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Tööjuhendamine Imastu-Koolkodus



Pargis võtab vastu inimkuju, kes hoiab 

kinni peast...



...ja on katkise sisemusega



Tulime juhendama...
• ...et aidata näha 

puude taga inimest, 

• ...mida varjutab 

tugevalt probleemne 

käitumine

• ...ja peidetud katkine 

sisemus 



...ning sageli on katki löödud ka 

midagi muud



Juhendatava teenuse 
sihtrühm

• Teenus on kohtumääruse alusel 

ööpäevaringsele erihooldusteenusele suunatud 

lastele 

• Koolikohustuslikus eas 12-17 aastased lapsed, 

kellele on diagnoositud psüühikahäire

• Lapsed võivad olla vägivaldsed, vigastada end 

ja teisi

• Konkreetse teenuse sihtrühm on valdavalt 

normist madalama intellektiga ning paljude 

erinevate psüühikahäire diagnoosidega



Teoreetilised lähtekohad

Vaimupuude ja probleemse käitumise juhendamisel 

eristatakse kaht sekkumist:

• Patoloogiline käsitlus

• Konstruktiivne käsitlus



Patoloogiline käsitlus
• Patoloogiline käsitlus- eesmärk on patoloogilise 

käitumise kaotamine- need, kes nõusid lõhuvad, 

saavad plastmasstaldrikud; need, kes ennast või 

teisi vigastavad, saadetakse psühhiaatriahaiglasse

• Kui asutus keskendub probleemidele, siis ta loob 

probleemidele orienteeritud organisatsiooni

• Kliente nähakse kui probleemikorraldajaid ja 

ohtlikke agressoreid

• Töötajast saab valvur, kes konflikte lahendab

• Lõhutud saab päevategevuste rutiini regulaarne 

muster



Konstruktiivne käsitlus

• Inimese käitumist mõjutavad keskkonnad ja olukorrad, 
mille keskel inimene elab või millega kokku puutub

• Normaalne, väärikas ja inimlik keskkond tekitab 
normaalset inimlikku käitumist

• Probleemset käitumist nähakse kui jäämäe tippu, st 
varjatud probleemide väljendust

• Käitumist ei korrigeerita protokollide, ravimite ja 
eraldamisega

• Kahjustav käitumine kaob mõistvas, toetavas 
keskkonnas, kus tegeldakse käitumise põhjuste 
vähendamisega

• Probleemset käitumist võetakse sellena, mis lõhub 
päevarutiini, kuid naasmine rutiini peab toimuma nii 
kiiresti kui võimalik



Printsiibid juhendamisel
• Lähtume konstruktiivsest käsitlusest

• Isolatsioon ja karistused on mitteaktsepteeritud 

sekkumised

• Oluline on inimliku toetuse jätkumine ka siis kui  

käitumine on olnud  äärmiselt kahjustav

• Igapäevaelu normaalsete tegevuste jätkamine

• Proaktiivsus käitumise ennetamiseks

• Positiivse neutraalse suhte kujundamine ja  

jätkamine ka peale probleemset käitumist



Positiivse- neutraalse suhtumise ja 

käitumise kujundamine

• Päevad peavad olema sisustatud ärkamisest 

magamaminekuni eesmärgipäraste tegevustega

• Vajalik on ettearvatavus, päevaplaanid ja 

orientatsiooni tabelid annavad teada, mis hakkab  

toimuma

• Juhendamisel tuleb arvestada lapse emotsionaalse 

taluvusepiiriga. Paljud probleemset käitumist 

esitavad kliendid on emotsionaalselt väga madalal 

tasemel



Päris algusest...

• Koolitus 

• Keskkonna kohandamine...uus osakond

• Koolitus

• Saabuvad uued lapsed...lastel erinevad intellekti 

tasemed ja diagnoosid

• Koolitus ja juhendamine- igale lapsele koostame  

arenguprofiili ja soovitame esmased sekkumised

• Koolitus ja juhendamine jne....



Koolitus ja juhendamine



Mida õpetasime?

