammid?
Zalsaman et al 2017



WHO aruanne, 2014

Enesetappude ennetamine: 

globaalse tähtsusega ülesanne

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/

…sobilik meediakajastus …vastutustundlik meediakajastus 

…meediajuhised …meedia teadlikkus …meedia julgustamine

…meedia ja üldine avalikkus … meediakajastused … meedia

koostöö … meedia aktiivne kaasalöömine … sotsiaalmeedia

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/


II. Traditsioonilise meedia mõju

suitsidaalsele käitumisele –

süstemaatiline ülevaade



Meediakajastusi analüüsivad uuringud

Kas suitsidaalse käitumise meediakajastus on kooskõlas meedia 

jaoks välja töötatud soovituste ja parima praktikaga? (Pirkis et al 2002; Au 

et al 2004; Sisask et al 2005)

Muutused suitsidaalse käitumise meediakajastustes on 

saavutatavad ja võivad olla tõhusad (Niederkrotenhaler & Sonneck 2007; Hawton & 

Williams 2001)



Meediakajastuse stiil enne ja pärast meediale suunatud soovituste 

väljaandmist ja levitamist (Fu & Yip 2009; Pirkis et al 2009) või enne ja pärast 

toimetajatele ja ajakirjanikele koolituste läbiviimist (Tatum et al 2010; Michel 

et al 2000)

Suitsidaalse käitumisega seotud selge tulemusindikaatori 

puudumine nendes uuringutes teeb raskeks järelduste tegemise 

selle kohta, milline on selliste sekkumiste mõju suitsiidide 

ennetamisele



Sisask & Värnik 2012

Täistekst kättesaadav: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3315075/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3315075/


Süstemaatiline ülevaade (juuli 2011)

Eesmärk oli anda ülevaade uurimistöödest, mis on läbi viidud 

meedia rolli kohta suitsiidide ennetustöös, ning tuvastada, milline 

on suitsidaalse käitumise meediakajastuste võimalik mõju 

tegelikule suitsidaalsusele

(Sisask & Värnik 2012)



Metoodika

Ülevaatesse kaasamise kriteeriumid:

– Uurimuslik artikkel, meta-analüüs või süstemaatiline ülevaade

– Mitte-ilukirjanduslik suitsidaalse käitumise meediakajastus

– Meediakajastuse analüüs on seotud mingi suitsidaalsusega seotud 

tulemusindikaatoriga (nt suitsiidide tase, mitte-fataalne suitsidaalne

käitumine, suitsidaalne mõtlemine)

Ülevaatesse kaasati lõpuks 56 artikli täistekstid (publitseeritud 1967- 2011)

(Sisask & Värnik 2012)



Geograafiline jaotus

Põhja-Ameerika

n = 19 Aasia

n = 16

Euroopa

n = 12

Austraalia

n = 2

Meta-analüüsid ja süstemaatilised ülevaated n = 9



Enamik uuringutest, mis on läbi viidud suitsidaalse käitumise 

meediakajastuste võimaliku mõju kohta tegelikule suitsidaalsusele

toetab ideed, et need kaks nähtust on omavahel seotud

Võimalik, et avaldatud uuringud on mõnevõrra tendentslikud:

– Ainult neljas uuringus ei leitud olulisi seoseid ja kõik need olid avaldatud 

enne 1990. aastat (Motto 1967; Stack 1983; Wasserman 1984; Kessler et al 1988) 

– Viies uuringus jäid seosed ebaselgeks (Stack 1988; Kessler et al 1989; Stack 1992; 

Hittner 2005; Queinec et al 2011)



„Wertheri“ vs „Papageno“ efekt



„Wertheri“ efekt

Meediakajastuse negatiivse ehk 

provokatiivse efekti tähistamiseks 

võttis Phillips (1974) kasutusele 

väljendi ‘Wertheri efekt’

See viitab Goethe novellile Noore 

Wertheri kannatused (1774), kus 

noormees tulistab end pärast 

õnnetut armastuslugu ja sureb



„Papageno“ efekt

Meediakajastuse positiivse  ehk 

preventiivse mõju tähistamiseks võttis 

Niederkrotenthaler (2010) kasutusele 

termini ‘Papageno efekt’

See viitab Mozarti ooperile Võluflööt

(1791), kus armunud noormees haub 

suitsiidimõtteid, kuid tuleb nendega 

siiski toime tänu oma sõprade toetusele



Provokatiivne vs preventiivne mõju

Rohkem on uuringuid läbi viidud selle kohta, kuidas 

vastutustundetu meediakajastus provotseerib suitsidaalset

käitumist (‘Wertheri efekt’) 

Vähem on hinnatud meediakajastuse kaitsvat mõju – kas jättes 

suitsiidilood kajastamata või muutes meediakajastuse kvaliteeti ja 

sisu (‘Papageno efekt’)
(Niederkrotenthaler & Sonneck 2007; Motto 1970; Etzersdorfer et al 1992; 

Sonneck et al 1994; Etzersdorfer & Sonneck 1998; Niederkrotenthaler et al 2010)



Kaitsev mõju – klassikaline näide

 Suitsiidid ja suitsiidikatsed Viini 

metroos, 1980-1990 

 Austria Suitsiidipreventsiooni Ühing 

andis välja juhised suitsiidide 

kajastamiseks meedias juunis 1987

Metroorongi ette hüpates sooritatud 

suitsiidid vähenesid 75%
(Etzersdorfer et al 1992; Sonneck et al 1994; 

