
Töönõustamine (tuntud ka supervisiooni nime all), kui professionaalset toimetulekut toetav 

süsteemne nõustamisprotsess, on ajalooliselt sama vana kui sotsiaaltöö ise.  

 

Nii nagu mujal Euroopas ja Skandinaaviamaades, on Eestis kasutusel väline supervisiooni 

mudel, mille kohaselt superviisoriks on erapooletu ja vastava väljaõppe saanud professionaalne 

superviisor. Selline töönõustamise mudel on kantud demokraatlikest ja töötajate autonoomsust 

toetavatest väärtustest. Väline supervisioon tagab osalejate konfidentsiaalsuse, seob selle lahti 

organisatsioonisisestest suhetest ja annab võimaluse vabalt jagada oma kogemusi, õnnestumisi 

ja kahtlusi, keeruliste lastekaitsejuhtumitega kaasnevaid eetilisi dilemmasid, jagada 

kolleegidega vastutust, analüüsida enda toimimist ja mõju kliendile, parandada 

eneseregulatsiooni, vähendada läbipõlemisohtu.  

 

Oluline on aga märkida, et supervisioon ei ole otseselt kriisinõustamise meetod. Supervisiooni 

eesmärk on ennetada kriisi sattumist.  

 

Sotsiaalkindlustusameti partneriks töönõustamise läbiviimisel on MTÜ International 

Supervision and Coaching Institute www.isci.ee 

 

Hetkel toimub töönõustamine kolmes erinevas vormis: 

 

 Lastekaitsetöötajate grupisupervisioon – töönõustamine, mis toimub jätkuva 

protsessina (püsiva koosseisuga grupis) sagedusega 4 korda aastas ja kestvusega 7 

tundi, või sessioonina 2,5 tundi.  Grupi maksimaalne suurus on 12 inimest. 

Grupisupervisiooni eesmärgiks on oma praktika süstemaatiline reflekteerimine, enda ja  

grupikaaslaste professionaalsest kogemusest õppimine, eneseregulatsiooni võime 

tugevdamine töös keeruliste juhtumitega, kaastundeväsimuse ja eetiliste dilemmadega 

seonduva väsimuse ennetamine, töörõõmude ja parimate praktikate jagamine. 

Grupid kohtuvad igas maakonnas. 

 

 Juhtide grupisupervisioon – töönõustamine kohalike omavalitsuste juhtidele. 

Tegemist on grupisupervisiooniga, milles osalevad sotsiaalnõunikud, sotsiaalosakonna 

juhatajad ja mõnel juhul ka abivallavanemad või abilinnapea. Supervisioonis saab 

jagada oma kogemusi lastekaitsetöö korraldamisest ja mõelda koos selle üle, kuidas 

oma töötajaid paremini toetada ning ise juhina areneda. Juhtide supervisioon mõjutab 

otseselt juhtimiskvaliteeti kohalikus omavalitsuses ning selle kaudu ka 

lastekaitsetöötajate heaolu.   

Supervisioonid toimuvad Tartus ja Tallinnas jätkuva protsessina (püsiva koosseisuga 

grupis) sagedusega 4 korda aastas ja kestvusega 7 tundi või sessioonina 2,5 tundi.  

Grupi maksimaalseks suuruseks on 12 inimest. 

 

 Võrgustiku supervisioon - valdkondadeülene töönõustamine, kus põhjusi selleks võib 

olla mitmeid: nt mõne lapse käitumuslikud erivajadused koolis või lasteaias ning 

õpetajate ja lapsevanemate mure sellega seoses; võrgustikuliikmete rollijaotus ja 

omavaheline koostöö või erimeelsused ning vastutuse küsimused; kuritegelikkusele 

kalduvate noorte kambad ja nende ohjamine; asendus- või perekodu, kohaliku 

omavalitsuse ja kooli koostöö eestkostel olevate lastega tegelemisel jpm. Selliste 

juhtumite puhul kutsutakse kokku iga konkreetse juhtumiga seotud spetsialistid, kellest 

abivajava lapse ümber moodustub toetav ja tark meeskond. Eesmärk on tegutseda lapse 

huvides ja leida lahendus, mis koondab iga spetsialisti kompetentsid, professionaalse 

vaate ja ekspertiisi.  

http://www.isci.ee/


Võrgustiku supervisioon on tööriist, mis võimaldab teha sisulist valdkondadeülest 

koostööd ning kaasata selle abil olulisi ressursse teadlikumalt.  

Võrgustiku supervisioonid toimuvad nö tellija juures. Grupi suurus sõltub juhtumi 

iseloomust ja eesmärgist, mis supervisiooniks seatakse. Supervisiooni kestvus ja 

sagedus sõltub konkreetse võrgustiku vajadustest. Minimaalne kohtumiste arv on 3 

korda ja ühe kohtumise kestvus maksimaalselt 6 tundi (üks päev).  

 

Millal tuge vajatakse? 

 

1. Nendes omavalitsustes, kus lastekaitsetööd juhivad asjatundlikud valdkonnajuhid, kes 

väärtustavad oma töötajaid, on lastekaitsetöötajad ka rohkem toetatud ja vajaduse 

korral kaitstud asjatute rünnakute eest. Juhtide supervisioon on toeks nii juhtidele kui 

ka lastekaitsetöötajatele. 

 

2. Mitmed teemad, millega supervisiooni tullakse, on seotud lastekaitsetöötaja rolliga 

kohalikus omavalitsuses: millised on riigi ja kohaliku omavalitsuse ootused 

lastekaitsetöötajale ning kuidas on need ootused omavahel tasakaalus või vastuolus; 

millised on kooli, lasteaia ja lastekaitsetöötajate vastastikused rolliootused ja vastutuse 

jagunemine lapse heaolu kontekstis; lapsevanemate ja lastekaitsetöötaja vastutus lapse 

heaolu eest; lastekaitsetööga seotud müüdid ja halvustav suhtumine 

lastekaitsetöötajatesse, mis on tekkinud meedias kajastatud üksikjuhtumite tõttu.  

 

3. Lastekaitsetöö on juhtumikorralduslikku laadi, seetõttu on paljud supervisiooni teemad 

ka sellega seotud, nt millal on asjakohane juhtumit algatada; lastekaitsetöötaja ja teiste 

seotud asjaosaliste rollid töös juhtumiga; lastekaitsetöötaja kui võrgustiku juht ja 

koordinaator ning sellega kaasnevad oskused ja vastutus; kuidas kaasata teisi 

spetsialiste ja parandada nende teadlikkust lastekaitsetöö ülesannetest ja enda 

vastutusest jpm. 

 

4. Lastekaitsetöötajatel on vajadus psühholoogilise toe järele. Vajadus tekib seistes 

silmitsi lapse eraldamisega perest; lapse väärkohtlemise või surmajuhtumi puhul; 

seoses kliendisuhetega, kus ilmneb nn ülekande mehhanism kliendilt spetsialistile, mis 

kurnab emotsionaalselt, kaastundeväsimuse puhul, rünnakute ja süüdistuste puhul, 

ületöötamisest põhjustatud väsimuse puhul.   

 

Töönõustamisega seotud küsimustes ning teenusele registreerumisel aitab Ketlin Lepikult, 

ketlin.lepikult@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5330 8787. 
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