Kui soovida kellegi käitumist muuta, siis:

• Tuleb tunnista endale, et tegelikult ei tea, miks 

inimene antud hetkel nii käitub

• Tuleb leppida mõttega, et käitumine ei tule tuulest 

või lambist, mitte midagi ei juhtu niisama

• Tuleb hoiduda arvamuse kujundamisest selle põhjal, 

mida loed või kuuled inimese kohta

• Hoolimata kõigest on vajalik säilitada positiivne-

neutraalne suhtumine nii inimesse kui tema 

käitumisse!

• Tuleb püüda mõista, mis on käitumise taga



Probleemse käitumise juhendamise 

õpe

• Probleemse käitumise juhendamine põhineb 
käitumisteraapial. Käitumisteraapia eesmärk on 
välja selgitada ebasobivad käitumismustrid ning 
treenida nende asemele kohasemad käitumisviisid

Probleemse käitumise juhendamine koosneb

• Inimese tundmaõppimisest

• Käitumise analüüsist

• Sekkumisvõtete planeerimisest ja süsteemsest ning 
jätkuvast rakendamisest



Inimese tundmaõppimine

• Põhineb bio-psühho-sotsiaalsel inimkäsitusel

- inimese oskuste hindamine erinevates 

arenguvaldkondades 

- väljapandud diagnoosi mõju välja selgitamine 

inimese tegevusvõimele

- inimese motivaatorite kaardistamine

• Inimese arenguprofiili koostamine



Inimese arenguprofiili koostamine

• Psüühikahäirega (s.h vaimse mahajäämusega, 

vaimupuudega, autismispektri häirega,  

ajutraumaga) isikutel  ebavõrdsed arengutasemed 

füüsilisel arengul, kognitiivsel arengul (IQ), praktilistel 

oskustel,  keelelisel arengul (info mõistmine, keele 

kasutamine), emotsionaalsel ja sotsiaalsel arengul

• Et mõista paremini probleemset käitumist, saame 

eraldada erinevad tasemed 

• Kõige madalam on üldjuhul emotsionaalne tase, 

kuid sageli kõige olulisem 

• Profiil on vajalik, et teada, mida tuleb töötajana 

aktsepteerida, mida võib oodata või nõuda  lapselt



Käitumise analüüs
Iga käitumine on kommunikatsioonivorm, millel on 

oma tähendus

• Käitumise eesmärgi või funktsioonivälja 

selgitamine. 

• ABC analüüs- tervikpildi saamine 

situatsioonist enne ja pärast probleemse 

käitumise esinemist. Tõlgendamine versus

faktid. Oluline on kirjeldamine. Selle põhjal 

saab püstitada hüpoteesi käitumise 

eesmärgist



Sekkumisvõtete rakendamine

• Normaalse käitumise tagab normaalne elukeskkond ja inimlik 
juhendamine (nt söömisel tavalised taldrikud, töötajad söövad 
koos lastega)

• Normaalse elu loomine (päevategevusi tehakse koos, 
päevaplaanid ja tegevused arutatakse läbi)

• Kõige olulisem on selguse loomine (igale lapsele on koostatud 
tema intellektile vastav päevaplaan ning olemas on 
orientatsioonitabel)

• Käitumise juhendamise aluseks on inimese emotsionaalne 
arengutase

• Sekkumisvõtted põhinevad oodatud käitumise premeerimisel, 
igal lapsel oma preemiasüsteem  (TOKEN economy)

• Probleemne käitumine ei tohi lõhkuda päevastrukuuri, st 
päevategevused jätkuvad samamoodi kui enne

• ...läbi karistuse ei õpi inimene midagi



Töötajate juhendamine

• On toimunud 1 x kuus

• Juhendamise päeval on osalenud kõik pererühma 

töötajad ja juht ning asutuse juht

• Need, kes tööl, on osalenud vahelduvalt päeva 

lõikes

• Lühiloengud ning analüüsid konkreetsete 

probleemsete juhtumite osas pere lastest



Soovime, et osakonnal jätkuks tahet ja 

energiat.....



...luues seda ise juurde



....toetades üksteist



...et minna koos edasi

Tänan!