Etzersdorfer & Sonneck 1998)



Muud ülevaateartiklis käsitletud teemad

Samastumine, mis põhineb vanusel ja sool

Spetsiifilise suitsiidimeetodi kajastamine

Meediakajastuse lühiajaline vs pikaajaline mõju

Meediakajastuse kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine, 

kombineeritud meetod

(Sisask & Värnik 2012)



III. Suitsiidide preventsioon ja uus

meedia – tähelepanekud





 Küllalt palju on teada traditsiooni-

lise meedia preventiivse vs 

provokatiivse mõju kohta 

suitsidaalsele käitumisele (Sisask & 

Värnik 2012)

 Kuigi see kõik ei pruugi kehtida 

sotsiaalmeedia kohta, kus lugejad 

on aktiivsed osalejad ja sisu 

loojad, on oluline meeles pidada, 

et rahvatervise vaatenurgast võib 

sotsiaalmeedia samuti mõjuda 

suitsidaalsele käitumisele nii 

negatiivselt kui positiivselt (Luxton et 

al 2012)



IV. Meedia roll suitsiidide

preventsioonis



Miks meedia?

Suitsidaalse käitumise meediakajastus võib põhjustada 

suitsiidinakkust (imiteeriv käitumine, copycat suitsiid, 

suitsiidiklaster)

Rahvatervise printsiipidest lähtuv ja tunnustust leidnud 

suitsiidipreventsiooni meetod on suitsidaalse käitumise 

vastutustundlik kajastamine meedia poolt

(Schmidtke & Schaller 2000; Pirkis & Blood 2001; Wasserman 2001; 

Stack 2005; Mann et al 2005; Sisask & Värnik 2012)



Kuigi meedia on ainult üks suitsidaalset käitumist mõjutav 

sotsiaalse keskkonna element (Schmidtke & Häfner 1989) ja selle mõju on 

ilmselt väiksem teiste suitsiidi psühhosotsiaalsete riskiteguritega 

võrreldes (Velting & Gould 1997), on see siiski oluline faktor igapäevaelu 

reaalsuse sotsiaalsel konstrueerimisel, eriti kergelt haavatavate 

isikute jaoks.

Uus meedia pakub suitsiidipreventsioonis uusi väljakutseid, sest 

info tarbijad on siin ühtlasi aktiivsed meediasõnumite loojad ja 

võimendajad.



Soovitused meediale

Paljud maad ja organisatsioonid – nt Maailma 

Terviseorganisatsioon, Samariitlased, Ameerika 

Suitsiidipreventsiooni Fond – on välja andnud meediatöötajate 

informeerimiseks ja harimiseks suitsiidipreventsiooni toetavad 

soovitused

Mõnedel organisatsioonidel – nt Samariitlastel – on olemas ka 

spetsiifilised soovitused uuele meediale



WHO suitsiidide

ennetustöö

juhendmaterjal

meediale, 2000/2008 

(uuendatud 2017)
http://www.who.int/mental_health/suicide-

prevention/resource_booklet_2017/en/

Eesti keelde tõlgitud

WHO juhendmaterjalid:
http://suicidology.ee/tolked/

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/
http://suicidology.ee/tolked/


WHO soovitused vastutustundlikuks meediakajastuseks

Mida teha:

– Avaldage täpset infot selle kohta, kust otsida abi

– Harige avalikkust suitsiidide ja preventsiooniga seotud faktide kohta ilma 

levitamata müüte

– Avaldage lugusid sellest, kuidas tulla toime stressoritega elus või suitsidaalsete

mõtetega ning kuidas saada abi

– Olge eriti ettevaatlik kuulsuste suitsiidide kajastamisel

– Olge ettevaatlik, kui intervjueerite suitsiidiohvri leinajaid (perekonda, sõpru)

– Olge teadlikud, et ajakirjanikud ise võivad ka olla suitsiidilugudest mõjutatud



Mida mitte teha:

– Ärge paigutage suitsiidilugusid silmapaistvale kohale ja ärge asjatult korrake 

selliseid lugusid

– Ärge kasutage keelt, mis sensatsionaliseerib või normaliseerib suitsiidi või esitleb 

seda kui konstruktiivset lahendust probleemidele

– Ärge kirjeldage detailselt kasutatud suitsiidimeetodit

– Ärge kirjeldage suitsiidi toimepanemise koha detaile

– Ärge kasutage sensatsioonilisi pealkirju

– Ärge kasutage pilte, videomaterjale või sotsiaalmeedia linke



• Ettevaatust, kui suitsiidimeetod on harva esinev või 

uudne. Uued meetodid võivad kergesti levida “tänu” 

sensatsioonilisele meediakajastusele – efekt, mida 

võib suurendada sotsiaalmeedia

• Pilte, videomaterjale või sotsiaalmeedia linke viitega 

suitsiidi toimepanemise kohale ei tohiks kasutada, 

eriti hoolega tuleks vältida koha või meetodi 

spetsiifiliste detailide kirjeldamist

• Hüvastijätukirju, lahkumiseelseid tekstisõnumeid, 

sotsiaalmeedia postitusi ja e-kirju ei tohiks avaldada

• On väga tähtis vältida suitsidaalse materjali linkide 

postitamist sotsiaalmeediasse



Kokkuvõte

Vastutustundetud meediatöötajad – vaenlased

Vastutustundlikud meediatöötajad – sõbrad 
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